
Taulukko 2. Ammattikorkeakoulun koulutusohjelmien yleiset kompetenssit sekä muotoilijan 
koulutusohjelmakohtaiset kompetenssit
 

 

Yleiset kompetenssit 

(Generic competences) 

Osaamisen kuvaus  

(Description of the competence) 

Oppimisen taidot 

(Learning competence) 

- osaa arvioida ja kehittää osaamistaan ja oppimistapojaan  
- osaa hankkia, käsitellä ja arvioida tietoa kriittisesti  
- kykenee ottamaan vastuuta ryhmän oppimisesta ja opitun jakamisesta 
- osaa yhdistää yrittäjämäisen toimintatavan osaksi ammatillista 

kehittymistään ja urasuunnitteluaan  
 

Eettinen osaaminen 

(Ethical competence) 

- kykenee ottamaan vastuun omasta toiminnastaan ja sen seurauksista  
- osaa toimia alansa ammattieettisten periaatteiden mukaisesti  
- osaa ottaa erilaiset toimijat huomioon työskentelyssään  
- osaa soveltaa tasa-arvoisuuden periaatteita  
- osaa soveltaa kestävän kehityksen periaatteita  
- kykenee vaikuttamaan yhteiskunnallisesti osaamistaan hyödyntäen ja 

eettisiin arvoihin perustuen  

Työyhteisöosaaminen 

(Working community 

competence) 

- osaa toimia työyhteisön jäsenenä ja edistää yhteisön hyvinvointia  
- osaa toimia työelämän viestintä- ja vuorovaikutustilanteissa  
- osaa hyödyntää tieto- ja viestintätekniikkaa oman alansa tehtävissä  
- kykenee luomaan henkilökohtaisia työelämäyhteyksiä ja toimimaan 

verkostoissa  
- osaa tehdä päätöksiä ennakoimattomissa tilanteissa  
- kykenee työn johtamiseen ja itsenäiseen työskentelyyn 

asiantuntijatehtävissä 
- omaa valmiuksia yrittäjyyteen  

Innovaatio-osaaminen 

(Innovation competence) 

- kykenee luovaan ongelmanratkaisuun ja työtapojen kehittämiseen 
- osaa työskennellä projekteissa  
- osaa toteuttaa tutkimus- ja kehittämishankkeita soveltaen alan 

olemassa olevaa tietoa ja menetelmiä  
- osaa etsiä asiakaslähtöisiä, kestäviä ja taloudellisesti kannattavia 

ratkaisuja  

Kansainvälisyysosaaminen 

(International competence) 

- omaa alansa työtehtävissä ja kehittymisessä tarvittavan kielitaidon 
- kykenee monikulttuuriseen yhteistyöhön  
- osaa ottaa työssään huomioon alansa kansainvälisyyskehityksen 

vaikutuksia ja mahdollisuuksia  

  



Muotoilijan  

ammatilliset 

kompetenssit 

Osaamisen kuvaus 

Suunnitteluosaaminen 

(Design competence) 

 

 
- ymmärtää luovan ongelmanratkaisun menetelmiä 
- osaa ennakoida tulevaisuuden muutoksia ja kehittää 

toimintaympäristöä muutoshakuisesti. 
- osaa hankkia tietoa reflektoiden ja soveltaen. 
- osaa oman alansa suunnittelumetodeja ja työvälineiden 

käyttöä. 
- ymmärtää käyttäjälähtöistä suunnittelua ja ergonomian 

merkitystä tuotteissa. 
- ymmärtää ja hallitsee luovia prosesseja työskentelyssä sekä 

alan teoriaa. 
- ymmärtää muotoilijan eettistä ja esteettistä vastuuta. 

 

Tuotanto-osaaminen 

(Production comptenece) 

 
- tuntee alansa keskeiset materiaalit ja osaa niiden soveltavaa 

käyttöä. 
- ymmärtää alansa olennaiset valmistus- ja tuotantoprosessit 
- tuntee alansa tuotantoketjut. 
- ymmärtää laadun merkityksen olennaiseksi osaksi 

suunnittelutyötä. 
 

Muotoiluprosessin 

osaaminen 

(Competence in the design 

process) 

- ymmärtää kulttuuriset tekijät suunnittelun taustalla ja osaa 
tulkita ajan ilmiöitä ja arvoja muotoilullisin keinoin. 

- osaa työskennellä projektityöskentelyn menetelmin. 
- osaa esittää ideansa ja tuotteensa vuorovaikutuksellisesti. 
- ymmärtää liiketoiminnan ja markkinoinnin merkityksen 

muotoiluprosessissa. 
- ymmärtää muotoiluprosessin ja tuotteen merkityksiä 

yrityskuvan hallinnassa. 
 

Visuaalinen osaaminen 

(Visual competence) 

 
- osaa havainnoida, käyttää sekä arvioida väriä ja muotoja sekä 

niiden suhteita muotoilutyön perustana. 
- ymmärtää sommittelun merkityksen muotoilutyön perustana. 
- osaa ja hallitsee visuaaliset kuvausmenetelmät osana 

suunnittelun prosesseja. 
 

 


