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Oppiminen ja osaamisen tuottaminen  
– Lapin yliopiston Työelämä- ja rekrytointipalvelujen selvitys, Rekry 2007, 2008 … 

• 23 työelämän aluetta, joista 
4 osataan hyvin:  
- oman alan teoreettinen sekä englannin, ruotsin tai muun kielen hallinta 
19 osataan huonosti:  
- Viestinnälliset taidot (neuvottelu, esiintyminen, ryhmätyö- ja muut sosiaaliset 

taidot sekä suomenkielinen viestintä) 
- Oppimaan oppimisen valmiudet (ongelmanratkaisu, luova ajattelu, 

tiedonhankinta ja oppimiskyky) 
- Käytännön osaamisvalmiudet (oman alan taidot, taloussuunnittelu, tieto- ja 

viestintätekniikka sekä lainsäädännön tuntemus) 
- Johtamisen valmiudet (organisointi- ja esimiestaidot, projektinhallinta ja 

yritystoiminnan tuntemus) 
- Henkilökohtainen kyvykkyys 

 
->  ”yliopistosta valmistuu hyviä substanssiasiantuntijoita, joilla on heikko 
 toimintaosaaminen, tai sitten huonoja prosessiasiantuntijoita, joilla on vahva 
 tieto-osaaminen” 
-> Pulma: työelämävalmiuksia ei voi opettaa erillisinä oppiaineina vaan ne on 
 tuotettava pedagogisen toiminnan kautta  
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Osaamista tuottava oppiminen 
 

• Learning by being  
 - olemalla/ kuulemalla oppiminen 
 

• Learning by doing 
 - tekemällä oppiminen 
 

• Learning by making/ developing/ creating 
 - tuottamalla/ kehittämällä/ luomalla oppiminen   
 

 Olemalla, kuulemalla ja tekemällä oppiminen pitäisi jalostaa 
tuottamalla oppimiseksi, jolloin opiskelijat hankkivat tietoa, 
oppivat yhteistoiminnallisesti, osallistuvat oppimisprojektei-
hin sekä kehittävät henkilökohtaista osaamistaan aktivoivis-
sa, monipuolisissa oppimisympäristöissä 

 



OPPIMISEN VAIHEITTAISUUS  

(Galperin 1979) 

 
Automatisoitu-

misen vaihe 

Ajattelun 

vaihe 

Kielellisen kä-

sittelyn vaihe 

Orientoinnin 

vaihe 

Materiaalinen 

vaihe 

Sisäistäminen/ 
vastaanottaminen 

Osaaminen 

Tuottaminen/ 
ulkoistaminen 



Toimintaoppiminen  
- asiantuntija vs. johtaja (Action Learning, Revans 1982) 

-    Oppiminen on yhteisöllistä 
 -> Learning Community 
- Asiantuntijat ovat oppimisen pahimpia vihollisia 
- Johtajien pitäisi olla oppimisen esimerkkejä 

 

  -> L = P + Q 
 

- Tiedon suunta:  menneisyys    tulevaisuus 
   - asiantuntijat        - johtajat 
            - yrittäjät 
-     Pulma:  miten tuottaa asiantuntijuutta ja yrittäjyyttä 
  samassa koulutusohjelmassa? 



Organisationaalisen tiedon luominen  
(SECI-prosessi, Nonaka 1994) 

Yhdistely 

Sosialisaatio Ulkoistaminen 

Sisäistäminen 

- Implisiittisen tiedon muuntaminen eksplisiittiseksi 
- Socialisation – Externalisation – Combination – Internalisation 
- Ba-tilat (fyysinen, mentaalinen, virtuaalinen) 
- Tietovarannot: kokemukselliset, käsitteelliset, systemaattiset,  

rutiinit 

Aloittava Ba 

Systemoiva Ba 

Dialogisoiva Ba 

Harjaannuttava Ba 

Oppimisen ja tiedon luomisen  
syklinen prosessi 



Työelämälähtöisiä ja -läheisiä pedagogiikkoja  
– lähtökohtana syklinen ongelmanratkaisu 

   Rationaalinen Toiminnan Sosiaalinen Tiedon 
   ongelman- kehittäminen vuorovaikutus prosessointi 
   ratkaisu 
Organisationaa- 
linen oppiminen           X 
(Agyris & Schön 1978) 
 
Ekspansiivinen 
oppiminen           X   X 
(Engeströn 1987) 
 
Toiminta- 
oppiminen           X   X  X 
(Revans 1982) 
 
Organisationaa- 
lisen tiedon           X   X  X         X 
luominen 
(Nonaka 1994) 
 
 
 Ongelmaperus- 
 tainen oppiminen        X   X  X          X 



Arviointi  

Ongelmanratkaisu jatkuu  

1. Ongelman esittäminen  

2. Ideointi, vapaa assosiointi  

3. Ryhmittelyn tekeminen  

4. Teema-alueen valinta  

5.Oppimistehtävän laatiminen  
6. Tiedonhankinta  

7. Tiedon konstruointi  

8. Selventäminen  

Asiantuntijat  
Työharjoittelu  Kirjasto  

Media  

Tietoverkot  

Projektit  Työpaikat  
Harjoitukset  

Luennot  

Ongelmaperustainen oppimisen sykli 



ONGELMA- JA OSAAMISPERUSTAISEN OPS-PROSESSI 

Haasteena integrointi 

Luennot, yms. 

 

 

Tutoriaalit, ongelmateemat ja -

syklit 

 

Projektit, opinnäytetyöt 

 

Harjoittelu, työssäoppiminen 

Tuloksena 

osaaminen 

Prosessin suunnittelu 
- irti luentokeskeisyydestä – perusryhmänä tutoriaali (7-9 opiskelijaa + tutoropettaja) 
- ytimenä ongelmateemat, ongelmasyklit ja ongelmien ratkaisu 
-Itsenäinen tiedonhankinta ja tiedonkäsittely tutoriaalissa 
- kontaktiopetuksen määrän uudelleenarviointi ja suhteuttaminen itsenäisen opiskeluun  
- harjoitusten, harjoittelun, työssäoppimisen, projektien ja opinnäytetöiden integrointi 
- oppimisen ja osaamisen arviointi 



Osaamista tuottavan opetussuunnitelman kehys  

 

 

 

Ammattikasvatus/ 

      -koulutus 
Yrittäjyyskasvatus/ 

      -koulutus 

Tuottamalla  

 oppiminen 

Ammatillinen osaaminen 

  - amm. kompetenssit 

  - työelämäläheisyys 

Työelämäosaaminen     

   - yleiskompetenssit 

   - työelämälähtöisyys 

Ammatillinen identiteetti 
Asiantuntijuus 

Yrittäjyys 

Tutkijuus  

Yleissivistävä kasvatus/ 

         -koulutus 

- yleissivistävät kompetenssit 


