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Pohjanmaan kauppakamarin ICT-valiokunta järjesti yrityksille tarkoitetun ICT-työpajan yhdessä 

kauppakamarialueensa ICT-opetusta antavien korkeakoulujen ja Allied ICT Vaasan kanssa. 

Pohjanmaan kauppakamarialue käsittää Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan maakunnat.  

Työpajan tarkoituksena oli saada tulevaisuutta varten yrityksiltä palautetta siitä, mitä asioita 

opiskelijoiden pitäisi oppia koulutuksessa ja millainen tutkimustoiminta hyödyttäisi yrityksiä. 

Palautteen perusteella luodaan ICT-alan opetuksen ja tutkimuksen tiekartta toimenpide-

ehdotuksineen Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan maakuntiin. 

Vaasan yliopiston tiloissa 18.2.2020 järjestetty työpaja toteutettiin Learning Café -tyylisesti ja siihen 

osallistui noin 40 henkilöä seudun yrityksistä ja korkeakouluista. Korkeakouluista olivat mukana 

Vaasan yliopisto (UVA), Vaasan ammattikorkeakoulu (VAMK), Novia ammattikorkeakoulu (Novia) 

ja Centria ammattikorkeakoulu (Centria). 

 

  

http://www.alliedict.fi/
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1. TYÖPAJAN VALMISTELU JA TOTEUTUS 
 

Markkinointivastuun työpajasta kantoi Pohjanmaan kauppakamari, mutta myös 

korkeakoulujen/Allied ICT Vaasan jäsenet ottivat osaa tilaisuuden markkinointiin omille 

yhteistyökumppaneilleen.   

Ennen työpajan järjestämistä Vaasan yliopiston Digital Economy –tutkimusalustan johtaja ja 

tietotekniikan professori Heidi Kuusniemi kutsui koolle työryhmän, joka mietti tilaisuudessa 

käsiteltäviä teemoja ja työpajan käytännön järjestelyjä. Palaverin jälkeen työpajan teemoja 

viimeisteltiin vielä sähköpostikeskustelussa. Lopulta ICT-työpajan työryhmien teemat muodostuivat 

seuraavasti: 

SISÄLTÖTOIVEET ICT-OPETUKSELLE.  

Ryhmänvetäjät: Timo Mantere (UVA), Petri Välisuo (UVA), Juha Nieminen (VAMK), Kristian 

Blomqvist (Novia) 

• Mitkä teknologiat ovat tärkeitä (tulevaisuudessa)? 

• Missä määrin panostetaan perusopetukseen vs. erikoistumiseen? 

• Mitä muuta osaamista tarvitaan teknologiaosaamisen lisäksi? 

• Millaisia uusia ratkaisuja pitäisi kehittää (opetukseen) ja kuinka?  

• Mikä on tasapaino/suhde perustaitojen ja erikoistaitojen välillä? 

• Mikä on tasapaino/suhde insinööritaitojen ja muiden taitojen välillä?  

• Millaisia uusia opetusmenetelmiä tarvitaan ja mikä on yritysten rooli niiden kehittämisessä 

ja toteuttamisessa? 

 

ICT-ALAN TUTKIMUKSEN JA KEHITYKSEN PAINOPISTEALUEET & TRENDIT.  

Ryhmänvetäjät: Tiina Koskelainen (UVA), Jani Boutellier (UVA), Jari Isohanni (Centria) 

• Mitkä teknologiat, mitkä alat ja mitkä ICT-trendit ovat keskeisiä tulevaisuudessa?  

• Mitkä ovat ICT-alan yritysten rahoituskanavat? 

• Mitkä ovat tutkimuksen yhteistyömuodot tulevaisuudessa? 

• Millaista tietoa korkeakoulujen tulisi tuottaa (yrityksille)? 

• Miten korkeakoulut voivat auttaa yrityksiä pullonkaulatilanteissa esimerkiksi lisäämällä 

resurssijoustoa tai auttamalla erikoisosaamista vaativilla alueilla? 

• Kuinka voidaan nostaa laboratorioiden käyttöastetta sekä palvelujen ja tilaustutkimusten 

määrää (niin, että yritykset hyötyisivät niistä)? 

 

KUINKA KORKEAKOULUT VOIVAT AUTTAA ICT-ALAA IPR- JA KAUPALLISTAMISTARPEISSA?  

Ryhmänvetäjät: Juha Arrasvuori (UVA), Juha Vänskä (UVA), Jari Ratilainen (VAMK) 

• Kaupallistaminen ja IPR ICT-alan opetuksessa, tutkimuksessa ja kehittämisessä. 

• Yrittäjyys, liiketoiminta ja korkeakoulujen tuki  

 

ICT-ALAN TÄYDENNYSKOULUTUS.  

Ryhmänvetäjät: Ivanka Capova (UVA), Maarit Välisuo (UVA), Jorma Tuominen (VAMK) 

• Millaisia täydennyskoulutusaiheita ICT-alan yritykset tarvitsevat kehittääkseen 

henkilökuntansa osaamista? 

• Kuinka yritykset mahdollistavat henkilökuntansa täydennyskouluttautumisen? 
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• Mitkä ovat sopivia tapoja täydennyskoulutukseen korkeakouluissa? 

 

YRITYSTEN ROOLI ICT-ALAN OSAAJAPULAN RATKAISEMISESSA (ENGLANNINKIELINEN OSIO)/HOW CAN 

COMPANIES HELP TO TACKLE TALENT SHORTAGE?  

Ryhmänvetäjät/Group facilitators: Khuram Shahzad (UVA), Shah Rukh Shakeel (UVA), Peter 

Hellström (Merinova) 

• Millä metodeilla osaajapulaa voidaan ratkaista?/How to tackle talent shortage? 

• Yritysten ja opiskelijoiden vuorovaikutus opintojen aikana?/How can companies and 

students cooperate during the studies? 

• SWOT 

Työpajan käytännön toteutus 

Learning Café –tyylillä toteutetussa työpajassa osallistujat jaettiin viiteen eri ryhmään, jotka 

vierailivat jokaisessa kahvilapöydässä keskustelemassa ryhmän ennakkoon sovituista aiheista. 

Jokaisessa ryhmässä kirjuri kirjasi ylös ryhmäkeskustelun antia. 10 minuutin kuluttua ryhmä siirtyi 

seuraavaan pöytään keskustelemaan seuraavasta aihealueesta. 

Päivän päätteeksi jokaisen ryhmän vetäjät esittivät kolmen minuutin yhteenvedon oman pöytänsä 

keskusteluista. 

Tämä dokumentti esittelee työpajan tuloksia, jotka on kirjoitettu työryhmien muistiinpanojen 

loppuyhteenvedon perusteella. 

 

 

2. SISÄLTÖTOIVEET ICT-OPETUKSELLE 
 

Perusosaaminen on tärkeää 

Perusasioiden osaaminen todettiin ICT-alalla tärkeämmäksi kuin yksittäisten teknologioiden 

osaaminen. Perusvalmiuksien ja erikoistumisen – tai mieluummin soveltamisen – painotukset olivat 

keskustelijoiden mielestä suhteessa 80/20.  

ICT-osaamisen perustana ovat hyvät matemaattisluonnontieteelliset taidot, eli alalla toimivien 

henkilöiden on osattava hyvin matematiikkaa ja fysiikkaa. Ohjelmointi ja algoritmiosaaminen 

vaativat abstraktia ajattelua ja malleja, ja monet sovellusalueet liittyvät fysiikkaan. Näiden päälle 

rakentuu ohjelmointi- ja algoritmiosaaminen mukaan lukien algoritmien kompleksisuuden 

ymmärtäminen (Big-O-notation) sekä teollisuudelle erityisen tärkeät osaamisalueet, kuten 

laitteistokehitys ja siihen liittyvät sulautetut järjestelmät sekä erilaiset rajapinnat. Minkään 

yksittäisen ohjelmointikielen tai tekniikan osaamista ei painotettu, sen sijaan yleinen 

ohjelmointiosaaminen todettiin tärkeäksi.  

Hyvien ohjelmointikäytäntöjen ymmärtämistä pidettiin erityisen tärkeänä, sillä se on sovellettavissa 

moneen kieli- ja kehitysympäristöön. Keskustelussa nousivat esiin esimerkiksi: 

• Suunnittelumallit (Design Patterns) 

• Olio-ohjelmoinnin hyvät käytännöt, joista esimerkkeinä mainittiin: SOLID ja Clean code 
(Robert C. Martin) 

 
 

https://en.wikipedia.org/wiki/Big_O_notation
https://en.wikipedia.org/wiki/Software_design_pattern
https://en.wikipedia.org/wiki/SOLID
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Ohjelmistonkehitysprosessit osattava 

Ohjelmistonkehitysprosessissa tarvittavien taitojen osaamista pidettiin tärkeänä. Työntekijän tulisi 

tietää, miten ohjelmistoja kehitetään osana tiimiä yhteistyössä asiakkaan kanssa. Lisäksi hänen 

tulisi ymmärtää perusteet tärkeimpien työkalujen käytöstä. Esimerkiksi  

• Versionhallinnan käyttäminen (esimerkiksi git) 

• Jatkuva testaaminen ja integroiminen 

• Koodin katselmointi 

• Dokumentointi ja osaamisen siirtäminen 

• Ketterä kehittäminen yhteistyössä asiakkaan kanssa moderneja työkaluja hyödyntäen 
(DevOps)  

 
Suunnittelumenetelmistä ja mallinnuksesta ei keskusteluissa puhuttu mitään, mutta vetäjien 

mielestä niidenkin voisi ajatella olevan tärkeitä. 

Erityisosaamistakin tarvitaan 

Vaikka keskusteluissa painotettiin perustaitojen tärkeyttä, niissä tuli esille myös monia erillisiä 

teknologioita, joiden osaamisesta olisi hyötyä:  

• Data-analytiikka, tiedonhallinta, datan kerääinen, korjaaminen ja mallintaminen 

• Mobiiliteknologiat 

• IT -arkkitehtuurit ja rajapinnat (API) 

• Mikropalvelut (micro services) 

• Säiliöt (Containers, esim Docker) 

• Hajautetun laskentaympäristön hallinta eli ns. orkestrointi (esim Kubernetes) 

• Verkkoteknologioiden ymmärtäminen 

• Tietoturva 

• Yleisimmät pilviarkkitehtuuripalvelut sekä liitynnät niihin 

• Digitaalisten kaksosten (digital twin) suunnittelu ja hyödyntäminen 

• 3D-visualisoinnit 

• CRM -järjestelmät 

• Kyberturvallisuus 
 

Yrittäjähenkinen liiketoimintaosaaminen 

Monet yritysedustajat mainitsivat liiketoimintaosaamisen ja yrityksen toimintaympäristön 

ymmärtämisen olevan tärkeää myös ICT-alalla.  Tämä tarkoittaa, että jokaisen työntekijän olisi 

ymmärrettävä, mikä tuottaa asiakkaalle lisäarvoa. Ymmärtämällä tämän pystyy paremmin 

keskittymään olennaiseen ja ohjaamaan itse työtään paremmin.  

Myös ketterien ohjelmistonkehitysmenetelmien toimintamallien jatkeeksi kehitetty DevOps -

toimintamalli liittyy tähän. Se painottaa jatkuvaa ja suoraa yhteistyötä asiakkaan kanssa (ITIL). 

Opetussuunnitelmiin tarvittaisiin selkeästi ICT-alaan painottuvaa yrittäjyyskasvatusta, 

jotta yleisen liiketoimintaosaamisen lisäksi myös alan yrittäjyys vahvistuisi  

kauppakamarialueella. 

Työelämävalmiuksia tarvitaan 

Perusinsinööritaidot ovat tärkeitä, mutta opiskelijoilta edellytetään myös monia ihmissuhdetaitoja 

tiimityöskentelystä ja vuorovaikutustaidoista oman osaamisen hallintaan. Opiskelijoiden on myös 

ymmärrettävä liiketoimintaa. Siksi opinnoissa olisi hyvä olla mukana myös kaupallisia ja 

humanistisia aineita. 

https://en.wikipedia.org/wiki/DevOps
https://en.wikipedia.org/wiki/Docker_(software)
https://en.wikipedia.org/wiki/Kubernetes
https://en.wikipedia.org/wiki/DevOps
https://en.wikipedia.org/wiki/ITIL
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Keskustelussa ehdotettiin, että opiskelijoiden kannattaisi tehdä omasta osaamisestaan portfolio. 

Sen avulla voitaisiin tehdä oma osaaminen paremmin näkyväksi sekä itselle että työnantajille. 

Portfolio voisi myös tehostaa omien opintojen ja osaamisen ohjausta. 

Opetuksesta puhuttaessa nousi esiin myös etäopetuksen kehittäminen. Etäopetuksen pitäisi 

sisältää myös interaktiivisuutta, ei pelkkää luentoa verkossa. 

Työelämässä on myös tärkeää ymmärtää, kuinka tehdään ihmisille, käyttäjille sopivia järjestelmiä. 

Yritysten ja korkeakoulujen yhteistyöstä 

Korkeakouluilla voitaisiin opetuksessa soveltaa enemmän yrityksestä saatavia todellisia tilanteita, 

joka kehittäisivät ongelmanratkaisukykyä, auttaisivat opiskelijoita tutustumaan alan yrityksiin ja 

yrityksiä löytämään työntekijöitä. Yrityscaset auttaisivat myös ymmärtämään paremmin, miksi eri 

asioita opiskellaan. 

Yritykset tarvitsisivat selkeän kanavan löytääkseen opiskelijoita. Nyt ei ole tietoa, kehen pitäisi 

ottaa yhteyttä, jos haluaa etsiä työntekijöitä tai esimerkiksi ilmoittaa avoimista 

opinnäytetyöpaikoista. Yritysten ja korkeakoulujen yhteistyöhön toivottiin yhteyshenkilöä. Hänen 

kauttaan voisi välittää myös uudet yrityscaset. 

Yksi yhteistyömuoto voisivat olla eräänlaiset virtuaaliset ongelmapajat, joissa yritysten edustajat 

voisivat kysellä ongelmiinsa ratkaisuja korkeakoulujen asiantuntijoilta. 

 

 

3. ICT-ALAN TUTKIMUKSEN JA KEHITYKSEN PAINOPISTEALUEET & 

TRENDIT 
 

Teknologioiden laaja kirjo 

Tällä hetkellä tutkimuksessa ja kehityksessä on hallittava monia eri teknologioita, ja 

tulevaisuudessa niiden määrä vain lisääntyy.  Teknologioiden taitamiseen kuuluu myös ymmärrys 

siitä, mikä teknologia sisältää liikearvoa ja vastaa parhaiten asiakkaiden tarpeisiin. 

Tällä hetkellä ICT-alan TKI-tehtäviin liittyviä teknologioita ovat mm. DevOps, lohkoketjut, 

koneoppiminen, ohjelmistorobotiikka ja pilvipalvelut. Sen sijaan keskustelijat eivät osanneet nimetä 

tulevaisuuden kannalta tärkeitä tekniikoita, ja näitä lienee siksi tarpeen kartoittaa jatkuvasti muun 

muassa korkeakouluissa.  

Rahoituskanavat 

Suomalaisille ICT-alan yrityksille sekä tutkimukselle ja tuotekehitykselle on olemassa tällä hetkellä 

erilaisia rahoituskanavia. Business Finland ja Finnvera ovat näistä erityisvaihtoehdoista 

nopeampia. EU:n puiteohjelmat vaativat enemmän työtä ja ovat siten pidemmän tähtäimen 

rahoituskanavia. 

Ryhmissä koettiin yhteisrahoituksiin pääseminen ja oikean rahoitusvaihtoehdon löytyminen 

haasteelliseksi. Tämä ilmentää rahoituskuvioiden selventämisen tärkeyttä sekä tukitoimien 

tarpeellisuutta korkeakoulu-yritysyhteistyön hanketoiminnan varmistamiseksi, jotta tutkimuksesta 

tuotetaan uutta liiketoimintaa 

 



7 

 

Tutkimuksen tulevaisuuden yhteistyömuodot  

Yhteistyö tutkimuksessa todennäköisesti kasvaa tulevaisuudessa, ja ryhmissä mietittiin 

tutkimuksen yhteistyömuotoja tulevaisuudessa. Osallistujien mielestä tarvetta olisi eräänlaiselle 

TKI-karkkikaupalle, jossa olisi esillä tutkimuksen ja kehityksen tuloksia ja niitä pääsisi kokeilemaan 

myös itse. Siellä olisi näytillä rohkeita avauksia ja ehdotuksia erilaisista teknologioista 

Hieman vastaavaa toimintaa suunnittelee Allied ICT Finland. Sen valmisteleman AIF Smart 

Campus –toiminnan kautta yrityksillä olisi mahdollisuus päästä kiinni korkeakoulujen TKI-tuloksiin 

ja kampusten TKI-infraan. 

Keskustelijoiden toiveissa olisi myös alueellinen TKI-foorumi. Sen tulisi olla ns. matalan kynnyksen 

paikka, jossa saisi jakaa ja hankkia tietoa tutkimustuloksista sekä erilaisista tutkimus- ja 

tietotarpeista. Mutta kenen tehtävä olisi ylläpitää tällaista toimintaa? Voisiko tämä foorumi toimia 

Pohjanmaan kauppakamarin yhteydessä niin, että sen toiminta olisi kytketty Allied ICT Vaasan ja 

Kokkolan ryhmien toimintaan? 

Yleisesti ottaen tutkimustulosten pitäisi siirtyä nopeammin tutkijan pöydältä yrityksen käyttöön. 

Monesti myös tutkija kaipaisi yritystä ohjaamaan hanketyötä teknisellä tasolla. 

Korkeakouluilta yrityksille 

Keskusteluissa pohdittiin, millaista tietoa korkeakoulujen tulisi tuottaa yrityksille. Korkeakouluissa 

on hyvää avoimen datan osaamista sekä hanke- ja tutkimusosaamista, josta kannattaisi kertoa 

yrityksille. Kertoa kannattaisi myös tutkimus- ja kehittämisprojektien tuloksista. Tärkeää ei ole 

ainoastaan se, mistä kerrotaan, vaan myös miten kerrotaan. Tässä voisi käyttää hyväksi myös 

popularisointia.  

Monen mielestä laitteistojen ja tietojärjestelmien rajapintoihin muodostuu ongelmia. 

Tietojärjestelmät ja ja yrityksen käyttämät laitteet eivät aina automaattisesti keskustele keskenään, 

vaan informaatioteknologian (IT) sekä koneiden ja laitteiden toimintateknologian (OT) välisiin 

rajapintahaasteisiin yritykset tarvitsisivat korkeakouluilta tukea ja ratkaisuja esimerkiksi 

määritelmien ja välityskanavien avulla.  

Korkeakoulujen olisi hyvä lähettää yrityksille kutsuja myös erilaisiin seminaareihin ja 

mielenkiintoisiin koulutuksiin. Erikoisosaamisesta kannattaa kertoa myös sitä mahdollisesti 

tarvitseville yrityksille. 

Monesti yritykset tarvitsisivat korkeakoulujen apua pullonkaulatilanteissa. Esimerkiksi siirtämällä 

TKI-henkilöstöä väliaikaisesti yritysten käyttöön korkeakoulut voisivat lisätä yritysten 

erikoisosaamista niillä aloilla, joilla sitä kulloinkin tarvitaan. 

Datan omistajuuteen täytyisi löytää ratkaisumalleja. Voisivatko korkeakoulut auttaa yrityksiä 

esimerkiksi määrittelemällä, kuka osaa ja uskaltaa käyttää dataa, joka on syntynyt esimerkiksi 

leasinglaitteiston käytössä? Tästä aiheesta tarvittaisiin lisää tutkimusta. 

Korkeakoulut voisivat nostaa laboratorioidensa käyttöastetta sekä palvelujen ja tilaustutkimusten 

määrää tekemällä laboratorionsa paremmin tunnetuiksi yrityksille sekä kehittämällä sellaisia 

laboratorioita, joille yrityksillä olisi tarvetta. Tämä varmasti edellyttää entistä parempaa 

keskusteluyhteyttä yritysten ja korkeakoulujen välille. 
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4. KUINKA KORKEAKOULUT VOIVAT AUTTAA ICT-ALAA IPR- JA 

KAUPALLISTAMISTARPEISSA? 
 

Kaupallistamistarpeet ICT-alan opetuksessa ja tutkimuksessa 

Kaupallistamisen tarpeet ICT-alan opetuksessa jakautuvat käytännössä kahtia; yleiseen 

kaupallistamiseen ja liiketoimintaosaamiseen liittyvät tarpeet ja soveltavaan osaamiseen liittyvät 

tarpeet.  

ICT-alan yritykset toivovat, että korkeakouluissa opiskelijat saisivat ymmärrystä siitä, mitä on 

asiakaskeskeinen liiketoiminta ja kuinka asiakaslähtöisyyttä kehitetään. Heidän tulisi osata 

soveltaa teoriaa käytäntöön ja myös ymmärtää, kuinka uutta liiketoimintaa rakennetaan 

digitalisaation keinoin.  

On tärkeää ymmärtää, mille pohjalle tuotetta rakennetaan sekä yleensä nähdä tuotteistamisen 

mahdollisuudet eli liiketoiminta-ajattelua pitäisi osata yhdistää ICT-osaamiseen. Avoimen 

lähdekoodin (open source) opetus on myös tärkeää, sillä sitä voi hyödyntää esimerkiksi uuden 

liiketoiminnan käynnistämisessä. 

Kaupallistamismahdollisuuksien tunnistamiseen liittyy myös immateriaalioikeuksien (IPR) 

tärkeyden ymmärtäminen. Niiden hyödyntämisen opettelu on tärkeää. Samaan tapaan 

opiskelijoiden olisi opittava hyödyntämään joukkoistamista ja kuluttajalähtöisyyttä. Myös ketterä 

kehitys on tarpeen tällä alalla, siksi perusymmärrykseen kuuluu fail fast- tyyppinen osaaminen siitä, 

kuinka uusia ideoita validoidaan nopeasti testaamalla. 

ICT-alan tutkimuksen ja kehityksen osalta keskusteluissa todettiin, että yritysten ja korkeakoulujen 

väliseen yhteistyöhön tarvittaisiin uusia käytäntöjä. Business Finlandin Tutkimuksesta liiketoimintaa 

–ohjelmasta voisi löytyä siihen hyviä ohjeita. 

Korkeakoulujen tutkimustyössä olisi hyvä rikkoa ne esteet, jotka estävät tutkimustulosten rahallisen 

hyödyntämisen – yleensähän opiskelijat ja tutkijat luopuvat oikeuksistaan hyödyntää tutkimuksen 

tuloksia. Lopputulos nykyisillä järjestelyillä on se, että tutkimusten tuloksia ei hyödynnä kukaan. 

Immateriaalioikeudet ICT-alalla 

Miten korkeakoulut sitten voisivat auttaa ICT-alan yrityksiä immateriaalioikeuksien (IPR) suhteen? 

Koska immateriaalioikeudet kuuluvat osaksi tutkimusta ja tuotekehitystä, niiden pitäisi kuulua 

korkeakoulujen ICT-alan opetussuunnitelmaan (ja miksei myös täydennyskoulutukseen). IPR-

perustietoja olisi käytävä läpi niin, että IPR-prosessi olisi selvä ja läpinäkyvä kaikkien osapuolien 

kannalta.  

Perusasioissa olisi lähdettävä liikkeelle siitä, millaisia asioita voi yleensä suojata. Moni ymmärtää 

patentoinnin perusperiaatteen, mutta esimerkiksi yrityksen nimen tai tuotenimen suojaaminen ja 

design-patentit ovat liian monelle ICT-ammattilaiselle tuntemattomia. Myös lisensoinnin 

ymmärtämistä olisi parannettava. 

Opetuksessa pitäisi nostaa esiin, miten IPR hyödyttää käytännön liiketoimintaa ja miten IPR:n arvo 

voidaan määritellä. Tämän ymmärtämisessä auttaa varmasti, jos selvitetään, miten 

yritykset/kilpailijat suojaavat omia immateriaalioikeuksiaan. 

Monet ICT-ammattilaiset varmasti tarvitsisivat konkreettisia ohjeita siihen, miten Patentti- ja 

rekisterihallituksen tietokantoja käytetään ja miten käytännössä suojataa aineettomat oikeudet. 

Kannattaisi myös selvittää, miten esimerkiksi patentit toimivat vientimarkkinoilla. 
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Tutkimuksen ja tuotekehityksen yhteydessä kannattaa selvittää, miten haetaan tietoa esimerkiksi 

olemassa olevista patenteista, millaisia ostopalveluita on tarjolla patentti- tai IPR-tutkimuksiin ja 

kuinka toimii patenttien vaihtotalous. Tähän liittyy myös se, miten määritellään olemassa olevan 

patentin arvo. 

ICT-alalla – etenkin pelialalla – tekninen kehitys ja innovaatiotahti ovat nopeita. Monesti on vaikea 

vetää rajaa siihen, missä menee yrityssalaisuuksien ja avoimesti jaettavien tietojen raja. Tässä 

tilanteessa voi olla vaikea päättää, mitä kannattaa suojata. 

Tukea yrittäjyyteen ja liiketoimintaan 

Korkeakouluilta toivotaan monenlaista tukea yrittäjyyteen ja liiketoimintaan ICT-alalla. Yrittäjyys ja 

liiketoimintaosaaminen tulisi kytkeä vahvasti mukaan jo tutkintokoulutukseen, jotta tulevat ICT-alan 

ammattilaiset suhtautuisivat yrittäjyyteen ja liiketoimintaan positiivisesti.  

Opintosuunnitelmiin tulisi lisätä ICT-yrittäjyys, jossa tuotaisiin yrittäjyyteen nimenomaan ICT-

näkökulma.  Osana opintokokonaisuutta kukin opiskelija perustaisi yrityksen ja saisi käytännön 

kokemusta yrittäjyydestä. (Vrt. Jyväskylän tiimiakatemia tai toisen asteen NY-koulutus.) Kaikista ei 

tule alan yrittäjiä, mutta yrittäjähenkeä ja sisäisen yrittäjyyden asennetta tarvitsevat myös 

kuukausipalkkalaiset. 

Korkeakouluilla tulisi olla hyvät yritysverkostot ja toimiva vuorovaikutus verkoston kanssa. Yritykset 

voivat osallistua co-creation –tyyliseen tekemiseen oppilaitosten kanssa ja esimerkiksi olla mukana 

startup-yritysten synnyttämisessä. Startupeille tarkoitetun yrityshautomon avulla olisi mahdollista 

saada nopeaa liiketoimintaa alulle. Läheinen yhteistyö yritysten kanssa auttaa tulevia ammattilaisia 

luomaan ja hyödyntämään verkostojaan myös tulevaisuudessa. 

 

 

5. ICT-ALAN ETÄ- JA TÄYDENNYSKOULUTUS 
 

Millaisia täydennyskoulutusaiheita ICT-yrityksille 

Yritysten kaipaaman täydennyskoulutuksen määrä, laatu ja toteutustapa riippuvat paljon yrityksen 

toiminnan luonteesta, asiakkaista ja etenkin yrityksen oman henkilökunnan osaamisesta. 

Periaatteessa täydennyskoulutusta tarvitaan perustason koodaamisesta ja edistykselliseen 

tietotekniikkaan ja uusimpiin trendeihin. Myös muita kuin ICT-alaan liittyviä koulutuksia tarvitaan.  

Alaan liittyvistä koulutustarpeista esiin nousivat mm. nämä: 

• Koodaaminen 

• Digitalisaation ymmärrys 

• Tietojärjestelmien suunnittelu ja kehittäminen, dokumentaatio-osaaminen 

• Tietoturvaan liittyvä osaaminen 

• Tietokantaosaaminen 

• Pilvipalvelut ja -arkkitehtuurit 

• Sulautetut järjestelmät 

• AI-analytiikka 

• Signaalinkäsittely 

• Ohjelmistorobotiikka 
o data-analytiikka  
o data mining 
o IoT platform 
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o API-rajapinnat 
o tietokannat 
o integraatioteknologiat 

• Linux, C++ 

• Verkkoteknologia (TCB, IP) 
 

Muista koulutustarpeista tärkeiksi koettiin esimerkiksi poikkitieteelliset liiketoiminnan kehittämistä ja 

digitalisaatiota yhdistävät koulutukset, viestintään ja johtamiseen, etenkin monikulttuuriseen 

johtamiseen liittyvät koulutukset ja kaupalliset koulutukset. Erityisesti palvelusuunnittelu (service 

design) on tärkeä täydennyskoulutuksen aihepiiri. 

Monesti koulutustarpeen katsottiin ilmenevän nopeasti alan kehittyvästä luonteesta johtuen, ja 

silloin pitää myös kouluttajan reagoida nopeasti. 

Koulutusten toteuttaminen 

Täydennyskoulutusten toteuttamiseen liittyvissä keskusteluissa nousi esiin monimuotoisuus ja 

monialaisuus. Yritykset tuntuvat arvostavan tehokkaita ja intensiivisiä koulutusjaksoja; 

osallistuminen kolmen päivän intensiiviseen koulutukseen koettiin kuukausia jatkuvaa koulutusta 

paremmaksi. Tutkintoon johtavassa koulutuksessa pitkäjänteisyys koettiin hyväksi, mutta 

työelämässä oleville tarvittava täydennyskoulutuksen tulisi olla ”jotain nopea ja täsmällistä”. 

Kaikkea täydennyskoulutusta ei haluttu suorittaa verkossa, vaan fyysinen irtautuminen 

työyhteisöstä kouluttautumisen ajaksi nähtiin hyvänä asiana. (Huom. Nämä keskustelut tapahtuivat 

ennen koronapandemian aiheuttamaa eristäytymistä ja etätyöskentelyä.) Verkkokoulutusten 

katsottiin soveltuvan parhaiten joko peruskoulutukseen tai johonkin tiettyyn erikoisalaan. Toisaalta 

verkossa toimiva opetuksen ja oppimisen markkinapaikka Udemy oli joidenkin mielestä tämän 

päivän trendi. 

Mahdollisuus osallistua korkeakoulujen opetusohjelmaan kuuluviin koulutuksiin katsottiin hyväksi 

täydennyskoulutukseksi – etenkin, jos koulutukset oli paketoitu lyhyiksi ja tehokkaiksi paketeiksi. 

Moni toivoikin, että kurssisisällöt olisivat helposti nähtävissä ja selattavissa.  

Vaasan tapaisessa korkeakoulukaupungissa, jossa samalla kampuksella toimii useita 

korkeakouluja, olisi helppoa järjestää myös usean korkeakoulun yhteisiä workshop-tyylisiä 

koulutuksia. Silloin osallistujat pystyisivät hyödyntämään eri koulujen osaamista saman aikaisesti. 

Oppia ikä kaikki 

Vaikka eri yrityksissä oli hyvin erilaisia tapoja kouluttaa henkilökuntaa, kaikki keskusteluun 

osallistuneet olivat käytännössä sitä mieltä, että henkilöstön osaamista täytyy ylläpitää. Joissakin 

yrityksissä henkilöstön oman osaamisen ylläpito oli hyvin omatoimista, mutta moni työnantajista 

suositteli tai järjesti aktiivisesti koulutuksia henkilöstölleen. Jotkut jopa kävivät korkeakouluilla 

kouluttamassa itse itselleen lomansijaisia. 

Yleensä tarve koulutukselle syntyy, kun alan ammattilaisten asiantuntemus vanhentuu alan 

kehittyessä. Siksi myös korkeakoulujen tulisi pystyä tarjoamaan yrityksille ajankohtaisia 

koulutuksia. 
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6. YRITYSTEN ROOLI ICT-ALAN OSAAJAPULAN RATKAISEMISESSA - 

HOW CAN COMPANIES HELP TO TACKLE TALENT SHORTAGE? 
 

Suomalainen ICT-ala kärsii kroonisesta osaajapulasta. Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan alueella 

osaajapula on ollut muuta maata voimakkaampaa useilla eri toimialoilla. Miten yritykset voisivat 

tehokkaasti ratkaista tätä ongelmaa? Olisiko (ulkomaalaisten) opiskelijoiden/vasta valmistuneiden 

työllistäminen avain tähän pulmaan? 

Työelämässä paljon vahvuuksia 

Suomessa ja Pohjalaismaakunnissa työelämässä on monia vahvuuksia/hyviä käytäntöjä verrattuna 

esimerkiksi muiden maiden työelämään. Monessa tutkintokoulutuksessa on suoraan käytännön 

työelämään liittyviä jaksoja ja koulutus on muutenkin korkealuokkaista. Monet työnantajat 

vaikuttavat houkuttelevilta – esimerkiksi Suomessa vahva peliala – ja työolot sekä HR-johtaminen 

ovat hyviä.   

Työpaikkojen kiinnostavuutta lisäävät hyvät työolot ja työelämän joustavuus, esimerkiksi joustavat 

työajat, mahdollisuus etätyöskentelyyn, mahdollisuus työnkiertoon ja työskentelyyn myös 

ulkomailla. Työnantajat myös haluavat työntekijöiden kehittyvän ja siksi tarjolla on mahdollisuus 

kouluttautua joko työnantajan oman koulutusyksikön tai ulkopuolisten koulutusten tarjoajien avulla. 

Ammatillisten koulutusten lisäksi on mahdollista opiskella myös kieliä – esimerkiksi suomea ja 

ruotsia. Ammatilliseen kasvamiseen on mahdollista saada myös mentorointiapua.  

Moni työpaikka antaa mahdollisuudet työhön liittyvään verkostoitumiseen sekä myös työn 

ulkopuolella tapahtuvaan sosiaaliseen kanssakäymiseen. Myös elämänlaatu – turvallisuus, 

luonnon läheisyys ja hiljaisuus – Suomessa ja etenkin Pohjanmaalla on korkea. 

Haasteitakin on  

ICT-alalla kilpailu työvoimasta on kansainvälisestikin kovaa, eikä Suomella tai Pohjanmaalla ole 

kovin hyviä valmiuksia houkutella osaajia ulkomailta, sillä maa on pieni ja suhteellisen vähän 

tunnettu. Suomen sisällä monet tulijat haluavat mieluummin pääkaupunkiseudulle tai muihin suuriin 

kaupunkeihin töihin, joissa palkka ja edut ovat monesti paremmat kuin Pohjanmaalle. 

Voisi kuvitella, että pohjalaisyritykset käyttäisivät hyväkseen täällä jo valmiina olevat ulkomaalaiset. 

Ulkomaalaislähtöisille opiskelijoille ja valmistuneille työpaikan saanti paikallisista yrityksistä voi 

kuitenkin olla haasteellista. Esimerkiksi monien amk-opiskelijoiden on matkustettava kotimaahansa 

suorittaakseen tutkintoonsa kuuluvat harjoittelujaksot. Varsinkin pienissä ja keskisuurissa 

yrityksissä työpaikan kielenä on joko suomi tai ruotsi, mikä vaikeuttaa kieltä osaamattoman 

rekrytointia, ja se myös tekee muualta tulleen olon ulkopuoliseksi. Kaksikielisellä alueella 

kielihaasteet ovat jopa yksikielisiä alueita suuremmat. 

Kielimuurin lisäksi työllistymistä haittaa työnantajien penseys palkata ulkomaalaista työntekijää. 

Heidän osaamistaan ei osata tunnistaa oikein ja toisaalta pelätään, etteivät muualta tulleet jää 

tänne pitkäksi aikaa, vaikka heidän perehdyttämiseensä kulutettaisiin sekä aikaa että rahaa. 

Ulkomaalaistaustaisten työntekijöiden integroiminen osaksi työyhteisöä koetaan ehkä 

riittämättömien resurssien takia liian kalliiksi ja työlääksi. Lisäksi korkeakoulutus ei välttämättä ole 

kovin käytännönlähtöistä, tai työnantaja ei osaa hyödyntää koulutusta parhaalla mahdollisella 

tavalla. 

Monesti työnantajat toivoisivat löytävänsä senioritason osaajia, mutta tarjolla on vain vasta 

valmistuneita. Opiskelijoilta ja vasta valmistuneilta puuttuu monesti aiempaa kokemusta alalta ja 

yrityksen käyttämien ohjelmien ja työkalujen tuntemusta tai heidän ohjelmointitaitonsa saattavat 
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olla puutteelliset. Valitettavasti opiskelulupa sallii opiskelijoille työskentelyä vain 25 tuntia viikossa. 

Lisäksi opiskelijat saatetaan mieltää vähän tuottaviksi korkean riskin vaihtoehdoiksi. 

Ratkaisuja löytyy 

Keskusteluissa löydettiin monia erilaisia ratkaisuja, jotka voisivat helpottaa paikallisten ICT-

yritysten työllisyystilannetta ja muualta tulleiden työllistymistä. 

Työnantajat voisivat ottaa opiskelijoita töihin tekemään opinnäytetöitä ja harjoittelujaksoja tai antaa 

heille muita matalan tason (kesä)töitä jo opiskeluaikana ja näin sitouttaa heitä jäämään seudulla. 

Samalla heistä voisi kasvattaa yritykselle sopivia työntekijöitä tulevaisuutta silmällä pitäen. 

Yritykset voisivat myös osallistua enemmän korkeakouluopiskelijoiden opettamiseen sekä yhteisiin 

työpajoihin ja muihin tapahtumiin, joissa opiskelijat tulisivat tutuiksi.  

Työnantajien olisi hyvä muuttaa kielipolitiikkaansa suvaitsevammaksi, palkata englantia puhuvia 

henkilöitä ja tukea henkilöstön kielikoulutusta. Uutta teknologiaa osaavien nuorien ja pitkään 

yrityksen palveluksessa olleiden työntekijöiden yhteen saattaminen lisäisi hiljaisen tiedon 

siirtymistä ja toisaalta myös uuden teknologian osaamista. 

Korkeakoulujen tulisi seurata trendejä ja muokata opetussuunnitelmia yritysten tarpeita vastaaviksi. 

Korkeakouluilla olisi hyvä olla myös työnvälittäjä (tai muu foorumi), jolla olisi tieto työtä hakevista 

opiskelijoista, heidän osaamisestaan ja kokemuksestaan. Tätä kautta työnantajat löytäisivät 

sopivia henkilöitä palkkalistoilleen.   

Oleskeluluvan saaneilla opiskelijoilla pitäisi olla mahdollisuus työskennellä enemmän kuin 25 tuntia 

viikossa. Muutenkin heille olisi hyvä olla tarjolla joustavampia työntekomahdollisuuksia, jotka voisi 

yhdistää opintoihin. Myös Vaasan kaupunki voisi yritysten tapaan ottaa aktiivisemman roolin 

opiskelijoiden työllistämisessä. 

Monet edellä mainituista asioista pystytään hoitamaan, jos on hyvää tahtoa puolin ja toisin.  

How can companies help to tackle talent shortage - Summary in English: 

Strengths/Good practices: 

• Work related education (opportunity to undertake advance courses related to work) 

• Remote working (possibility to work while being away) 

• Attractive industry (Gaming) 

o Finland is an attractive place for people working in the gaming industry  

• Good human resources practices 

• Flexible working conditions  

• Safety, nature and silence (quality of life) 

• Company’s own academy  (for understanding company’s current needs and provide 

training in order to lower the skills gap) 

• High quality training  

• Work culture 

• language (developing language skills of employees) 

• networking opportunities (job related) 

• social networking (outside of the work) 

• mentoring 

• job rotation possibilities  

• offering possibilities to work on international assignments 

Challenges: 

• Language barrier (Swedish/Finnish language)  
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• Tough competition is a challenge 

• Not known internationally (Finland being a small country/relatively unknown) 

• Internal communication within companies 

o Communication in local language makes international employees feel excluded  

• Finding person with right set of skills 

• Students lack prior experience which is often a necessary prerequisite for companies  

• Use of modern technologies (student’s ability to use modern tools used in the companies) 

• Lack of resources for small and medium sized ICT companies  

• Expert level knowledge and experience sharing  

• Vaasa as a region is not very attractive (people often prefer big cities) 

• Work and benefits (smaller salaries and benefits compared to bigger cities) 

• Integrating and motivating talent to ensure they stay  

• Programming skills  

• Work permit (students’ 25 hours work restriction during studies) 

• Partners integration (dual employment for spouse) 

• Vaasa (being bilingual adds additional challenge) 

• Not enough job openings 

• Trust issues (companies’ reluctance in hiring international candidates) 

• Hiring senior level position becomes more challenging  

• Students are often seen as high risk and low value option 

• The existing talent lacks in the skills 

• University programmes (contents) lack practical understanding/ industry needs 

• Identification of right skill set among foreign students is very challenging 

• Training often requires long time and resources ( companies fear if the person trained 

would leave after certain period of time) 

• Company’s inability to utilize knowledge produced in the universities 

• Nature of job ( frequent job switches, from one company to another) 

 

Proposed solutions: 

Developing skill set 

• Companies should open generic/small job tasks for students to better train themselves and 

become skilled/eligible for summer jobs or full employments.  

o The measure can also help developing trust between future employees and the 

company. 

• Companies should actively take part in training students at the universities.  

• Arranging mixed workshops  

o where people form companies and university students work closely to address 

particular problems 

• Universities should develop content, which are closer to the industrial needs.  

• Companies should open up towards English speaking talent. 

• Companies should adopt flexible language policies.  

o promote the use of English within companies  

• Companies should promote collaboration between young and experienced employees to 

ensure transfer of knowledge/learning use of modern technologies. 

• Companies should be open towards accepting apprenticeship/work practice degree 

students to ensure they gain insights. 
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o Currently many students from the universities of applied sciences have to go to their 

home countries to do internships/apprenticeship work because they do not get place 

in local companies. (This internship, often, is a compulsory part of the degree 

program). 

Match making  

• Universities should have a dedicated person/office with the list of all students with their 

education, experience and skill sets. Companies should be able to contact that university 

staff to find a suitable person. 

• There should be some sort of interface connecting companies and university students that 

companies can access to find people with desired skills directly. 

• More internship and summer job opportunities for the students. 

• Company’s employees should visit university and vice versa. 

Language  

• Companies should develop employees’ local language skills to improve their integration 

into the companies and society as a whole. 

Vasa (as a city): 

• Promote dual employment opportunities at the city level. (Cities should take proactive role 

in addition to companies.) 

Working conditions 

• Companies should provide more flexible working options. 

Work permit 

• Currently students are entitled to work for 25 hours. There should be more flexibility and 

students should get chance to work in companies without any work restrictions. 

Access of information 

• Companies should be made aware of incentives they can get if they hire international 

students 

o For instance universities often have vouchers/some financial remuneration for 

companies those hire students for internship/thesis work. 
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7. TIEKARTTA ICT-ALAN OPETUKSEN JA TUTKIMUKSEN 

PÄÄKEHITYSKOHTEISTA POHJANMAAN JA KESKI-POHJANMAAN 

ALUEELLA 2020-LUVULLA 
 

Tämä luku sisältää yhteenvedon työpajan tuloksista. Sitä voidaan pitää tärkeänä ohjenuorana 

suunniteltaessa alueen korkeakoulujen tarjoamaa ICT-opetusta ja –tutkimusta, tulevaisuuden 

toimenpiteitä sekä yritysten kanssa tehtävää yhteistyötä ICT-alalla. 

ICT:n vahva perusosaaminen 
Vahva perusosaaminen on ICT-alan kehittämisen kulmakivi, sillä jopa 80 prosenttia osaamisesta 

pohjautuu perusosaamiseen.  

Opiskelijoilla pitäisi olla vahvat matematiikan ja fysiikan taidot jo opiskelemaan tullessa, sillä ne 

antavat hyvän perustan ohjelmoinnin ja algoritmien oppimiseen sekä soveltamiseen. Abstrakti 

ajattelu sekä hyvä ohjelmointi- ja algoritmiosaaminen puolestaan tukevat teollisuudelle tärkeää 

menetelmä- ja laitteistokehitystä sekä sulautettuja järjestelmiä. 

 

Vahva perusosaaminen on ICT-alan kehittämisen kulmakivi. 

 

Opintojen aikana on opittava tuntemaan ja käyttämään tärkeimpiä työkaluja. Jokaisen ICT-alalle 

valmistuvan täytyy hallita perustasiat versionhallinnasta, testaamisesta, integroinnista, koodin 

katselmoinnista, dokumentoinnista, rajapinnoista ja osaamisen siirtämisestä sekä soveltamisesta. 
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Jatkuva oppiminen on tärkeää, joten työelämässä jo oleville on oltava tarjolla sekä tutkinto-

opetukseen sisältyviä koulutusjaksoja että monimuotoista täydennyskoulutusta. 

Korkeakoulujen on pysyttävä ICT-kehityksen aallonharjalla sekä tutkimuksessa että opetuksessa. 

Vain siten voidaan varmistaa, että työpaikkoihin saadaan oikeanlaista osaamista. 

Erityisosaamisen sisällyttäminen opetussuunnitelmiin 
Etenkin tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotehtävissä työskentelevien on hallittava monia eri 

teknologioita, joten monenlaista erityisosaamistakin on sisällytettävä opetussuunnitelmiin. Tällaisia 

osaamisalueita ovat esimerkiksi data-analytiikka, tiedonhallinta, datan kerääminen, korjaaminen ja 

mallintaminen. Myös mobiiliteknologiat, IT-arkkitehtuurit ja rajapinnat sekä yleisimmät 

pilviarkkitehtuuripalvelut, säiliöt, tietoturva, 3D ja CR*M-järjestelmät kuuluvat tarvittaviin 

erityisosaamisiin. Ketterien ohjelmistonkehitysmenetelmien toimintamallitkin kuuluisivat tähän 

ryhmään. 

Myös kaupallistamispalveluiden ja immateriaalioikeuksien perusteiden pitäisi olla mukana tutkinto-

opetuksessa. 

Tutkinto-opetukseen sisältyvää erityisosaaminen tulisi sisällyttää tutkinto-opetukseen siten, että 

myös työelämässä olevat ammattilaiset pystyisivät tarvittaessa osallistumaan näihin koulutuksiin. 

Eri erityisosaamisalueista on oltava tarjolla myös täydennyskoulutusta.  

 

Vahvaan perusosaamisen lisäksi on panostettava myös erityisosaamiseen. 
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ICT:n tutkimus ja kehitys 

ICT:n tutkimukseen ja kehitykseen liittyvien teknologioiden kirjo on laaja. Virtuaali- tai lisätty 

todellisuus (VR/AR), esineiden internet (IoT), robotiikka, keinoäly (AI), lohkoketjut (blockchain), 

älykkäät verkot (smart grid), nopeat 5G/6G-verkot ja koneoppimismenetelmät (machine learning) 

ovat esimerkkejä ajankohtaisista teknologioista, jotka vaikuttavat ICT:n kehitykseen. 

Yhä useammin ohjelmistokehitys ja muu TKI-toiminta tehdään yhteistyössä asiakkaan kanssa. 

Laajan teknologiaosaamisen lisäksi TKI-tehtävissä tarvitaan asiakaskeskeisen liiketoiminnan 

ymmärrystä sekä vaihtoehtoisten rahoituskanavien – esimerkiksi Business Finland, Suomen 

Akatemia, EU:n puiteohjelmat - tuntemusta.  

 

Laajan teknologiatuntemuksen lisäksi ICT-alalla vaaditaan liiketoiminnan 

ymmärtämistä ja rahoitusvaihtoehtojen tuntemusta sekä pyritään saamaan 

tutkimustulokset nopeasti käyttöön. 

 

Tavoitteena tulisi olla myös korkeakouluissa tehtävän tutkimuksen tulosten nopea hyödyntäminen 

yrityksissä. Tämän tavoitteen toteutumisessa auttaisivat esimerkiksi alueelliset matalan kynnyksen 

TKI-foorumit, joissa voisi jakaa ja etsiä tietoa tutkimustuloksista sekä tutkimus- ja tietotarpeista. 

Myös ajatus TKI-karkkikaupasta, jossa voisi löytää ja kokeilla erilaisia t&k-ideoita ja rohkeita uusia 

teknologiaehdotuksia, on kehittämisen arvoinen. Näitä toimintoja voisi kehittää yhteistyössä 

esimerkiksi Pohjanmaan kauppakamarin ICT-valiokunnan sekä Allied ICT Finlandin (AIF) Vaasan 

ja Kokkolan toimijoiden kanssa. 
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Työelämävalmiuksien vahvistaminen 

Jotta valmistuvat ICT-ammattilaiset pärjäisivät työelämässä, heidän tulisi opiskella 

perusinsinööritaitojen lisäksi myös humanistisia ja kaupallisia aineita.  

Varmistaakseen sopivien ICT-osaajien saannin tulevaisuudessa yritysten tulisi tarjota alan 

opiskelijoille eritasoisia harjoittelu- ja kesätyötehtäviä. Tämä auttaisi opiskelijoita kasvamaan 

entistä vaativampiin tehtäviin ja työnantajiin tutustuminen auttaisi pitämään heidät tällä seudulla 

myös opintojen päätyttyä. 

Opiskelijoiden ja työnantajien yhteen saattamiseksi tarvitaan jokin yhteyspiste tai yhteyshenkilö, 

joka välittää yrityksille tekijöitä ja jonka kautta opiskelijat löytävät yrityksistä opinnäytetyö- ja 

harjoittelupaikkoja. 

Opiskelijoita tulisi kannustaa osaamisportfolion tekemiseen jo opintojen alkuvaiheessa, jotta 

opintojen suunnittelu ja töiden hakeminen helpottuisi. 

Alueen yritysten kannattaa kehittää kielipolitiikkaansa niin, että ne voivat hyödyntää alueen 

korkeakouluissa opiskelevat ulkomaalaistaustaiset ICT-opiskelijat. Rohkeus palkata nyt vaikeasti 

työllistyviä ulkomaalaisopiskelijoita hyödyttää sekä työnantajia että valmistuvia opiskelijoita. 

 

Tulevien ICT-ammattilaisten työelämävalmiuksien vahvistaminen on tärkeää. 
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Yrittäjähenkisen liiketoimintaosaamisen lisääminen 

Tulevien ICT-ammattilaisten täytyy ymmärtää, miksi he aikanaan tulevat tekemään tätä työtä. Sitä 

varten heidän täytyy ymmärtää, mitä lisäarvoa heidän tekemänsä työ tuottaa työnantajalle tai 

asiakkaalle. ICT-ammattilaisten on myös osattava toimia osana tiimiä ja työyhteisöä. Tämän vuoksi 

opetussuunnitelmiin tarvitaan myös kaupallisia ja humanistisia aineita. 

ICT-alalle tarvitaan myös alaan painottuvaa yrittäjyyskasvatusta. Kaikista tietotekniikan 

insinööreistä ei tarvitse tulla yrittäjiä, mutta yrittäjähenkisyys auttaa myös toisen palveluksessa 

olevia hahmottamaan asemansa osana arvoketjua. 

Koska ala tarvitsee myös lisää yrittäjiä, yritysyhteistyö on tärkeää jo opiskeluvaiheessa. 

Opetuksessa tulisi hyödyntää lähellä olevien työnantajayritysten asiantuntijoita sekä oikeita 

yrityscaseja. Virtuaaliset ongelmatyöpajat mahdollistaisivat korkeakoulujen asiantuntijoiden ja 

opiskelijoiden käyttämisen oikeiden yritysongelmien, esimerkiksi laitteistojen ja ohjelmistojen 

rajapintaongelmien ratkaisemisessa. Näin saataisiin myös korkeakoulujen erityisosaaminen ja 

laboratoriot paremmin yritysten käyttöön. 

Korkeakoulut voisivat tukea startup-yritysten synnyttämistä esimerkiksi co-creation –tyyppisellä 

toiminnalla. Myös peruskouluista ja toiselta asteelta tutun nuori yrittäjyys -toiminnan tapainen 

yritystoiminnan harjoittelu voisi olla hyödyllistä. 

 

 

ICT-alan yritysten syntymistä alueelle voidaan tukea liiketoimintaosaamista 

lisäämällä. 
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