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Alkusanat

Kohti ammatillista huippuosaamista -kirja kokoaa yhteen tietoa huippu-
osaamisesta tutkimuksen, käytännön kehittämistyön sekä koulutuksista ja 
valmennuksista kerätyn kokemuksen pohjalta. Kirja muodostaa kokonai-
suuden teoreettiselta tasolta jokapäiväiseen työhön oppilaitoksissa ja työ-
paikoilla.

Vaikka artikkelit käsittelevät huippuosaamisen edistämistä enimmäkseen 
ammatillisen koulutuksen ja ammattitaitovalmennuksen osana, asiat sovel-
tuvat hyvin myös osaamisen johtamiseen työpaikoilla. Huippuosaajan val-
mennuksessa toimivat parhaiten samat periaatteet kuin missä tahansa hy-
vässä opetuksessa ja esimiestyössä: edetään ammatillisen kasvun tahdissa, 
autetaan ihmistä tunnistamaan omat voimavaransa, annetaan kohdallista 
palautetta ja tuetaan sitkeyttä vaativissa kohdissa.

Suomi tunnetaan menestyksestä osaamisvertailuissa. Artikkelit tekevät 
näkyväksi suomalaista lähestymistapaa ammatilliseen huippuosaamiseen, 
minkä mukaan parhaansa yrittäminen on mahdollista jokaiselle ammatil-
lisia opintoja suorittavalle.

Kirja on tarkoitettu monipuoliselle lukijakunnalle kotimaassa ja kansain-
välisesti. WorldSkills Competition on kattavin nuorten ammattilaisten ja 
heidän tukijoidensa kansainvälinen kohtaamispaikka. Kilpailuissa opitaan, 
tavataan uusia ihmisiä, pidetään hauskaa – ja samalla ammatillisen koulu-
tuksen tunnettuus paranee. Tässä kontekstissa tehty huippuosaamisen tut-
kimus luo kirjan artikkeleille yhteisen teoreettisen viitekehyksen.

Artikkeleiden kirjoittajat ovat huippuosaamisen teemojen asiantuntijoita ja 
kouluttajia. Kiitän kirjoittajia heidän antamastaan laadukkaasta panokses-
ta ja oman osaamisen jakamisesta käyttöön muillekin. Omasta työstä kir-
joittaminen auttaa tunnistamaan myös oman osaamisen kasvukohtia ja joh-
taa samalla kirjoittajan kehittymiseen omassa työssään. 
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Ammattikorkeakoulutuksen perustana on tutkittu tieto. Huippuosaamisen 
valmennuksen alalta sitä ei ole kovin paljon saatavilla. Huippuosaajat ovat 
haluttuja asiantuntijoita moneen tehtävään ja siksi kiireisiä. Huippuosaajaksi 
päädytään usein yksilöllisen polun kautta ja kussakin lajissa on erityiset piir-
teensä. Siksi tutkittua ja yleistettävää tietoa on haastava saada julkaistuksi. 

Nyt tässä on kuitenkin onnistuttu, mistä kiitän lämpimästi kaikkia artikke-
lin kirjoittajia, huippuosaamisen airueita.

Tämä kirja on Hämeen ammattikorkeakoulun ammatillisen opettajankoulu-
tuksen sekä usean kehittämis- ja tutkimushankkeen yhteistyön tulos. Kiitos 
myös kaikille hanketoimijoille hyvästä yhteistyöstä ja tahdostanne yhdistää 
voimavarojamme yhteisen tuotoksen aikaansaamiseksi. 

Opettajakorkeakoulullamme on erityinen suhde huippuosaamiseen. Se on 
yksi painopistealueistamme ja yhteydessämme on toiminut yli viiden vuo-
den ajan pääosin opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama HAMK Skills 
Trainers´ Academy. 

Academyn ohjausryhmästä on näiden vuosien aikana hitsaantunut ammatil-
lisen huippuosaamisen asiantuntijaraati, mikä innostavalla otteellaan ja kor-
kealla työmoraalillaan osoittaa huippuosaamista parhaimmillaan. 

Kiitän Academyn ohjausryhmää saamastamme kannustava tuesta. Erityises-
ti haluan kiittää rahoittajan, opetus- ja kulttuuriministeriön edustajaa ope-
tusneuvos Seija Raskua, joka on tukenut monipuolisesti ja aina syvällisen 
asiantuntevasti suomalaista ammattitaitovalmennusta ja kilpailutoimintaa.

Hämeenlinnassa 23.4.2013 

Seija Mahlamäki-Kultanen 
johtaja, HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu 



7

I  
PoTEnTIAALISEn HUIPPUoSAAMISEn 

TUnnISTAMInEn JA TUKEMInEn (yKSILöTASo)
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Päivi Pynnönen, FM,EO toimii lehtorina HAMK Ammatillisessa opettajakorkeakoulussa. Hän on toiminut 
pitkään ammatillisessa erityisopettajankoulutuksessa sekä Skills Trainer's Academyssa kouluttajana erityis-
osaamisalueenaan viestintä- ja vuorovaikutustaitojen opettaminen. Hän on ollut mukana kehittämässä eri-
tyistä tukea tarvitsevien ammattitaitokilpailuja ja valmennustoimintaa alusta lähtien kehittämis- ja ohjaus-
ryhmien jäsenenä. Erityisen mielenkiinnon kohteena hänellä ovat opetuksen yksilöllistämisen ja vuorovai-
kutuksen erityishaasteet. 

Anu Raudasoja, KT, toimii koulutusvastaavana ammatillisen erityisopettajan ja opinto-ohjaajan koulutuk-
sissa HAMK Ammatillisessa opettajakorkeakoulussa. Hän toimii Erityisen hyvää oppia -hankkeen projekti-
vastaavana vastaten työelämälähtöisestä ammatillisesta erityisopettajakoulutuksesta sekä oppilaitosten eri-
tyisopetuksen käytänteiden edistämisestä. Mielenkiinnon kohteena ovat erityisopetuksen ja ohjauksen käy-
tänteet sekä pedagoginen johtaminen.

HUIPUT KEHIIN -projekti
Artikkeli on toimitettu osana HAMK Ammatillisen opettajakorkeakoulun hallinnoimaa HUIPUT KEHIIN -projektia. Pro-
jektin tavoitteena on pysyvien ammatillista huippuosaamista kehittävien yhteistyöverkostojen rakentaminen. Projek-
tin kohdealueena ja toteuttajakumppaneina on neljä ammatillisen koulutuksen järjestäjää työelämäverkostoineen. 
Lisätietoja hankkeesta: www.hamk.fi/huiputkehiin.



9

opiskelijan erityisvahvuuksien tunnistaminen 
ja tukeminen

Päivi Pynnönen ja Anu Raudasoja

Lahjakkaiden opetuksesta keskusteleminen herättää Suomessa usein voi-
makkaita tunteita. Koulutusjärjestelmämme taustalla ovat oikeudenmukai-
suuden, tasapuolisuuden ja heikkojen suojelemisen vahvat arvot. Nämä ar-
vot nostavat esille myös ne perusteet, joilla lahjakkaiden, erityisiä vahvuuk-
sia omaavien opiskelijoiden erityisopetusta voidaan perustella. Tasa-arvoon 
kuuluu kaikkien opiskelijoiden, myös lahjakkaiden, erityistarpeiden huomi-
oiminen opetuksessa. ( Uusikylä 2008, Tirri 2011.)

Lahjakkuutta on määritelty eri tavoin ja sillä on ymmärretty erilaisia asioi-
ta eri aikakausina ja eri yhteiskunnissa.1900-luvun alkupuolella lahjakkuut-
ta pidettiin yleisesti synonyymina älykkyydelle, jota mitattiin älykkyystes-
teillä. Näillä testeillä mitattu älykkyys osoittaa kuitenkin lähinnä kielelli-
sen tai loogisen ajattelun yksilöllistä lahjakkuustasoa. Tänä päivänä lahjak-
kuus nähdään moniulotteisemmin. Tunnetuimpia moniulotteisista lahjak-
kuusmalleista on Howard Gardnerin (1993) malli. Gardner määrittelee älyk-
kyyden ”kyvyksi ratkaista ongelmia, joita pidetään tärkeinä ainakin jonkin 
kulttuurin piirissä. Kun yksilön ominaisuudet ja kulttuurin odotukset koh-
taavat, yksilöä sanotaan erityislahjakkaaksi.” Gardnerin mallissa on kuvat-
tuna kahdeksan lahjakkuuden eri aluetta. Lingvistinen lahjakkuus on herk-
kyyttä puhutulle ja kirjoitetulle kielelle, kykyä oppia kieliä ja käyttää kiel-
tä. Loogis-matemaattinen lahjakkuus on pystyvyyttä analysoida ongelmia 
loogisesti sekä toteuttaa matemaattisia operaatioita. Musiikillinen lahjak-
kuus sisältää taitoja musiikin esittämisessä ja säveltämisessä. Keholliskin-
esteettinen lahjakkuus on kykyä käyttää omaa kehoaan kokonaisvaltaisesti 
tai hienomotoriikkaansa erinomaisesti. Spatiaalinen lahjakkuus tunnistaa 
ja hahmottaa tilan tai määritellyn alueen kuvioita tai säännönmukaisuuksia. 
Naturalistinen lahjakkuus on kykyä tunnistaa ja luokitella luonnon objekte-
ja kuten kasveja ja eläimiä sekä kykyä nauttia luonnon kauneudesta ja siel-
lä toimimisesta. Interpersoonallinen lahjakkuus on taitoa ymmärtää mui-
den ihmisten intentioita, motivaatiota ja mielihaluja ja kykyä toimia hyvin 
yhteistyössä. Intrapersoonallinen lahjakkuus on puolestaan kykyä ymmär-
tää itseään, säädellä tunteitaan ja omia toimintatapoja. (vrt. Uusikylä 1994, 
Mäkelä 2009, Tirri 2013.)
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Tirri ja Nokelainen (2011) ovat Gardnerin mallin pohjalta kehittäneet lahjak-
kuuden itsearviointimittarin, jonka tutkimustulosten mukaan oppijan oma 
käsitys omasta lahjakkuudestaan on tärkeä oppimiseen vaikuttavaksi teki-
jä. Jokainen ihminen syntyy varustettuna omalla ainutkertaisella geeniperi-
mällään, jonka varaan lahjakkuus rakentuu. Lahjakkuus voi olla näkyvää yh-
dellä tai useammalla alueella tai se voi olla piilossa olevaa potentiaalia. Lah-
jakkuuden kehittäminen erityislahjakkuudeksi vaatii harjoittelua ja opiske-
lua. Se, mitä ja miten lahjakkuuttaan yksilö alkaa kehittää, riippuu yksilön 
omasta kiinnostuksesta, kodista, koulusta sekä ympäröivän yhteiskunnan ja 
kulttuurin arvoista ja odotuksista. Kun ympäröivän kulttuurin odotukset ja 
arvostukset sekä yksilön edellytykset kohtaavat, lahjakkuudelle on käyttöä. 
Suomessa asuvalle lainelautailijan lahjakkuudelle ei välttämättä ole yhtä pal-
jon kehittymismahdollisuuksia, käyttöä tai arvostusta kuin huippujääkiek-
koilijan lahjakkuudelle. (vrt. Uusikylä 1994, Mäkelä 2009, Tirri ja Nokelai-
nen 2011.) 

Ammatillisessa koulutuksessa opiskelijoiden lahjakkuutta ja ammatillisia eri-
tyisvahvuuksia pyritään tunnistamaan, jotta mahdollinen yksilöllinen pon-
tetiaali saadaan opiskelun ja harjoittelun avulla kehittymään ammatilliseksi 
huippuosaamiseksi. Myös huippuosaamisen määrittely on sidoksissa yhteis-
kunnan arvoihin, kulttuurisiin tekijöihin ja ammattialoihin. Ammattitaito-
kilpailuja koskevan tutkimuksen perusteella voidaan todeta että ”ammatilli-
nen huippuosaaja on henkilö, jolla on autonomiselle tasolle kehittyneiden am-
mattispesifien taitojen lisäksi luontaisia lahjoja, suotuisat ympäristöön liit-
tyvät tekijät ja halu pitkäjänteiseen osallistumiseen tavoitteelliseen ja ohjat-
tuun valmennukseen. Tässä valmennuksessa kehitetään henkisten voimava-
rojen optimaalista hyödyntämistä intrapersoonallisten ominaisuuksien tun-
temisen ja hallinnan kautta” (Nokelainen 2010). 

Erityisvahvuuksien tunnistaminen

Oppilaitoksissa pyritään tunnistamaan ja ottaa huomioon erilaisten oppijoi-
den tarpeita. Tärkeätä on tunnistaa jokaisen opiskelijan vahvuudet oppijoi-
na, koska oppimista ei voida rakentaa heikkouksille, vaan aina vahvuuksille. 
Lahjakkaiden opetuksen tarkoituksena on rakentaa opetus vastaamaan lah-
jakkaiden kykyjä ja kehittämistarpeita, jotta opiskelijan lahjakkuusponteti-
aali hyödynnetään ja alisuoritumista ehkäistään. Kaikessa opetuksessa on 
otettava huomioon opiskelijan kokonaisvaltainen kehittyminen. Tärkeää on 
tiedollisen ja taidollisen kehittymisen lisäksi huomioida opiskelijan sosiaa-
linen, eettinen ja emotionaalinen kehitys. Monissa maissa lahjakkaiden tun-
nistamisella pyritään erottamaan lahjakkaat oppilaat omiin oppilaitoksiin, 
luokkiin tai erityisohjelmiin. Suomessa lahjakkaiden tunnistamisella pyri-
tään siihen, että lahjakkaiden tarpeet tulisivat mahdollisimman hyvin huo-
mioiduksi ja tuetuksi normaaliopetuksessa. Tarvittavat tukitoimet pyritään 
luomaan niin, ettei opetusta tarvitsisi eriyttää eri luokkiin tai oppilaitoksiin, 
vaan kaikki opiskelijat oppisivat työskentelemään yhdessä ja arvostamaan 
toistensa erilaisuutta voimavarana. Suunniteltaessa opetusta, on muistetta-
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va että opiskelija voi olla lahjakas joko yhdellä yksittäiselle alueella tai use-
ammalla alueella, mutta vain harvoin on olemassa lahjakkaita kaikilla alu-
eilla. Opiskelija voi myös samaan aikaan olla erittäin lahjakas jollakin alu-
eella ja erittäin heikko toisella alueella. Jokaisella opiskelijalla on oma lah-
jakkuusprofiilinsa ja profiilit voivat olla hyvin epätasaisia. Esimerkiksi opis-
kelija voi olla erittäin lahjakas matematiikassa, mutta samaan aikaan luke-
minen ja kirjoittaminen voi tuottaa hänelle jatkuvasti suuria haasteita op-
pimisessa. Lahjakkaalla voi myös olla oppimisvaikeuksia tai ongelmia käyt-
täytymisessään. (Mäkelä 2009, Laine 2010.)

Carol Dweckin (2006) teorian pohjalta lahjakkuutta voidaan lähestyä kah-
den erilaisen ajattelutavan mukaan, jotka vaikuttavat ihmisen motivaatioon 
oppia. Ajattelutapoja voidaan kutsua muuttumattomaksi ajattelutavaksi ja 
kasvun ajattelutavaksi. Muuttumaton ajattelutavan (fixed mindset) mukaan 
ihmisen lahjakkuuteen liittyvät ominaisuudet perustuvat synnynnäisiin tai 
pysyviin ominaisuuksiin. Ajattelutavan mukaan, vain lahjattomat harjoit-
televat. Jos on hyvä esimerkiksi matematiikassa, niin laskemista ei tarvitse 
harjoitella. Epäonnistuminen on osoitus kyvyttömyydestä ja lahjattomuu-
desta jossakin asiassa. Koska virheet ovat merkki tyhmyydestä ja huonou-
desta, epäonnistuminen tuo helposti mukanaan opiskelijalle häpeää ja saat-
taa lamaannuttaa yrittämisen opiskelussa. (Tirri 2013.)

Kasvun ajattelutavan (growth mindset) mukaan menestys ja ihmisen omi-
naisuudet ovat harjoittelun ja työn tulosta, jolloin epäonnistuminen on kiin-
teä osa kehitystä ja oppimista. Epäonnistuminen voi tuottaa häpeän sijas-
ta halua yrittää uudestaan, koska virheen tehtyään tietää miten voi korja-
ta virheen tai toimia paremmin. Opettajien tulisi ohjata opiskelijoita näke-
mään itsensä ja toverinsa kehittyvinä henkilöinä eikä tiettyihin lahjakkuu-
den piirteisiin tai sen tasoon tuomittuina. Opettaja voi omalla palautteel-
la huomaamattaan tukea opiskelijan käsitystä muuttumattomista ominai-
suuksista tai tukee käsitystä opiskelun ja harjoittelun merkityksestä lah-
jakkuuden kehittämisessä. Opettajien ajattelutavat ja palautteet vaikutta-
vat opiskelijoiden näkemyksiin heidän omista mahdollisuuksistaan kehittää 
omaa osaamispotentiaaliaan. Kaikille oppijoille tulisi tarjota mahdollisuus 
yksilölliseen oppimiseen ja kasvuun. Opettajat ovat avainasemassa näiden 
mahdollisuuksien luomisessa. (Dweck 2006, Tirri 2013.) 

Opiskelijoiden erityisvahvuuksien tunnistamisessa on hyvä tarkkailla sekä 
niitä opiskelijoita, joiden lahjakkuus on jo nähtävissä että niitä opiskelijoita, 
joilla on potentiaalia. Tällöin tavoitteena on lahjakkuuden etsiminen, joka 
ei vielä ole nähtävissä. Yksittäin testi, oppiaine tai oppimistilanne ei suo-
raan anna oikeaa kokonaiskuvaa opiskelijan tiedoista ja taidoista. Opettaja 
tulee luoda opiskelijalle mahdollisuuksia, joissa lahjakkuutta on mahdollis-
ta osoittaa. Lahjakkaiden tunnistaminen Mäkelän (2009) mukaan onnistuu 
parhaiten oppilaitoksessa, kun:

1. Yhdistetään opiskelijoista erityylistä tietoa kuten esimerkiksi tietoa 
opiskelijan kognitiivisista taidoista ja tiedoista, ammatillisista tie-

Opiskelijan erityisvahvuuksien tunnistaminen ja tukeminen
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doista ja taidoista, kiinnostuksista, luovuudesta, motivaatiosta sekä 
oppimisen ja käyttäytymisen kuvauksista.

2. Yhdistetään monia tietolähteitä esimerkiksi alkuhaastattelujen tulok-
sia, tehtyjen testien tai kokeiden pisteitä, arvosanoja sekä opiskelijan, 
ryhmänohjaajan, erityisopettajan, vanhempien, työnohjaajien, luok-
katoverien jne. lausuntoja.

3. Luodaan tunnistamiseen mahdollisuuksia useissa eri paikoissa ja eri 
aikoina kuten eri oppitunneilla, projekteissa, työssäoppimisessa, am-
mattitaitokilpailuissa, kesätöissä, harrastuksissa jne.

Karpin (2012) pro gradu -tutkimuksen perusteella ammatilliset opettajaopis-
kelijat pitävät lahjakkaiden opetusta hyvin positiivisena asiana. Lahjakkaat 
opiskelijat, aivan kuten kaikki muutkin opiskelijat, tarvitsevat oman osaami-
sensa ja tarpeidensa puitteissa olevaa huomioon ottamista ja opetusta. Lahja-
kas opiskelija muiden opiskelijoiden keskuudesta tunnistetaan helposti, mut-
ta resurssien puute ja suomalaisen koulutusjärjestelmän painotus heikompi-
en opetukseen asettavat rajoituksia käytännön toteutukselle. Tulokset osoit-
tavat myös sen, että ajatukset lahjakkuudesta ja lahjakkaiden erityisopetuk-
sesta eriarvoisuuden tuottajina ovat väistymässä ja tilalle on tullut erityisope-
tukseen suuntautuva ajattelutapa, jossa korostuu opiskelijan maksimaalisen 
potentiaalin hyödyntämistä opetuksen avulla. Tutkimuksessa opettajaopiske-
lijat kertoivat pystyvänsä huomioimaan lahjakkaan opetuksessaan mm. työs-
säoppimisen laajentamisen ja mukauttamisen, erilaisten ryhmäjakojen sekä 
tehtävien muuntamisen avulla. 

Erityisvahvuuksien tukeminen

Suomen perustuslain mukaan julkisen vallan on turvattava jokaiselle yhtäläi-
nen mahdollisuus saada kykyjensä ja erityisten tarpeidensa mukaisesti ope-
tusta varattomuuden sitä estämättä (PL 731/1999 16§). Lisäksi perusopetus-
laki määrää, että opetus tulee järjestää oppilaiden ikäkauden ja edellytysten 
mukaisesti (PoL 628/1998 3 §). Myös perusopetuksen arvopohjaan kuuluu, 
että opetuksessa otetaan huomioon erilaiset oppijat. Lukiokoulutuksen ta-
voitteena on tukea nuorten edellytyksiä itsensä kehittämiseen elämänsä ai-
kana (LL 629/1998 2§). Ammatillisessa koulutuksessa opiskelijan osaamista 
on arvioitava heti opintojen alkaessa. Kaikille opiskelijoille tehdään henkilö-
kohtainen opiskelusuunnitelma (HOPS), jossa opiskelijan osaaminen ja sen 
taso tulee selvittää opiskelijan vahvuuksien tunnistamiseksi ja aiemmin han-
kitun osaamisen tunnustamisen määrittelemiseksi. Osaamisen tunnistami-
nen on pohjana opiskelijan henkilökohtaisten tavoitteiden laatimisessa, mut-
ta myös tarvittavan ohjauksen ja tuen määrittelemisessä (A 603/ 2005, 10 §, 1 
mom.). Koulutuksen järjestäjän tulee tiedottaa opiskelijoille siitä, minkälais-
ta aineistoa ja asiakirjoja on esitettävä osaamisen tunnistamista ja tunnus-
tamista varten ja milloin opiskelijan on haettava osaamisen tunnistamista ja 
tunnustamista (A 603/2005, 3 §). Osaamisen tunnistamiseksi käydään arvi-
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ointikeskustelu, johon osallistuvat opiskelija ja opettaja tai opettajat. Osaa-
misen tunnistamisen edistämiseksi on kehitettävä erilaisia sitä helpottavia 
arviointitapoja. Osaamisen tunnustamisella tulee välttää opintojen päällek-
käisyyttä ja lyhentää opiskeluaikaa. Mikäli osaamisen tunnistamisessa tut-
kinnon osalle asetetut tavoitteet tai osa tavoitteista todetaan saavutetuik-
si, osaaminen tunnustetaan. Osaamisen tunnustaminen kirjataan henkilö-
kohtaiseen opiskelusuunnitelmaan. (L 601/2005, 30 §, A 603/ 2005, 12 a §). 

Oppilaitosten oppimisympäristöjen olisi mahdollistettava opiskelijoiden eri-
tyisvahvuuksien tunnistaminen ja tukeminen. Tällöin oppilaitoksen ope-
tuksen tulisi olla sisällöltään laadukasta sekä tarjoamiltaan oppimisympä-
ristöiltään ja -menetelmiltään monipuolista. Jos oppilaitoksen odotukset 
opiskelijoiden oppimistasoista ovat liian matalat, ei välttämättä korkeata-
soisia suorituksia myöskään osoiteta. Oppilaitoksen tulisikin tarjota opis-
kelijoille oppimiseen eri tavalla haasteellisia vaihtoehtoja kuten ammattitai-
to- tai kulttuurikilpailutoimintaan osallistumisen mahdollisuuksia. (Perho 
2010.) Tutkimusten mukaan kilpailutoiminta on tärkeä innostaja ja moti-
vaation lisääjä erityisesti lahjakkaimmille opiskelijoille – olkoon sitten ky-
seessä akateemiset taidot kuten matematiikka (Tirri & Nokelainen 2011) tai 
manuaaliset ammattiin liittyvät taidot (Nokelainen, Korpelainen & Ruoho-
tie, 2009). 

Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelman 2011–2016 mukaan 
ammatillisten tutkintojen joustavuutta tulee lisätä siten, että yksilölliset va-
linnat ja tutkintojen suorittaminen myös osa kerrallaan on mahdollista sil-
loin, kun se on työelämän ja yksilön tarpeiden kannalta tarkoituksenmu-
kaista. Ammatillisessa koulutuksessa tulisi hyödyntää työvaltaisia opiske-
lumenetelmiä ja vaihtoehtoisia koulutusmalleja mm. yhdistämällä erilai-
sia ammatillisen koulutuksen järjestämismuotoja. Lisäksi pitäisi kehittää 
menettelyjä oppisopimuskoulutuksen osallistumiskynnyksen alentamisek-
si. Sopimuksellista yhteistyötä ammatillisen koulutuksen ja työpajojen kes-
ken vahvistetaan siten, että opinnot voidaan suorittaa työpajoilla tai muis-
sa vaihtoehtoisissa oppimisympäristöissä sekä rakentamalla monityönan-
tajaista oppisopimuskoulutusta.

Lahjakkaiden opetuksen keskeisiä käsitteitä ovat opetuksen yksilöllistämi-
nen ja eriyttäminen. Näillä tarkoitetaan opetukseen liittyviä erityisjärjes-
telyjä, joilla opettaja ennakoivasti muokkaa opetuksen tavoitteita, sisältö-
jä, oppimisympäristöjä ja -menetelmiä vastatakseen opiskelijoiden yksilöl-
lisiin tarpeisiin ja pyrkimällä luomaan jokaiselle opiskelijalle parhaita oppi-
mismahdollisuuksia. Lahjakkaiden opetusjärjestelyt voidaan jakaa organi-
satoriseen ja sisällölliseen eriyttämiseen. Organisatorista eriyttämistä ovat 
opetuksen nopeuttaminen ja ryhmittely eri opiskelijoille sopivaksi. Sisällöl-
lisiä eriyttämisratkaisuja ovat puolestaan opetuksen rikastaminen ja ope-
tusta täydentävät ratkaisut. Rikastuttamisella pyritään siihen, että jollakin 
tavalla opiskelijan henkilökohtaisesta opetussuunnitelmasta tehdään syväl-
lisempi kuin mitä se normaalisti on. Ammatillisessa koulutuksessa opiskeli-
jat voivat tehdä esimerkiksi yksilöllisiä projektitöitä tai opiskella ulkomail-

Opiskelijan erityisvahvuuksien tunnistaminen ja tukeminen
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la. He voivat suuntautua yrittäjyyteen tai toteuttaa opiskeluaan laajennetulla 
työssäoppimisella, jossa erilaisia työtehtäviä opinnollistetaan. Opiskelija voi 
myös suorittaa yhdistelmäopinnoja, joissa opinnot laajennetaan oman am-
matillisen alan opinnoista joko lukio-opintoihin tai/ja toisen alan ammatil-
lisiin opintoihin. Lahjakkaita, osaavia opiskelijoita käytetään oppilaitoksissa 
usein myös oppitunneilla apuopettajina. On kuitenkin hyvä huomioida, että 
apuopettajana käyttö vähentää opiskelijan omia mahdollisuuksia saada omaa 
oppimispotentaalia vastaavia tehtäviä. Tämä tapa voi tehdä opiskelusta haas-
tamattoman lahjakkaalle opiskelijalle. Eriyttämisellä pitäisi yksilöllistää toi-
mintaa erilaisiin tehtäviin ja työhön, eikä siihen, että opiskelijalle annetaan 
samaa työtä jatkuvasti enemmän. (vrt. Mäkelä 2009, Laine 2010,Perho 2010.) 

Oppimisprosessien yksilöllistäminen edellyttää opettajalta laaja-alaista di-
daktista ajattelu- ja toimintakykyä. Huippuosaamisen tutkimuksiin vastan-
neet opiskelijat kokivat, että ammatillisten oppilaitosten opettajien rooli on 
keskeisellä sijalla kiinnostuksen heräämisessä ammattialaa ja ammattitai-
tokilpailuja kohtaan. Ammattitaitokilpailujen valmentajalla on myös tärkeä 
rooli nuoren kehittäessä ammatillista osaamistaan huipputasolle. Sisäinen 
tavoiteorientaatio (mielenkiinto ammattialan sisältöjä kohtaan) on ulkoista 
tavoiteorientaatiota (mielenkiinto omien ammattispesifien taitojen näyttä-
miseen muille) tärkeämpi kiinnostumisen kehittymisessä ammattialaa koh-
taan sekä valmentautumisen jälkeen ammatillisten taitojen kehittyessä. Ul-
koinen tavoiteorientaatio on sisäistä tärkeämpää valmentautumisen aikana. 
(Nokelainen, Korpelainen & Ruohotie 2009.) Ammattitaitovalmennuksessa 
pyritään kannustamaan kaikkia valmennukseen osallistuvia itsensä jatku-
vaan kehittämiseen ja innovatiivisten työmenetelmien kehittämiseen. Val-
mennuksessa hyödynnetään työpaikoilla tapahtuvan oppimisen eri muoto-
ja ja valmiuksia selviytyä vaativassa ammattitaitokilpailutilanteessa ja myö-
hemmin työelämässä. ( vrt. Skills Finland 2013.) 

Nummisen (2005) mukaan opiskelijan minäpystyvyydellä (self-efficacy) tar-
koitetaan yksilön käsitystä omista kyvyistään suoriutua tietystä tehtävästä 
tietyssä tilanteessa. Käsitys minäpystyvyydestä vaikuttaa muun muassa sii-
hen, miten opiskelija suuntaa opiskeluaan, kuinka paljon hän siihen panos-
taa, kuinka jaksaa yrittää epäonnistuttaessa tai kuinka sitkeä hän on vas-
toinkäymisten edessä. Pystyvyysuskomukset kehittyvät vähitellen erilaisissa 
vuorovaikutustilanteissa ympäristön kanssa. Uskomuksiin vaikuttavat opis-
kelijan omat onnistumis- ja epäonnistumiskokemukset, mutta myös havain-
noit ja vertaaminen muiden suorituksiin. Pystyvyysuskomuksiin vaikutta-
vat myös henkilölle tärkeiden ihmisten kuten opettajien antama palaute. Op-
pilaitoksen seinät ja välineet ovat toissijaisia suhteessa inhimilliseen kans-
sakäymiseen ja sosiaaliseen tukeen oppimisessa. Uusikylän (2012) mukaan 
opettaja tarvitsee työssään aina ”kolmea ceetä”: creativity (luovuutta), coura-
ge (rohkeutta) ja caring (vapaasti kääntäen: aitoa pedagogista rakkautta). Jos 
oppiminen tapahtuu opiskelijaa arvostavassa, motivoivassa ja kannustavassa 
ilmapiirissä, niin se osaltaan mahdollistaa parhaimmillaan opiskelijan lah-
jakkuuden kehittymisen kyvykkyydeksi ja erityislahjakkuudeksi, joka näyt-
täytyy ammatillisessa maailmassa huippuosaamisen taidokkaana toiminta-
na ja erinomaisina työtaitoina. 
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Anu Raudasoja, KT, toimii koulutusvastaavana ammatillisen erityisopettajan ja opinto-ohjaajan koulutuk-
sissa HAMK Ammatillisessa opettajakorkeakoulussa. Hän toimii Erityisen hyvää oppia -hankkeen projekti-
vastaavana vastaten työelämälähtöisestä ammatillisesta erityisopettajakoulutuksesta sekä oppilaitosten eri-
tyisopetuksen käytänteiden edistämisestä. Mielenkiinnon kohteena ovat erityisopetuksen ja ohjauksen käy-
tänteet sekä pedagoginen johtaminen.

Päivi Pynnönen, FM,EO toimii lehtorina HAMK Ammatillisessa opettajakorkeakoulussa. Hän on toiminut 
pitkään ammatillisessa erityisopettajankoulutuksessa sekä Skills Trainer's Academyssa kouluttajana erityis-
osaamisalueenaan viestintä- ja vuorovaikutustaitojen opettaminen. Hän on ollut mukana kehittämässä eri-
tyistä tukea tarvitsevien ammattitaitokilpailuja ja valmennustoimintaa alusta lähtien kehittämis- ja ohjaus-
ryhmien jäsenenä. Erityisen mielenkiinnon kohteena hänellä ovat opetuksen yksilöllistämisen ja vuorovai-
kutuksen erityishaasteet.
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yksilölliset opintopolut toisen asteen 
ammatillisessa koulutuksessa

Anu Raudasoja ja Päivi Pynnönen

Yksilöllisten opintopolkujen tarkoituksena on taata opiskelijalle ammatil-
lisen tutkinnon suorittaminen yksilölliset tarpeet, painotukset ja oppimis-
menetelmät huomioiden. Yksilöllisten opintopolkujen rakentaminen on 
haastanut ammattiopistot opintojen järjestämis- ja suorittamistapojen ke-
hittämiseen opetussuunnitelman ohella. Työssäoppiminen, ammattiosaa-
misen näytöt ja opintojen kytkeminen työelämän tarpeisiin ovat edellyttä-
neet ammatillisen koulutuksen uudistamista ja yhteistyön lisäämistä työ-
elämän kanssa. 

Opetushallituksen teettämän selvityksen mukaan koulutuksen järjestäjät 
tarjoavat opiskelijoille erilaisia vaihtoehtoja yksilöllisten opintopolkujen 
rakentamiseen. Opintopolkujen kautta mahdollistetaan lukio-opintojen ja 
ylioppilastutkinnon suorittaminen tai toisen ammatillisen perustutkinnon 
suorittaminen. Kaikki opiskelijat eivät tavoittele toista tutkintoa, mutta voi-
vat painottaa omaa osaamistaan laajennetulla työssäoppimisella, ottamalla 
osan toisesta tutkinnosta tai laajentamalla omaa tutkintoaan yli 120 opin-
toviikon laajuiseksi. Opiskelija voi sisällyttää opintoihinsa myös ulkomaisia 
opinto- ja työjaksoja. Opintoaikaa voi lyhentää aiemmin hankitun osaami-
sen tunnustamisella sekä suorittamalla osan opinnoistaan verkko-opintoi-
na vapaa-ajallaan. Osa tutkinnosta voidaan suorittaa myös näyttötutkinto-
na tai oppisopimuksena. (Hievanen ym. 2013, 46)

Uraohjaus osana yksilöllisten opintopolkujen rakentamista

Eskolaa (2010, 8) soveltaen uraohjauksella tarkoitetaan opiskelijan valmiuk-
sien kehittymisen tukemista koulutuksen eri vaiheissa ohjauksen keinoin. 
Uraohjauksen malli antaa opettajalle ja opiskelijalle konkreettisen ja sys-
temaattisen mallin siihen, millaisia asioita uraohjauksessa tulisi ottaa huo-
mioon. Hyvä uraohjaus alkaa jo ennen ammattiopintoihin siirtymistä, mut-
ta se voidaan aloittaa myös ammattiopistoon siirryttäessä. Opiskelijalle on 
tärkeää selvittää heti opintojen alussa se, että opintojen tähtäin on työelä-
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mässä ja työllistymisessä tai vaihtoehtoisesti jatko-opinnoissa, joita tuetaan 
uraohjauksen keinoin.

Opettajien tulisi opetuksen ja ohjauksen avulla kyetä ottamaan huomioon 
erilaiset opiskelijat ja heidän yksilölliset vahvuutensa (Koistinen 2010, 265). 
Opiskelijan yksilöllinen huomioiminen edellyttää opettajalta kykyä tehdä 
opiskelijan pedagogista arviointia toiminnan havainnoinnin ja henkilökoh-
taisten ohjauskeskustelujen kautta. Taidot tarvitsevat kehittyäkseen oikean-
laista tukea ja riittävästi käytännön harjoittelua. Onnistuakseen opinnois-
saan opiskelijan kannalta keskeistä on oppimisympäristön tuki ja ohjauk-
sen systemaattisuus. Opinto-ohjauksen tavoitteena on tukea nuorta hänen 
valinnoissaan ja ohjata häntä toimimaan itseohjautuvasti kohti tavoitteitaan 
(Koistinen 2010, 2).

Ennen 
opintojen alkua

Peruskolutus
Muut oppilaitokset
nuorten työpajat

TE-toimistot

Tutustumisjaksot
Koulutuskokeilut

yleisinfot
Avoimet ovet

oppilaitokseet 
hakeminen, 

valintatilaisuudet 
ja valinta

opintojen 
alkaessa

1. VUoSI

Lähtötilanteen kartoitus
opetussuunnitelmaan 

perehtyminen
HoPS-keskustelu

Alustava uraohjaus-
suunnitelma

Ammatti-identiteetin 
luominen

oman ammattialan 
perusvalmiudet

Työelämän pelisääntöihin 
perehtyminen

Työssäoppiminen ja 
ammattiosaamisen näytöt

Vapaasti valittavat 
opinnot

Kesätyöt

opintojen 
päättyessä

3. VUoSI

HoPS-keskustelu
Uraohjaus- ja / tai 
jatkosuunnitelman 

täsmentäminen
Ammatti-identiteetin 

vahvistaminen
Ammatillisen osaamisen 

kehittäminen
Työssäoppiminen ja 

ammattiosaamisen näytöt
Vapaasti valittavat 

opinnot
Työnhakuvalmiuksien 

lisääminen ja 
työllistymisen tukeminen

opintojen 
aikana

2. VUoSI

HoPS-keskustelu
Uraohjaussuunnitelman 

täsmentäminen
Ammatti-identiteetin 

vahvistaminen
Ammatillisen osaamisen 

kehittäminen
Työnhakuvalmiuksien 

lisääminen
Työssäoppiminen ja 

ammattiosaamisen näytöt
Vapaasti valittavat 

opinnot

Kesätyöt

opintojen 
päätyttyä

Jatkokoulutus

Työelämä

TE-toimisto

Työpaja
Muut yhteiskunnan 

tukipalvelut

KUVIO 1. Kärnän ja Raudasojan (2010, 81) uraohjausmallia soveltaen 

Uraohjausmallin keskiössä on opiskelijan HOPS-keskustelu. Ensimmäisessä 
HOPS-keskustelussa perehdytään opetussuunnitelmaan ja sen tarjoamiin va-
linnan mahdollisuuksiin. Keskustelussa kartoitetaan opiskelijan vahvuuksia 
ja kiinnostuksen kohteita, joiden pohjalle opetusta lähdetään rakentamaan. 
Opintojen edetessä uraohjaussuunnitelmaa täydennetään säännöllisesti mm. 
työssäoppimisen ja vapaasti valittavien opintojen osalta. Opettajan on tärke-
ää ohjata opiskelijaa siten, että hänellä on riittävät valmiudet ja osaaminen 
kesä- tai viikonlopputyön hakemiseen, joka voidaan mahdollisesti myös tun-
nistaa ja tunnustaa osaksi opintoja. Uraohjausmallissa korostuu opettajan oh-
jausosaaminen ja tutkinnon perusteiden tuntemus. 
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Ennen 
opintojen alkua

Peruskolutus
Muut oppilaitokset
Nuorten työpajat

TE-toimistot

Tutustumisjaksot
Koulutuskokeilut

Yleisinfot
Avoimet ovet

Oppilaitokseet 
hakeminen, 

valintatilaisuudet 
ja valinta

Opintojen 
alkaessa

1. VUOSI

Lähtötilanteen kartoitus
Opetussuunnitelmaan 

perehtyminen
HOPS-keskustelu

Alustava uraohjaus-
suunnitelma

Ammatti-identiteetin 
luominen

Oman ammattialan 
perusvalmiudet

Työelämän pelisääntöihin 
perehtyminen

Työssäoppiminen ja 
ammattiosaamisen näytöt

Vapaasti valittavat 
opinnot

Kesätyöt

Opintojen 
päättyessä

3. VUOSI

HOPS-keskustelu
Uraohjaus- ja / tai 
jatkosuunnitelman 

täsmentäminen
Ammatti-identiteetin 

vahvistaminen
Ammatillisen osaamisen 

kehittäminen
Työssäoppiminen ja 

ammattiosaamisen näytöt
Vapaasti valittavat 

opinnot
Työnhakuvalmiuksien 

lisääminen ja 
työllistymisen tukeminen

Opintojen 
aikana

2. VUOSI

HOPS-keskustelu
Uraohjaussuunnitelman 

täsmentäminen
Ammatti-identiteetin 

vahvistaminen
Ammatillisen osaamisen 

kehittäminen
Työnhakuvalmiuksien 

lisääminen
Työssäoppiminen ja 

ammattiosaamisen näytöt
Vapaasti valittavat 

opinnot

Kesätyöt

Opintojen 
päätyttyä

Jatkokoulutus

Työelämä

TE-toimisto

Työpaja
Muut yhteiskunnan 

tukipalvelut

Ammatilliset tutkinnon osat 90 ov
1. Tutkinnon osa / osia toisesta perustutkinnosta
2. Tutkinnon osa / osia ammattitutkinnosta tai erikoisammattitutkinnosta
3. Opintoja ammattikorkeakoulusta
4. Opintoja lukiosta
5. Opintoja ulkomaisten oppilaitosten tarjonnasta
6. Laajennettu työssäoppimisen joko kotimaassa tai ulkomailla
7. Työkokemuksen tai aiemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

Vapaasti valittavat opinnot 10 ov
1. Opintoja oman tai toisen oppilaitoksen vapaasti valittavien opintojen kurssitarjonnasta
2. Tutkinnon osa / osia toisesta perustutkinnosta 
3. Tutkinnon osa / osia ammattitutkinnosta tai erikoisammattitutkinnosta
4. Opintoja ammattikorkeakoulusta
5. Opintoja lukiosta
6. Opintoja ulkomaisten oppilaitosten tarjonnasta
7. Laajennetun työssäoppimisen joko kotimaassa tai ulkomailla
8. Työkokemuksen tai aiemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

Yli 120 ov:n menevät opinnot
1. Toinen koulutusohjelma tai tutkinnon osa / osia omasta perustutkinnosta
2. Tutkinnon osa / osia toisesta perustutkinnosta
3. Tutkinnon osa / osia ammattitutkinnosta tai erikoisammattitutkinnosta
4. Ammattikorkeakouluopintoja

Ammattitaitoa täydentävät tutkinnon osat 20 ov (= 16 ov + 4 ov)
1. Painottaminen johonkin aineeseen 4 ov:n verran
2. Opintoja lukiosta
3. Aiemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen
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KUVIO 2. Opintojen painotusmahdollisuuksia yksilöllisellä urapolulla

Valtakunnalliset tutkinnon perusteet antavat opiskelijalle laajat mahdolli-
suudet yksilöllisten opintopolkujen rakentamiseen ja tätä kautta huippu-
osaamisen kehittämiseen. Opiskelija voi painottaa opintojaan ammatillis-
ten tutkinnon osien, ammattitaitoa täydentävien tutkinnon osien tai vapaas-
ti valittavien opintojen kautta joko oman oppilaitoksen tai vaihtoehtoises-
ti toisen oppilaitoksen koulutustarjontaa hyödyntäen sekä työssäoppimis-
ta lisäten.

Osalla oppilaitoksissa on suunniteltu opiskelijoille valmiiksi painotettuja 
opintopolkuja, jonka voi valita saatuaan opiskelupaikan. Ohessa esimerk-
kejä painotetuista opintopoluista:

 3 Taitaja-polku ammattitaitokilpailuihin valmentautuville

 3 Monialaosaajan polku kahta perustutkintoa suorittaville

 3 Työssäoppimisen polku nopeasti edistyville
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 3 Yrittäjäpolku yrittäjiksi aikoville

 3 KV-painotteinen polku kansainvälisyydestä ja kielistä kiinnostuneil-
le

 3 AMK-polku ammattikorkeakouluopintoihin tähtääville

Vaihtoehtoja ja malleja opintopolkujen toteuttamiseen on runsaasti. Opiske-
lijan näkökulmalta on tärkeää, että hänelle esitellään erilaisia vaihtoehtoisia 
toteutusmalleja ja sisällöllisiä ratkaisuja, joiden pohjalta hän voi lähteä hah-
mottamaan omaa polkuaan. 

opinnollistaminen yksilöllisen opintopolun mahdollistajana

Opinnollistaminen tarjoaa yhden vaihtoehdon opiskelijan yksilöllisen, työ-
valtaisen opintopolun rakentamisen yhteistyössä työelämän kanssa. Lasosen 
mukaan työpaikkojen opinnollistamisella tarkoitetaan työpaikkojen kehittä-
mistä siten, että tavoitteellinen ja tietoinen oppiminen työtä tekemällä sekä 
siitä palautteen saanti on mahdollista (Lasonen 2001, 30).

Opinnollistamisen suunnittelun apuvälineenä voidaan käyttää OSSUa – 
osaamisen tuottamisen ja kerryttämisen opetussuunnitelmapohjaista suun-
nittelutyökalua. Valtakunnalliset ammatillisten perustutkintojen perusteet 
on purettu opintokokonaisuuksittain taulukkoon vaadittavan osaamisen ta-
solle. Puretut opetussuunnitelmat tukevat työelämään tähtäävän opetuksen 
suunnittelua, seurantaa ja arviointia. Puretun opetussuunnitelman avulla 
osaaminen tehdään näkyväksi, tunnistettavaksi ja tunnustettavaksi. (http://
www.mastohjaus.fi/pajatoiminta.html). OSSUt on suunniteltu alun perin 
MAST -hankkeessa työpajaopintoja varten, mutta ne toimivat erinomaisesti 
myös työssäoppimisen suunnittelun ja HOPSin laadinnan tukena.

TAULUKKO 1. Esimerkki autoalan perustutkinnon OSSUsta

Auton tai moottoripyörän huoltaminen

Vaadittava osaaminen

Auton tai moottoripyörän 
huoltaminen on osa ajoneuvo-
asentajan ja pienkonekorjaajan 
pakollisia ammatillisia opintoja. 
Koulutuksessa siihen 
liittyvän osaamispaketin 
laajuus on 30 ov.

Arviointi
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Auton tai moottoripyörän huollon ammatillinen perustutkintotasoinen osaaminen 
muodostuu seuraavista osaamisalueista: 

Olen 
tutustu-
nut

On 
tutustu-
nut

Olen saa-
vuttanut 
tavoitteet

On saa-
vuttanut 
tavoitteet 
(taso 
1 – 3)

Valmis 
näyttöön 
(oma 
arvio)

Valmis 
näyttöön 
(ohjaajan  
arvio)

Auton tai moot-
toripyörän pesun 
ja vahauksen 
tekeminen ja 
mahdollisten 
korivaurioiden 
tarkastaminen. 

Huollon yhtey-
dessä esiin 
tulevien korroo-
sioneston puut-
teiden tunnista-
minen ja taito 
neuvoa asiakasta 
jatkotoimenpitei-
tä varten.

Auton tai 
moottoripyörän 
kuntohuollon 
tekeminen.

Auton tai  
oottoripyörän 
määräaikaishuol-
lon tekeminen 
valmistajan 
huolto-ohjelman 
mukaan.

Jakopään huolto-
osien vaihto.

Jarrujen huolto-
osien vaihto.

… vaatimukset 
jatkuvat
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Opinnollistamisen toteutusmalli Merikoskea (2012) soveltaen:

1. Työpaikan oppimisympäristöanalyysi

 - Opinnollistaminen alkaa työpaikan oppimisympäristöanalyy-
silla, jossa kirjataan ylös työpaikalla tapahtuvat työt, laitteet ja 
ympäristö. Oppimisympäristöanalyysin tuloksia verrataan OS-
SUn sisältöihin ja tavoitteisiin. Vertailun pohjalta selviää mitä 
opetussuunnitelman osia työpaikalla pystytään toteuttamaan 
ja mitä osaamista opiskelijalle syntyy kyseisellä työpaikalla.

2. Osaamisen kartuttamis- ja valmennussuunnitelman laatiminen osa-
na HOPSia

 - Selvitetään tarve ammatillisen osaamisen kartuttamiseen OS-
SUn avulla

 - Opiskelija, työpaikkaohjaaja ja opettaja kirjaavat yhdessä ta-
voiteltavan osaamisen OPS-tavoitteiden mukaisesti opiskeli-
jan HOPSiin.

3. Väliarviointi ja ohjauskeskustelu

 - Opiskelija, työpaikkaohjaaja ja opettaja kirjaavat saavutetut ta-
voitteet ja tarvittavat muutokset tavoiteltavan osaamisen osal-
ta, jonka pohjalta toimintaa jatketaan.

4. Päättöarviointi

 - Opiskelija, työpaikkaohjaaja ja opettaja arvioivat osaamista-
voitteiden saavuttamista ja kirjaavat opitut asiat tunnistetuk-
si osaamiseksi.

Em. sovellus opinnollistamisen toteuttamismallista on laadittu Erityisen hy-
vää oppia -hankkeessa. Sovellus on kehitelty työvaltaisen oppimisen ja työs-
säoppimisen tueksi opiskelijoille, opettajille ja työpaikkaohjaajille. Sitä voi-
daan käyttää myös työelämälähtöisten projektien ja ammattitaitokilpailuihin 
valmentautumisen opinnollistamisessa. Opinnollistaminen OSSUjen avulla 
on yksi malli työvaltaisen opetuksen suunnitteluun ja toteuttamiseen. 
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Tia Isokorpi, KT, Johdon työnohjaaja (CSLE ®) työskentelee HAMK Ammatillisella opettajakorkeakoulul-
la opettajien perus- ja täydennyskoulutuksessa. HAMK Skills Trainerś  Academyssä hän on keskittynyt tun-
netaito-asioihin. Väitellyt ja kirjoittanut kirjoja tunneälytaidoista, vuorovaikutustaidoista sekä yhteisödy-
namiikasta. Kiinnostuksen kohteet liittyvät ihmisen hyvinvointiin, ammatilliseen kasvuun ja huippuosaa-
misen edistämiseen. 

HUIPUT KEHIIN -projekti
Artikkeli on toimitettu osana HAMK Ammatillisen opettajakorkeakoulun hallinnoimaa HUIPUT KEHIIN -projektia. Pro-
jektin tavoitteena on pysyvien ammatillista huippuosaamista kehittävien yhteistyöverkostojen rakentaminen. Projek-
tin kohdealueena ja toteuttajakumppaneina on neljä ammatillisen koulutuksen järjestäjää työelämäverkostoineen. 
Lisätietoja hankkeesta: www.hamk.fi/huiputkehiin.
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Ammatillinen kasvu huippuosaamiseen 
valmentautumisessa

Tia Isokorpi 

Taustaa 

Huippuosaamiseen valmentautuminen on tavoitteellista ja pitkäkestoista 
toimintaa. Tässä artikkelissa kuvaan sen ”viitekehyksen”, mikä mahdollis-
taa oman ammatillisen kasvun ja kehittymisen tarkastelun. Tätä viiteke-
hystä käytän opettajien ammatillisen kasvun tietoisessa ja systemaattises-
sa ohjauksessa. Viitekehystä voi soveltaa millä tahansa ammattialalla, sekä 
nuorten että aikuisten koulutuksissa. 

Huippuosaamisella tarkoitan sitä, miten kukin saa omat lahjansa ja poten-
tiaalinsa käyttöönsä. Laajemmin ammatillinen kasvu tarkoittaa sitä, mi-
ten opiskelija oppii vielä koulutuksen jälkeenkin kehittymään alallaan ja 
urallaan ja menestymään elämässään. Ammatillisesta koulutuksesta puut-
tuu usein se ohjaus, joka evästää opiskelijan kokonaisvaltaiseen ja pitkäkes-
toiseen uralle valmistautumiseen. Pedagogiikasta puuttuu lähestymistapa, 
joka mahdollistaa opiskelijoiden ammatillisen kasvun ja potentiaalin esil-
le saamisen ja kehittämisen. 

Huippuosaamista ja ammatillista kasvua edistävän pedagogiikan tarkoituk-
sena on se, että opiskelija kasvaa ammatillisesti sekä voi hyvin ja voimaan-
tuu koulutuksen aikana ja sen myötä. Hyvinvoinnin ja voimaantumisen ko-
kemus on ehdoton huippuosaajaksi kehittymisen edellytys. Opiskelijoiden 
voimaantumisen kokemus koulutuksen aikana on tullut ohjauksessani esiin 
kuin vahingossa, joten halusin tutkia tarkemmin, miten opiskelija voimaan-
tuu koulutuksen aikana. Pyrkimyksenäni on myös se, että opiskelijalla oli-
si valmiuksia ylläpitää ja kehittää em. taitoja menestyksellisesti koko työ-
uran ja elämänsä aikana. 

Huippuosaamista ja ammatillista kasvua edistävän pedagogiikan avulla 
luodaan olosuhteet, joissa oppiminen on optimaalista ja koskettaa koko-
naisvaltaisesti opiskelijan ja opettajan kognitiivisia, emotionaalisia ja käyt-
täytymisen tasoja. Pedagogiikan fokus on opiskelijan taidoissa, kyvyissä ja 
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voimavaroissa – vahvuuksissa – ei heikkouksissa. Oppiminen tapahtuu hy-
vien ja mielekkäiden asioiden kautta. Sitä, mikä tuntuu hyvältä, mikä tuot-
taa iloa ja mielihyvää, sitä pitäisi tavoitella lisää. 

Tällaisen oppimisen avulla on mahdollista saavuttaa ammatillisen osaami-
sen korkein taso ja samanaikaisesti myös voida hyvin. Opiskelijoita valmen-
netaan tulemaan tietoiseksi omasta toiminnastaan, lisäämään hallinnantun-
netta itsestä, opiskelusta ja elämästä yleensä. Tavoitteena on myös ammatil-
lisen osaamisen ja kasvun kehittäminen niin, että opiskelija osaa asettaa it-
selleen positiivisia tavoitteita, löytää itsestään olemassa olevia voimavaroja, 
jotta voi soveltaa kykyjään ja toteuttaa tarpeitaan. 

Sisäisen motivaation esiin saamista

Ammatillinen kasvu ja kehittyminen ovat pitkälti henkisten ominaisuuksien 
kehittämistä. Sitä, että haluaa jatkuvasti kehittää toimintaansa. Tämä henki-
nen valmentautuminen koskee sekä opiskelijoita että opettajaa itseään. Opet-
tajan tulee pohtia ja reflektoida samoja asioita itsessään, mitä hän ohjaa ja 
valmentaa opiskelijoissaan. Opettaja ”elää läpi”, sisäistää ohjauksensa sisäl-
löt. Ammatillinen kasvu tukee sekä opiskelijoiden että opettajien henkistä 
kehitystä ja persoonallisuuden kehittymistä. Opettajalle ammatillisen kas-
vun ohjaus merkitsee yhteistä matkaa. Se on myös opettajan oma kasvupro-
sessi. Jokainen opiskelija ”opettaa” opettajaa. Ammatillinen kasvu on itsensä 
tutkimista ihmisenä, opettajana ja ohjaajana, kenties myös ammattitaitoval-
mentajana. Kasvuprosessi merkitsee itsetuntemuksen lisääntymistä, omien 
vahvuuksien voimistamista ja ennen kaikkea uskallusta kohdata omia kasvu-
haasteita. Tällöin opettaja voi paremmin kohdata myös opiskelijat. 

opiskelijan autonomian vahvistamista

Ammatillista kasvua ei voi tapahtua opettajan käskytyksellä. Koska kysees-
sä on siis opettajan käskytyksestä luopuminen, luonnollisena seurauksena on 
opiskelijan autonomian tunteen ja toiminnan vahvistuminen. Opettajan toi-
minnassa pitää olla rajat, kuitenkin niin että opiskelijalle jää tilaa ottaa vas-
tuu opinnoistaan ja tekemisistään, samoin kuin sanomisistaan ja tunteistaan. 
Vain riittävä vapaus synnyttää autonomiaa. Autonomian kehittymisessä aut-
taa ryhmä. Ryhmässä käytän prosessuaalisia, vuorovaikutuksellisia ja toi-
minnallisia menetelmiä sekä tehostetusti oppimispäiväkirjaa. Nämä mene-
telmät auttavat opiskelijaa ottamaan vastuun omasta oppimisestaan ja am-
matillisesta kasvustaan.

Jotta opiskelija voi ottaa vastuun omasta kasvustaan, tulee hänen kyetä hen-
kilökohtaistamaan opiskeltavat asiat eli tarkastella niitä oman itsen näkökul-
masta. Ammatillinen kasvu on omista kokemuksista oppimista. Kokemuksel-
linen oppiminen ja oppiminen yleensä edellyttävät itsereflektion käynnisty-
mistä. Ilman itsereflektiota ei voi odottaa tietoista henkilökohtaista muutos-
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ta tai kehitystä tapahtuvaksi. Itsereflektion aikana omakohtainen itsetut-
kiskelu ja tiedon sulattelu lisäävät omien kokemusten ja niiden merkityk-
sen ymmärrystä. Itsereflektiossa on kyse myös tiedostamattoman tekemi-
sestä tietoiseksi. Omien kokemusten, saavutusten ja edistymisen arvosta-
minen on perusedellytys kaiken oppimisen onnistumiselle. Opettajan toi-
minnassa tämä tarkoittaa menetelmiä, joissa opiskelija ”joutuu kosketuk-
siin” itsensä kanssa. 

Pysähtymistä oppimaan

Ammatillisen kasvun prosessi rakentuu vaihe vaiheelta. Olisi hyvä, jos opin-
noissa ei ole irrallisia tehtäviä, ei opintojen ”suorittamista”. Opintojen aika-
na opitaan keskittymään olennaiseen – itselle merkitykselliseen. Opinto-
jen aikana pitää olla myös seesteisempiä vaiheita, joiden aikana opiskelija 
voi syventää oppimistaan. Oppimispäiväkirjan kirjoittaminen auttaa ym-
märtämään asioita, joita opiskelija ei ehkä vielä lähiopetuksen aikana ole 
tajunnut ja oivaltanut. Kirjoittaminen tehostaa oppimista. Opiskelijat ovat 
todenneet itse, että tavalliset tehtävät tehtäisiin huitaisemalla, päiväkirja 
on syvällisempi tapa työstää asioita. On tärkeää, että opinnoissa on teemo-
ja, joita pystyy myöhemminkin soveltamaan työssään ja elämässään. Tämä 
tapa oppia on tuonut usealle opiskelijalle muutoksen omassa elämäntavassa. 
Opiskelijat ovat todenneet, että aiemmin opinnoissa on vain mennyt eteen-
päin. Nyt on pitänyt pysähtyä. Tässä tavassa opiskella joutuu kohtaamaan 
itsensä lisäksi muut.

Voimaantumisen kehitysohjelma

Tässä artikkelissa sovellan Aikuisopiskelijan ohjaus ammattikorkeakoulus-
sa -hankkeen tuloksia ja periaatteita. Kaksivuotisen valtakunnallisen am-
mattikorkeakouluopettajien yhteistyön tuloksena syntyi ammatillisen kas-
vun kehittämisen tueksi persoonallisen ja ammatillisen identiteetin voi-
maantumisen kehitysohjelma (Isokorpi 2009; Isokorpi, Kokko & Hämäläi-
nen 2009; Nuutinen 2009 ja Saari 2009). Tutkimuksin on todettu, että voi-
maantumisen kehitysohjelman menetelmillä on mahdollista tukea identi-
teettiä työelämässä, jonka haasteina ovat kiire, jatkuva vaatimusten kasvu, 
kilpailu, muuttuvan työn ja ammattien rakenteet sekä itseohjautuvuuden ja 
uuden luomisen tavoitteet. Voimaantuminen mielletään kehitysohjelmassa 
sisäiseksi voiman kokemukseksi, lisääntyneeksi itseluottamukseksi ja sosi-
aalisten taitojen hallinnaksi. Nämä kaikki ovat myös tärkeitä huippuosaa-
misen tekijöitä. 

Opetuksessa ja ohjauksessa kannattaa hyödyntää ryhmää. Aikuinen oppii 
ryhmässä ja niin oppii nuorikin. Toimiva ryhmä luo yhteishenkeä, yhteisöl-
lisyyttä ja toimiva ryhmä voimaannuttaa jäsenensä. Luottamuksellinen ja 
hyväksyvä ilmapiiri edesauttavat opiskelumotivaation syntymistä ja ylläpi-
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tämistä. Ryhmä toimii sekä tukena että peilinä opiskelijoiden omien opinto-
jen suunnittelussa, toteutuksessa ja ammatillisessa kasvussa. 

Ammatillisen koulutuksen huippuosaamisen valmennuksen ryhmäprosessin 
tavoitteena voi olla se, että opiskelija tuottaa ja tutkii tarinoita opiskelustaan, 
tulevasta työstään ja mahdollisesti kilpailutoiminnasta. Tarkastelun kohtei-
na ovat oma itse, suhde työhön ja ammattitaitokilpailuihin, suhde opiskelija-
ryhmään, ryhmän suhde itseen sekä näkemykset opiskelijana ja valmennet-
tavana olosta. Opettaja pohtii itseään, suhdetta työhönsä ja kilpailuvalmen-
nukseen. Opettaja tarkastelee myös suhdettaan opiskelijaryhmään ja ryhmän 
suhdetta itseen. 

Persoonallinen ja ammatillinen identiteetti ilmenevät dynaamisena, elinikäi-
senä kasvuna. Jokaisen ihmisen henkilökohtainen kehitystarina on ainut-
laatuinen ja yksilöllinen. Ammatillisen kasvun prosessi ajoittuu kestämään 
koko opintojen ajan. Mallissa on neljä vaihetta, joista aina yhteen keskity-
tään kerrallaan. 

1. MINÄ -vaihe

Ammatillisen kasvun ensimmäinen vaihe on MINÄ -vaihe. MINÄ 
-vaiheen aikana tavoitteena on, että opiskelija ”kiinnittyy” oppimispro-
sessiin ja auttaa opiskelijaa opiskeluun motivoitumisessa ja sitoutumi-
sessa. Tämä tapahtuu mm. siten, että opiskelija tiedostaa ja ymmärtää 
syvällisemmin, minkälaisen elämänkulun ja minkälaisten ”polkujen” 
kautta hän on tullut opintoihin. MINÄ -vaiheeseen kuuluu asioita liit-
tyen opiskelijan itsensä tuntemiseen ja oman osaamisen löytämiseen. 

Ammatillisen kasvun korkein taso on se, että jokainen ihminen saa 
oman potentiaalinsa esiin ja samalla voi hyvin. Jotta tähän päästään 
esimerkiksi opiskelijan konkreettisina arjen tekoina, tämä edellyttää 
sitä, että opiskelijat on haastettava ajattelemaan, asettamaan itsel-
leen tavoitteita ja ottamaan vastuun tekemisistään. Näillä toimintata-
voilla osoitetaan uskoa ja luottamusta opiskelijoihin. Luottamus opet-
tamisessa ja kasvun edistämisessä on sitä, että antaa opiskelijoiden 
itse ratkoa omia ongelmiaan ja oppia käyttämään mielikuvitustaan 
ilman, että heti antaa heille valmiita vastauksia. Tämä tapahtuu jo-
kaisen opiskelijan kohdalla. Ryhmässä voi olla hyvin eritasoisia opis-
kelijoita. Jokainen etenee omien tavoitteiden suuntaisesti. Opiskelijat 
saavat mallia toistensa oppimisesta, mikä edesauttaa omaa oppimista. 
Tällainen pedagogiikka ohjaa opiskelijaa itsetuntemuksessaan, se pa-
rantaa itseluottamusta ja lisää ongelmanratkaisutaitoja. Se lisää val-
miutta kohdata haasteita. 

MINÄ -vaiheeseen kuuluu sen tiedostaminen, minkälaisten oppimis-
strategioiden avulla ja miten oppii. Tässä vaiheessa on tarkoitus luo-
pua aiemmista rooleista oppijana sekä löytää sisäinen rauha opin-
noille. MINÄ -vaiheeseen kuuluu myös oman ammatillisen viiteke-
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hyksen ja perusteiden alustava pohdinta. Esimerkiksi opettajaopis-
kelijat pohtivat, minkälaisiin ihmis-, oppimis- ja tiedonkäsityksiin 
oma opetustyö perustuu. Mitä tämä oman alasi opiskelijoilla voisi 
tarkoittaa?

MINÄ -vaiheeseen kuuluu asioita ryhmän aloittamiseen. Ryhmäs-
sä toimiminen syvenee ja laajenee prosessin aikana ja ammatillisen 
kasvun seuraavassa vaiheessa SINÄ -vaiheessa keskitytäänkin sii-
hen, mitä opiskelija oppii itsestään ryhmässä. Mitä sellaista hän op-
pii ryhmässä, mitä ei yksin toimien oppisi?

2. SINÄ -vaihe

SINÄ -vaiheeseen kuuluu toisilta – opiskeluryhmältä ja opiskeluryh-
mässä – oppiminen, toisen ihmisen hyväksyminen, moninaisuuden 
hyväksyminen ja arvostaminen. Jotta ryhmän saa toimimaan hy-
vin, edellytyksenä on luottamussuhteen syntyminen ryhmän jäsen-
ten välille. Ammatillisen kasvun toisen vaiheen, SINÄ -vaiheen, ta-
voitteena onkin, se että opiskelija pystyy toimimaan vertaisryhmässä 
itseensä ja toisiin luottaen. SINÄ -vaiheen aikana pohditaan luotta-
mussuhteen syntymistä sekä työpari- ja pienryhmätyöskentelyä. Sy-
vennytään tiedostettuun osaamisen jakamiseen ja hyödyntämiseen, 
palautteen antamisen ja vastaanottamisen harjaannuttamiseen. 

Oppimiskulttuuri, jossa tietoisesti hyödynnetään ryhmää ja ryh-
män jäsenten osaamista edistää luovuutta, rikastaa vuorovaikutus-
ta ja edistää hyvinvointia. Tällainen oppimiskulttuuri mahdollistaa 
myös jokaisen opiskelijan oman potentiaalin täyden toteuttamisen. 
Opettajalla on tärkeä rooli auttaa opiskelijaa ”syttymään” opiskeluun. 
Tämä’ tapahtuu mm. tuomalla esiin opiskelijan vahvuuksia ja onnis-
tumisia. Kun opiskelijan sisäinen motivaatio oppimiseen on synty-
nyt, prosessi etenee niin, että opiskelija ottaa vastuun omasta oppi-
misprosessistaan ja samalla auttaa muita ryhmän jäseniä heidän op-
pimisinnostuksessaan. Innostus lisää innostusta ja auttaa luovuu-
dessa ja haasteiden voittamisessa. 

Kaikki edellä mainittu perustuu keskinäiseen luottamukseen. Luot-
tamuksellisuudessa on kyse myös yhdessä elämisen kyvystä, siitä 
että kykenee eläytymään toisten asemaan ja välittämään toisesta. In-
himillisesti perustavin tarve on ihmisen kokemus siitä, että on hy-
väksytty sellaisena kuin on, on siis arvokas omana itsenään. Tämä 
vahvistaa tervettä itseluottamusta. Itseluottamuksen vahvistaminen 
tarkoittaa mielestäni myös luottamuksen vahvistamista. Terveen it-
seluottamuksen pohjalta ihmiset voivat olla toistensa kanssa rikasta-
vassa vuorovaikutuksessa ja uskaltavat löytää ja toteuttaa omaa luo-
vaa merkityksellistä toimintaansa. 
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Huippuosaamiseen valmentautumisen osalta tällainen ryhmä voi olla 
opiskeluryhmä, ammattitaitokilpailuihin osallistuva ryhmä tai maa-
joukkueryhmä. Opiskelijoiden keskinäisen luottamuksen vahvistami-
nen on erittäin tärkeänä. Luottamus toiseen ihmiseen ei tapahdu enää 
automaattisesti, vaan sitä pitää harjaannuttaa. Opettajalta tämä edel-
lyttää uskoa ja luottamusta opiskelijaan. 

3. ME -vaihe 

ME -vaiheen tarkoituksena on siirtää edellisissä vaiheissa opittuja 
vuorovaikutus- ja itsetuntemustaitoja oman opiskeluryhmän ulkopuo-
lella. Uskallan väittää, että kahden ensimmäisen vaiheen aikana ryh-
mässä opitaan hyvin rakentavia tapoja olla omassa ryhmässä. Nyt näi-
tä taitoja olisi tarkoitus soveltaa oman ryhmän ulkopuolella. Opettaja-
opiskelijoilla tämä tarkoittaa sitä, että opiskelija pohtii, minkälainen 
hän on omassa työyhteisössään. Voiko hän olla sellainen kuin haluaa 
olla vai asetetaanko hänelle ulkopuolelta tulevia vaateita, odotuksia. 
Vaikka työyhteisössä olisi ristiriitoja ja jännitteitä, itse voi kuitenkin 
MINÄ - ja SINÄ -vaiheiden oppien mukaan pyrkiä toimimaan raken-
tavasti. Opettajaopiskelija pohtii edellä mainitun lisäksi myös, minkä-
laista opettajuutta hänen työyhteisössään luodaan. 

ME -vaiheen aikana paneudutaan myös metakognitiivisten ja itsesää-
telytaitojen kehittämiseen. Nämä taidot ovat olennaisia huippuosaa-
misessa. Opettajaopiskelija pohtii, minkälaisiin viitekehyksiin oma 
opetus- ja ohjaustyö perustuu. Opiskelija pohtii ammattietiikkaan 
liittyviä haasteita. 

4. HE -vaihe

HE -vaiheen aikana opiskelija pohtii oman alan verkostoissa toimi-
mista ja kehittämistä. Opiskelija kartoittaa omat verkostonsa ja toi-
mintansa niissä. Kuka hän on ja miten hän on osa verkostojaan ja am-
mattialan yhteisöään. Sen lisäksi opiskelija pohtii oman alansa kehit-
tämisen kysymyksiä ja haasteita. ME -vaiheen aikana alkanut ammat-
tieettinen pohdinta jatkuu. Koska ammatillista kasvua tapahtuu koko 
uran aikana, opiskelija pohtii myös omia jatkokehittämisen tarpei-
taan. Opettajaopiskelijoille on myös tärkeää pohtia, miten opiskelijat 
omassa työssään edistävät omien opiskelijoiden (mahdollisesti asiak-
kaiden) hyvää ja miten opiskelijan (asiakkaan) arvot otetaan huomi-
oon ammatillisessa työssä. 

Ammatillisen kasvun arviointi

Ammatillista kasvua arvioidaan jokaisen vaiheen päätteeksi ennen kuin siir-
rytään seuraavaan vaiheeseen. Opiskelija arvioi ja esittelee omaa ammatillis-
ta kasvuaan opintojen aikana. Oppimispäiväkirja toimii paitsi kasvun doku-
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mentoinnin välineenä, myös arvioinnin välineenä. Opiskelija kirjoittaa ku-
hunkin vaiheeseen liittyviä pohdintoja oppimispäiväkirjaan, jonka ohjaaja 
lukee. Opiskelija saa ohjaajalta palautteen, joten oppimispäiväkirja on vuo-
rovaikutteinen. Palautteen merkitys oppimisessa ja kasvussa on kiistaton. 
Ammatillisen kasvun kysymyksiä käsitellään myös yhteisesti ryhmässä ylei-
sellä tasolla niin, että opiskelijoiden pohdintojen luottamuksellisuus säilyy. 

Viimeisellä kerralla ennen opintojen loppumista tapahtuu ryhmän lopet-
taminen ja koulutukseen liittyvää arviointia. Opiskelija arvioi ja esittelee, 
mitä on oppinut itsestään opiskeluprosessin aikana. Opiskelija arvioi, mi-
ten suhtautuu ammatillisen kasvun edellyttämään aikaan. Opiskelija arvi-
oi oppimistaan, toimintaansa ja olemistaan ryhmässä, mm. merkitykselli-
siä suhteita ryhmässä ja sitä, mitä itselle on tapahtunut ryhmässä. Opiskeli-
ja arvioi ryhmän toimintaa kokonaisuudessaan. Opiskelija määrittelee myös 
kehittymistavoitteensa jatkoon. 

Ammatillisen kasvun prosessin tuloksia

Voimaantumisen kehittymisen ohjelma on vaikutuksiltaan tuloksellinen. 
Opiskelijaryhmät ovat olleet innostuneita, aktiivisia ja sitoutuneita oppi-
miseen sekä lähipäivinä että etätyöskentelyssä. Prosessin alkuvaiheessa käy 
niin, että opiskelijat kyseenalaistavat oman aiemman osaamisen. Tämä on 
uuden oppimisen eteenpäin sysäävä kokemus. Opintoihin opiskelijat osal-
listuvat aktiivisesti. Heillä ei ole juurikaan poissaoloja lähipäivistä. Uskon, 
että toimiva ja voimaannuttava ryhmä saa opiskelijat osallistumaan lähi-
päiviin. Lisäksi keskustelut ja prosessoinnit ovat kaiken aikaa arjen konk-
reettisissa opetus- ja ohjaustilanteissa. 

Ryhmään syntyy nopeasti avoin ja turvallinen ilmapiiri. Opiskelijat voivat 
kertoa vilpittömästi ajatuksistaan ja näkemyksistään sekä toiminnastaan 
arjen työssä. Olen tietoisesti ohjannut heitä käyttämään minä -kieltä. Toi-
minnalliset ja vuorovaikutteiset ohjausmenetelmät edellyttävät opiskelijan 
aktiivista, läsnä olevaa ja keskittynyttä mukanaoloa. 

Opettajaopiskelijoiden pedagoginen ajattelu käynnistyy hyvin. Opiskelijat 
saavat uusia ajatuksia opetusmenetelmistä ja he kokeilevat niitä käytännös-
sä. Ammatillisen kasvun prosessin edetessä opiskelijat ajattelevat opetta-
mista enemmän pedagogisten menetelmien kautta, kun aiemmin he pohti-
vat vain opettamaansa aihepiiriä (substanssia). Syvällinen oppimisproses-
si on käynnistynyt. 

Yksi merkityksellisimmistä opiskelijoiden kokemuksista on ollut se, että 
ryhmässä jokainen saa olla omanlaisensa. Tähän ohjaajana olen pyrkinyt-
kin. Jokainen saa esittää näkemyksiään ja sanoa mielipiteitään turvallises-
sa ilmapiirissä. Vuorovaikutus toimii avoimesti ja mutkattomasti. Ryhmäs-
tä huokuu toisista välittäminen ja toisten arvostaminen. Tukea, apua ja ym-
märrystä opiskeluihin saa pyytämättä. Vaikka ryhmän jäsenillä on hyvinkin 
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erilaiset taustat ja lähtökohdat opettajan työhön, suurin yhteinen tekijä ryh-
mässä on innostus opiskeluun ja motivaatio kehittyä hyväksi ja innostavaksi 
opettajaksi. Ryhmässä tunnetaan yhteenkuuluvuudentunnetta.

Jotta ryhmä kehittyy yhteisöksi ja yhdessä eläväksi, on palautteen saamisel-
la suuri merkitys. Omassa toiminnassani ohjaajana palautteen antaminen on 
jatkuvaa. Palautteen motivoiva vaikutus on todettu kiistattomaksi. Palaut-
teen pitää olla konkreettista ja ohjata ja motivoida opiskelijaa eteenpäin. Kii-
toksella ja kannustuksella on palautteessa tärkeä merkitys. Parhaimmillaan 
palaute voimaannuttaa opiskelijan ja opettajan itsensä. Palaute on hyvä olla 
myös sellaista, mihin voi jatkossakin palata. Se on tärkeää ammatillisen ke-
hittymisen kannalta. 

Luottamukseen kuuluu ihmisen moninaisuuden arvostaminen ja kunnioit-
taminen. Luottamus ei synny yrittämällä, vaan välittämällä. Luottamukseen 
liittyy läsnäolo ja ihmisen hyväksyntä. Luottamukseen kuuluu aitous. Opet-
tajalla on tärkeä rooli luottamuksen synnyttämisessä. Luottamus syntyy en-
sivaikutelmasta ja näkyvänä olemisesta. Luottamus syntyy tervehtimisestä, 
silmiin katsomisesta ja kiittämisestä. Luottamus on aikeiden ja luonteen lä-
pinäkyvyyttä – uskoa siihen, että toinen tahtoo hyvää. 

Luottamuksessa on kysymys myös siitä, miten ihminen luottaa itseensä. 
Luottamus itseen syntyy omien onnistumisten kautta. Luottamusta itseen 
vahvistavat myös ympäristön positiiviset asenteet, hyväksyntä ja tuki. Luot-
tamus ja usko ihmisen hyvyyteen liittyvät yhteen. Mikäli ihmisellä on voima-
varoja ja mikäli hän arvostaa itseään terveellä tavalla, hänellä on kyky luo-
da ympärilleen luottamusta ja turvallisuutta herättävä ilmapiiri. Pysähtymi-
nen ja oman voimavaraisen kehityksen tien avautuminen ovat sisäistyneet 
toiminnaksi usealla opiskelijalla. Opettajaopiskelijat mainitsivat myös sen, 
että kaipaavat enemmän pysähtymistä sen äärelle, mitä opettajaopinnoissa 
on läpikoettu. Opiskelijoiden pysähtymistä sekä ammatillisuuden ja opetta-
juuden kasvua kuvastaa myös se, että he eivät enää toimi niin kuin muut kol-
legat toimivat, vaan kehittävät omaa tietoista ja perusteltua tapaansa toimia 
opettajana (autonominen pedagogi). Ammatillinen kasvu etenee ja prosessis-
sa edetään syvemmälle tasolle. 

Ammatillinen kasvu on oman alan asiantuntijaksi ja työyhteisön tasavertai-
seksi jäseneksi ja sen kehittäjäksi pääsemistä. Verkostoitumisen merkitystä 
ammatillisen opettajan työssä opiskelijat pitävät tärkeänä. Opettajaopiskeli-
jat totesivat, että opettajuuteen liittyvät haasteet saattaisivat lamaannuttaa, 
mikäli haasteille antaisi vallan. Opiskelijat ymmärtävät, ettei tarvitse yksin 
osata kaikkea. Kuitenkin opettajana toimimisen valmiudet ovat kehittyneet 
ja ammatillinen identiteetti kehittynyt. Työn varmuus ja rentous ovat paran-
tuneet. On tullut lisää itseluottamusta opettamiseen. Opettajuuden kehitty-
mistä on sen oivaltaminen, että opettajan työssä opettajan on oltava kiinnos-
tunut ihmisestä. Pedagoginen osaaminen on ennen kaikkea opiskelijan in-
nostamista ja motivoimista. Opiskelijoille ei tarvitse antaa valmiita ratkaisu-
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ja, vaan tehtävä on saada opiskelijat ajattelemaan, oivaltamaan ja ottamaan 
itse vastuu opiskelustaan. 

Ammatillinen kasvu näyttäytyy myös inhimillisenä kasvuna ja itsestä vä-
littämisen taitona. Opiskelijat ovat oppineet hyväksymään epätäydellisyyt-
tä sekä itsessä että muissa. He ovat oppineet tarkkailemaan itseä uudella ta-
valla, myös omaa sisintään. Opiskelijoissa lähti selkeästi käyntiin itsetunte-
muksen ja oman ammatti-identiteetin syventymisen prosessi. Opiskelijoi-
den mielestä on ollut tärkeää oppia tunnistamaan omaa toimintatapaansa 
ja sen vaikutuksia. Samoin tärkeää on ymmärtää toimintaympäristön vai-
kutuksia omaan itseen. Kaikki edellä mainitut kehittymisen kohteet ovat 
olennaisia huippuosaamisessa. Ne ovat itse asiassa huippuosaajaksi kehit-
tymisen edellytyksiä. 

Prosessin kokonaisarviointia

Opettajaopiskelijoiden mielestä käytetty pedagoginen toteutus on ollut hyvä 
ja pehmeä tapa, joka lähtee omasta itsestä. Ammatillinen kasvu on oleellis-
ta ja sen seuraaminen on koettu kiinnostavaksi. Kokonaisuus on ollut laa-
ja-alainen, jossa teemat ovat rakentuneet pala palalta. Prosessi on koettu 
olennaiseksi opettajan kasvun edistämisessä. Toteutuksen johdosta opis-
kelijat osaavat katsoa asioita inhimillisemmin. Itsekin olen sitä mieltä, että 
ammatillinen kasvu on suurimmaksi osaksi näyttäytynyt erilaisten ja mo-
ninaisten oppijoiden tunnistamisessa ja erilaisten ihmisten hyväksymises-
sä. Käsiteltävät teemat ovat laajentaneet omaa ajatusmaailmaa ja käsityksiä 
oppimisesta. Vuorovaikutteista oppimispäiväkirjaa opiskelijat ovat pitäneet 
mainiona välineenä oman ammatillisen kasvun tutkimisessa. Ammatillisen 
kasvun prosessointi ja työskentely ovat tukeneet oman suunnan hakua työs-
sä ja elämässä yleensä. Eräänä merkittävänä kasvuna opiskelijat ovat mai-
ninneet vapautumisen vaativuudesta itseä kohtaan. 

opettajan toiminta

Ammatillisen kasvun prosessin ohjaaminen tarkoittaa opettajalle opiskeli-
jan rinnalla kulkemista. On tärkeää, että opettajalla on positiivinen asenne 
paitsi opiskelijoita kohtaan, myös ohjattavia asioita kohtaan. Kuten artik-
kelin alussa totesin, opettaja käy samalla omaa ammatillisen kasvun pro-
sessiaan. Positiivinen asenne auttaa ja tarttuu muihin. Se tekee opiskelemi-
sen helpommaksi. 

Opiskelijat korostivat opettajan sitoutumista ryhmään. Opettaja on vaikut-
tanut ihmisenä (opiskelijoiden mukaan opettajan asenne) paljon ja selkeyt-
tänyt opiskelijoiden ajattelua käsiteltävistä asioista. 

Opettajan toiminta on mm. tukemista vaikeiden opiskeluvaiheiden läpi. 
Useat opettajaopiskelijat ovat todenneet, etteivät olisi valmistuneet ajal-
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laan ilman opettajan tukea. Ohjausta ja kannustusta on hyvä antaa sekä yk-
silöllisesti että koko ryhmälle yhteisesti. Kärsivällisyys ja sallivuus korostuvat 
opettajan toiminnassa. Opettaja on hyvä malli rajojen ja vapauden antamisen 
suhteen. Opettaja antaa myös mallin opiskelijoista välittämisestä. 

Opiskelijoiden mielestä merkityksellistä opettajan toiminnassa on se, että 
opettaja luo uskoa siihen, että jokainen opiskelija halutessaan pystyy toimi-
maan hyvänä opettajana. Ammatillista kasvua on tapahtunut, koska opinnot 
eivät ole olleet pelkkää suorittamista. Ammatillisen kasvun prosessin ohjaus 
vaatii opettajalta hyvää ja huolellista valmistutumista ja paneutumista opis-
kelijoiden prosesseihin koulutuksen aikana. 
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Martti Majuri, KL, MMM, työskentelee tutkimusjohtajana HAMK ammatillisessa opettajakorkeakoulussa. 
Erityisiä kiinnostuksen kohtia ovat työssä oppinen, tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta oppilaitok-
sissa, opetushenkilöstön täydennyskoulutus. Viime vuosina kiinnostuksen kohteena on ollut entistä voimalli-
semmin koulutuksen kansainvälistäminen ja koulutusvienti.

HUIPUT KEHIIN -projekti
Artikkeli on toimitettu osana HAMK Ammatillisen opettajakorkeakoulun hallinnoimaa HUIPUT KEHIIN -projektia. Pro-
jektin tavoitteena on pysyvien ammatillista huippuosaamista kehittävien yhteistyöverkostojen rakentaminen. Projek-
tin kohdealueena ja toteuttajakumppaneina on neljä ammatillisen koulutuksen järjestäjää työelämäverkostoineen. 
Lisätietoja hankkeesta: www.hamk.fi/huiputkehiin.
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Huippuosaajia työelämän ja koulutuksen 
rajapinnoilla

Martti Majuri

Ammatillisen koulutuksen työelämäyhteistyön murrosvaiheita

Ammatillisen koulutuksen ja työelämän yhteistyössä on tapahtunut merkit-
täviä muutoksia viimeisen 15 vuoden aikana. Vuodesta 1998 lähtien amma-
tillisen koulutuksen lainsäädännöllisten muutosten yhteydessä uudistettiin 
valtakunnalliset opetussuunnitelmien perusteet. Kaikille aloille määritel-
tiin vähintään 20 opintoviikkoa työssäoppimista, jonka tuli olla tavoitteel-
lista ja ohjattua opiskelua. Muutos koettiin tärkeäksi eri elinkeinoelämän, 
ammattijärjestöjen sekä opetussektorin itsensä kannalta. Järjestöt laativat-
kin vuonna 1998 suosituksen, jossa yritysten ja julkishallinnon työpaikko-
jen toivottiin edistävän opiskelijoiden työssäoppimista ottamalla opiskel-
joita työpaikoille oppimaan. Elinkeinoelämällä on ollut vahva intressi taata 
suomalaisen työelämän tarvitsema huippuosaaminen.

2010-luvun puolivälin paikkeilla myös ammattiosaamisen näytöt sisällytet-
tiin opetussuunnitelmien perusteisiin. Ammattiosaamisen näytöissä opis-
kelijan osaamista arvioidaan mahdollisimman aidoissa työympäristöissä, 
mieluiten työssäoppimisen yhteydessä. Näyttöjen painoarvo opiskelijan ar-
vioinnissa on merkittävä.

Kun eletään vuotta 2013, esillä ovat olleet uusimmat suunnitelmat edel-
leen tiivistyvästä työelämälähtöisestä opiskelusta. Niissä opiskelijan opin-
toja pyritään henkilökohtaistamaan entistä enemmän. Viimeinen opiskelu-
vuosi niin sanotussa 2 +1 mallissa toteutuisi oppisopimuskoulutustyyppi-
sesti. Kolmantena vuonna opiskelijan opinnoista suurin osa toteutuisi siis 
työpaikoilla.

Laajennetun työssäoppimisen kokeiluhankkeen kokemusten pohjalta kehi-
tetään työssäoppimisen toteutusta ja laadun varmistusta koulutuksen jär-
jestäjien ja työpaikkojen yhteistyössä (esim. osa viikosta oppilaitoksessa ja 
osa työpaikalla). Työpaikalla tapahtuvan opiskelun määrä voi yksilöllisesti 
vaihdella työpaikan ja opiskelijan yhteisesti määritellyn tarpeen mukaises-
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ti. Näin myös lahjakkaiden opiskelijoiden kohdalla tulee mahdolliseksi rat-
kaisut, joissa oppimispolku voi koostua entistäkin joustavammin esimerkiksi 
WorldSkills -valmennuksista ja ammattitaitokilpailuista, työpaikalla tapah-
tuvasta valmennuksesta, verkko-opinnoista sekä oppilaitoksessa tapahtuvis-
ta opinnoista.

Järjestöt korostavat, että ensisijaisena koulutusmuotona perusopetuksen 
päättäville ammatilliseen koulutukseen hakeutuvilla nuorille tulee jatkossa-
kin olla oppilaitosmuotoinen ammatillinen peruskoulutus. Yksilölliset kou-
lutuspolut, joissa ammatillista peruskoulutusta, työpajatoimintaa ja oppiso-
pimusta yhdistetään joustavasti, luovat uudenlaisia mahdollisuuksia amma-
tillisen perusosaamisen hankkimiseen ja nuorten siirtymiseen koulutuksesta 
työelämään, oli heillä oppimisvaikeuksia tai olivat he sitten lahjakkaita huip-
puosaajan ominaisuuksia omaavia

Rajapinnoilla työskentelyä

Oppilaitokselle muutokset ovat merkinneet paljon mahdollisuuksia, mutta 
myös haasteita. Oppilaitoksen tehtävänä on ollut opetussuunnitelmatyön ja 
opetuksen järjestämisen lisäksi varmistaa opiskelijalle työssäoppimismah-
dollisuudet. Lisäksi koulutuksen järjestäjän velvollisuutena on ollut koulut-
taa oma opetushenkilöstönsä näihin muutoksiin. Tätä työtä tukemaan on ol-
lut mittavia Opetushallituksen täydennyskoulutushankkeita sekä EU-rahoit-
teisia projekteja. Täydennyskoulutusten järjestäjinä ammatillisilla opettaja-
korkeakouluilla on ollut merkittävä rooli. Myös HAMK Ammatillinen opet-
tajakorkeakoulu on panostanut opettajien täydennyskoulutuksiin valtakun-
nallisella tasolla.

Koulutuksen järjestäjien tehtävänä on ollut työpaikkaohjaajien koulutuksien 
järjestäminen. Vaikka tehtävä on ollut projektirahoituksella tuettua, varsi-
nainen työpaikkaohjaajien koulutus on tapahtunut paljon opettajien toimesta. 
Erityisenä tarpeena on kehittää työpaikkaohjaajien koulutus osaksi normaa-
lia opettajan työtä ja kytkeä se luontevasti lukuvuosisuunnitelmiin esimer-
kiksi työssäoppimisjaksojen yhteyteen. Kilpailutoiminnan valmennusmalli-
en, konsultoivien koulutusten ja mentoroinnin luovilla yhdistelmiä on testat-
tu työpaikkaohjaajien koulutusten yhteydessä perinteisten koulutusten rin-
nalla. Edelleen kehittämissarkaa riittää, jotta riittävä ohjaus sekä valmennus 
nuorille saadaan taattua myös työpaikoilla. (Majuri 2007.)

Opiskelijoiden työssäoppimisessa eri kahden organisaation rajapinnoilla eri 
toimijoilla on mahdollisuus oppia toisiltaan mahdollisimman todellisissa ti-
lanteissa. Opiskelijat, etenkin lahjakkaat huippuosaajat saavat mahdollisuu-
den testata omia kykyjään aidossa työympäristössä ja parhaassa tapaukses-
sa myös työpaikkaohjaaja saa työhönsä uutta näkökulmaa: ohjaustyön, val-
mennus- ja ohjaustaitojen kehittymisen myötä myös yrityksen osaamispää-
oma kasvaa.
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Opettajan työn kannalta muutokset ovat olleet merkittäviä. Valtaosa opet-
tajista on kokenut muutokset mielekkäinä. Työelämäverkostojen laajenemi-
nen ja työelämäyhteistyön tavoitteellistuminen ovat tuoneet mahdollisuu-
den pitää myös omaa osaamista yllä ja muuttanut opettajan työtä myöntei-
seen suuntaan. ( Eerola & Majuri 2006.)

Työssäoppiminen yhdistettynä oppilaitosoppimiseen on koettu mielekkäänä 
oppimismenetelmänä, joka on hyvin suunniteltuna ja toteutettuna opiske-
lijan oppimista edistävä. Opiskelijat ovat kokeneet työssäoppimisen ja am-
mattiosaamisen erityisen motivoiviksi oppimistavoiksi. Kun tähän yhdisty-
vät vielä ammattitaitokilpailut, haaste kasvaa ja voi joidenkin opiskelijoiden 
kohdalla tuoda merkittävää huippuosaamisen kehittymistä jo opintojen ai-
kana. Yrityksillä on mahdollisuus tukea mahdollisen tulevan työntekijänsä 
uraa kohti huippuosaamista ja samalla hankkia itselleen loistavia osaajia.

oppilaitosjohdolle haasteita

Jotta ammatillisen koulutuksen työelämän kehittämistehtävä, ja sen osana 
sekä työssäoppiminen että ammattiosaaminen, saadaan hoidettua laaduk-
kaasti, haasteita tulee myös oppilaitoksen johtamiselle. Opettajien tunnin 
tarkkuudella tehtyihin lukujärjestyksiin perustuvasta työn suunnittelusta 
tulisi päästä kokonaisvaltaiseen opetuksen ja työn ajatteluun, jossa opet-
tajan toimii oman alansa asiantuntijana ja prosessin vastuullisena ohjaaja. 
Työssä vuorottelevat työpaikkaohjaajien kouluttaminen, yhteinen suunnit-
telu työpaikkojen kanssa, opetus oppilaitoksessa, ammattiosaamisen arvi-
ointi ja opiskelijan ohjaus verkossa; kilpailutoimintaan osallistuvilla lisäksi 
valmennusprosessit, oppilaitoskilpailut, semifinaalit ja Taitajakilpailut, par-
hailla EuroSkills- ja WorldSkills -kilpailut.

Oppilaitosjohdon tehtävänä on henkilöstön osaamisen kehittäminen opet-
tajien työelämäyhteistyön lisäämiseksi. Vaikka valtaosa opettajista on ko-
kenut muutokset hyvinä, osa opettajista on ollut myös vastaan muutoksia. 
Apuun on tarvittu opettajien työelämäjaksoja, täydennyskoulutusta ja uu-
sia valmennuksen muotoja. Johtajien oma yhteistyö elinkeinoelämän edus-
tajien kanssa erilaisissa organisaatioissa luo merkittävää pohjaa opettajien 
verkostotyölle eri aloilla. Alueen tarpeiden ja elinkeinoelämän kehittymisen 
ennakointiin aktiivisesti osallistumalla oppilaitokset voivat vaikutta omaan 
ja yritysten tulevaisuuteen. Yhtenä yhteistyön muotona voisi olla tulevaisuu-
den huippuosaamisen kehittäminen.

Työnantajien tahoilta työssäoppiminen on nähty erittäin tärkeänä koulutuk-
sen kehittämisen ja ajantasaistamisen keinona. Työssäoppiminen on verkos-
totyötä, jossa opiskelija, opettaja ja työpaikkaohjaaja oppivat. Samalla tar-
joutuu mahdollisuus kehittää myös kunkin taustaorganisaatiota systemaat-
tisesti toimintaa arvioimalla. (Majuri 2001, Tynjälä & al. 2006, Eerola & Ma-
juri 2006, Majuri 2007.) 

Huippuosaajia työelämän ja koulutuksen rajapinnoilla
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Verkostoituneen kulttuurin mallissa opetuksen, ohjauksen ja oppimisen suh-
de on fuusioitunut. Opiskelijoiden, opettajien, johtajien ja työelämäedustajien 
oppiminen laajenee koulutusorganisaatioiden ja työelämän oppimisesta alu-
een oppimiseen (esim. Nykänen & Tynjälä 2012). Työssäoppimisen, näyttöjen 
ja kilpailutoiminnan sovellusten kenttä tarjoaa osalle opiskelijoista, opetta-
jista ja työpaikoista mahdollisuuden kunkin tahollaan kehittää huippuosaa-
mistaan: huippuammattitaitoa, -osaamista ja -yrityksiä.
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Tuomas Eerola, KL, DI, toimii yliopettajana HAMK ammatillisessa opettajakorkeakoulussa erityisvastuu-
alueena huippuosaamisen kehittäminen. Toiminnanjohtaja HAMK Skills Trainerś  Academyssä, projektipääl-
likkö, HUIPUT KEHIIN -hankkeessa. Hän on perehtynyt ammatillisen koulutuksen kenttään monissa erilaisis-
sa työtehtävissä useissa merkittävissä valtakunnallisissa kehittämishankkeissa. Erityisen mielenkiinnon koh-
teina ovat ammatillinen peruskoulutus, ammatillinen opettajankoulutus sekä huippuosaamisen kehittäminen. 

Anu Raudasoja, KT, toimii koulutusvastaavana ammatillisen erityisopettajan ja opinto-ohjaajan koulutuk-
sissa HAMK Ammatillisessa opettajakorkeakoulussa. Hän toimii Erityisen hyvää oppia -hankkeen projekti-
vastaavana vastaten työelämälähtöisestä ammatillisesta erityisopettajakoulutuksesta sekä oppilaitosten eri-
tyisopetuksen käytänteiden edistämisestä. Mielenkiinnon kohteena ovat erityisopetuksen ja ohjauksen käy-
tänteet sekä pedagoginen johtaminen.

Erityisen hyvää oppia -hanke
Artikkeli on toimitettu osana Bovalliuksen hallinnoimaa Erityisen hyvää oppia -hanketta, jonka tavoitteena on edistää 
erityisopetuksen käytänteiden kehittymistä ja kouluttaa uuden työelämälähtöisen opetussuunnitelman avulla ammatil-
lisia erityisopettajia Etelä-Savoon. Hankkeen rahoittajana toimii ESR. Lisätietoja www.bovallius.fi.



43

opettajien osaamisen kehittämien 
työelämäjaksoilla ja mentoroinnilla 

Tuomas Eerola ja Anu Raudasoja 

opettajien työelämäjaksot

Työelämäyhteistyössä tapahtuvassa ammatillisessa koulutuksessa opettaji-
en työelämäosaamisen ajantasaisuus ja henkilökohtaiset työelämäkontaktit 
koetaan pedagogisten taitojen ohella olennaisen tärkeiksi. Opettajien osaa-
minen on tärkeää myös huippuosaamisen kehittämisen näkökulmasta. Työ-
elämäosaamisen ylläpitämiseksi on viime vuosien aikana laajamittaisesti 
toteutettu opettajien työelämäjaksoja. Työelämäjaksolla tarkoitetaan mää-
räajan kestävää jaksoa, jonka aikana opettaja on oppilaitoksen ulkopuolel-
la oman alansa tai opetustehtävänsä mukaisessa työpaikassa kehittämäs-
sä tavoitteellisesti osaamistaan, luomassa oman alansa tai oppilaitoksensa 
yhteistyöverkostoa, kehittämässä työelämää taikka muutoin toteuttamassa 
ammatillisen peruskoulutuksen alueellista yhteistyötä. 

Tutkimustulosten perusteella (Eerola 2007a) työelämäjaksojen tavoitteet 
liittyvät opettajan työelämäosaamisen ylläpitämiseen, työssäoppimisen 
edistämiseen sekä oppilaitoksen ja työelämän välisten yhteistyöverkosto-
jen rakentamiseen. Toimintaan osallistuneet kokevat työelämäjaksot tulok-
sekkaaksi yhteistyömuodoksi sekä opettajan osaamisen ylläpitämisen että 
ammatillisen koulutuksen työelämäyhteistyön rakentamisen näkökulmas-
ta. Työelämäjaksoja pidetään erinomaisena välineenä parannettaessa am-
matillisen koulutuksen laatua. Työelämäjaksot näyttävät myös innostavan 
opettajia ja lisäävän heidän hyvinvointiaan työssään. Vaikutusten koetaan 
olevan pitkäkestoisia. Osallistumishalukkuudessa ja osallistumismahdolli-
suuksissa tutkimustulokset kuitenkin kertovat oppilaitosten, alojen ja opet-
tajien välillä olevan eroja. Toteutuskäytänteiden keskeiset haasteet ja on-
gelmat liittyvät työelämäjaksojen kustannusintensiivisyyteen juurruttami-
sen esteenä, organisaation tavoitteiden huomioimiseen opettajan henkilö-
kohtaisten tavoitteiden ohella sekä työelämäjaksojen aiempaa suunnitelmal-
liseen toteutukseen yhteistyössä työpaikkojen kanssa. Pääsääntöisesti ko-
kemukset ovat kuitenkin niin hyviä, että työelämäjaksot on vakiinnutettu 
osaksi monien koulutuksen järjestäjien henkilöstöstrategiaa. 
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Opettajat lähtevät työelämäjaksolle ensisijaisesti kehittämään omaa osaamis-
taan. Oppilaitosjohtajat haluavat, että työelämäjaksojen tavoitteissa painottu-
vat opettajien henkilökohtaisten tavoitteiden ohella myös oppilaitoksen kehit-
tämistavoitteet. Johtajien mukaan työelämäjaksojen tulisi tuottaa nykyistä 
enemmän ennakointitietoa. Johtajien mielestä tavoitteeksi tulisi entistä voi-
makkaammin asettaa myös ammatillisen koulutuksen markkinointi ja tun-
netuksi tekeminen sekä oppilaitoksen tarpeiden esille tuominen ja niistä kes-
kustelu. (Majuri & Eerola 2007b.)

Työelämäjaksojen myötä työpaikkojen kiinnostus ammatillista koulutusta ja 
oppilaitosten toimintaa kohtaan lisääntyy. Työpaikat ovat avanneet opetta-
jille ovensa ja ovat valmiita yhteistyöhön. Työpaikat kuitenkin odottavat op-
pilaitosten ja opettajien olevan aloitteellisia. Työpaikoilta ei niinkään haluta 
lähteä oppilaitoksiin kertomaan, mitä siellä pitäisi opettaa, vaan asiantunti-
joina opettajien odotetaan olevan selvillä alueen yritysten ja muiden työpaik-
kojen tarpeista (Eerola & Majuri 2006). 

Työelämäjaksot näyttäytyvät myös välineenä, jolla oppilaitokset voivat toteut-
taa alueen työelämän kehittämistehtävää. Työpaikat eivät aina itsekään osaa 
sanoa, millaisia osaajia he tulevaisuudessa tarvitsevat (vrt. Filander & Joki-
nen 2004). Tulevaisuudessa tarvittavaa osaamista onkin tarpeen rakentaa 
yhteistyössä. Työelämäjaksojen halutaan myös entistä enemmän toteutuvan 
ulkomailla. Työelämäjaksot ovat hyväksi havaittu keino lisätä osaavien kan-
sainvälisten toimijoiden määrää (Virtanen & Jauhola 2004).

Vaikka työelämäjaksojen toteutukset vaihtelevat runsaasti, voidaan tutki-
mustulosten (Eerola, 2007a) perusteella muodostaa kolme päätoteutusmal-
lia, jotka on nimetty keskeisimmän tavoitteen mukaan. Käytännössä työelä-
mäjaksolle asetetaan useita tavoitteita ja toteutukset ovat erilaisia variaatioi-
ta näistä tässä kuvatuista päätoteutusmalleista.
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Toteutusmalli 1

opettajan oman osaamisen ylläpitäminen
Tunnusomaiset piirteet

•	 pitkäkestoinen	jakso	yhdessä	tai	kahdessa	työpaikassa,	
•	 henkilökohtaiset	substanssi-	tai	työelämäosaamiseen	liittyvät	tavoitteet	painottuvat,
•	 opettaja	osallistuu	työn	tekemiseen	työpaikalla	ja	mahdollisesti	yrityksen	järjestämään	henki-
löstökoulutukseen,

•	 opettajan	ja	mentorin	välille	syntyy	pitkäkestoinen	vuoropuhelu,
•	 vaikuttavuus	suhteessa	opettajan	omaan	kehittymissuunnitelmaan	ja	opettajan	omaan 

työhön.

Toteutusmalli 2

Työssäoppimisen ja opetussuunnitelmien kehittäminen
Tunnusomaiset piirteet

•	 vaihtelevan	pituiset	jaksot	yhdessä	tai	useammassa	työpaikassa,
•	 alakohtaiset	työssäoppimisen	ja	ammattiosaamisen	näyttöjen	toteuttamiseen	ja 
kehittämiseen	liittyvät	tavoitteet	painottuvat,	tavoitteena	usein	myös	laadukkaiden 
työssäoppimispaikkojen	hankinta,

•	 opettaja	seuraa	työn	tekemistä	työpaikalla,	keskustelee	työpaikkaohjaajien	kanssa	ja 
mahdollisesti	kouluttaa	heitä	sekä	selvittää	alakohtaisia	osaamistarpeita,

•	 tavoitteena	on	usein	myös	alan	opetussuunnitelman	kehittäminen,
•	 hyödyntäminen	osasto-	ja	työyhteisötasolla.

Toteutusmalli 3

yhteistyöverkoston luominen
Tunnusomaiset piirteet

•	 lyhyet	jaksot	useissa	työpaikoissa,
•	 oppilaitoksen,	koulutusalan	tai	työyhteisön	tavoitteet	painottuvat	–	mukana	alueen 
työelämän	kehittämistehtävään	liittyvä	näkökulma,

•	 opettaja	vierailee	useissa	yrityksissä,	luo	kontakteja,	selvittää	ja	ennakoi	työpaikkojen 
koulutustarpeita,	markkinoi	ammatillista	koulutusta,

•	 tavoitteena	ovat	usein	myös	oppilaitoksen	ja	yritysten	yhteisprojektit,
•	 hyödyntäminen	koulutusala-	ja	oppilaitostasolla.

Opettajien työelämäjaksot voivat parhaimmillaan synnyttää uusia oppilai-
tosten ja työelämän välisiä käytännön toimintayhteisöjä (vrt. Wenger 1998; 
Wenger, McDermott & Snyder 2002), joiden toiminta tähtää ammatillisen 
koulutuksen ja alueen työelämän kehittämiseen. Työelämäjaksot synnyttä-
vät kansallisia ja kansainvälisiä organisaatioiden ja alojen välisiä rajapinto-
ja, jotka ovat edellytys uusien innovaatioiden syntymiselle (vrt. Toiviainen 
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& Hänninen 2006). Parhaimmillaan työelämäjaksot synnyttävät ekspansii-
vista oppimista, josta kaikki toimintaan osallistuvat yhteisöt hyötyvät (vrt. 
Engeström 2004).

opettajien osaamisen kehittäminen mentoroimalla

Erityisen hyvää oppia -hankkeessa kehitettiin ammatillisten opettajien työ-
elämäyhteyksiin liittyvää osaamista mentoroimalla. Jokainen opettaja hank-
ki itselleen työelämässä toimivan henkilön mentorikseen 1½-vuotisen kou-
lutuksensa ajaksi. Ammatilliset opettajat kouluttivat mentorin työpaikkaoh-
jaajaksi Jalkautetun työpaikkaohjaajakoulutuksen -mallin mukaisesti, joten 
projektissa luotu mentoroinnin malli on yhdistelmä kahdesta aiemmin kehi-
tetystä mallista..

Mentorin kautta ammatilliselle opettajalle avautui näköala työelämän ja am-
mattien arkeen, joka on tärkeä asia opettajan ammatillisessa kehittymisessä 
(Mäntylä 2005,13). Opettajat valmistautuivat mentorinsa tapaamiseen etu-
käteen sovittujen teemojen kautta, vaikka tiukkaa käsikirjoitusta tapaamisil-
le ei ollutkaan. Saadut kokemukset innostivat opettajia jatkamaan entistä tii-
viimpää yhteistyötä työelämän kanssa koulutuksen kehittämiseksi, työssäop-
pimisen laadun takaamiseksi ja opiskelijoiden työllistymisen edistämiseksi.

Mentorille tarjoutui mahdollisuus oman organisaationsa ja sen toimintakult-
tuurin esittelyyn, alan yleisten kehityshaasteiden pohtimiseen sekä oman 
osaamisen jakamiseen vastavuoroisen keskusteluyhteyden kautta. Hän loi 
toimivat suhteet ammatilliseen koulutukseen ja sai tietoa oman alansa kou-
lutukseen liittyvistä asioista sekä tulevaisuuden näkymistä. Joissakin tapa-
uksissa mentori pääsi osallistumaan ja vaikuttamaan oppilaitoskohtaisten 
opetussuunnitelmien kehittämiseen sekä työssäoppimisen portaalin raken-
tamiseen työelämän näkökulmasta. Mäntylän (2005, 13) mentorista käyttä-
mä kuvaus työkummi osoittautui käytännössä toimivaksi nimeksi, jota voisi 
käyttää tulevaisuudessa enemmänkin.

Mentoroinnin aikana ammatilliset opettajat perehdyttivät omat mentorinsa 
Opetushallituksen 2005 laatiman Työpaikkaohjaajien koulutusohjelman pe-
rusteiden mukaiseen sisältöön työpaikkaohjaajan kansion avulla. Koulutuk-
sen sisältöalueet olivat ammatillinen koulutus ja työelämäyhteistyö, opiske-
lijalähtöinen ohjaaminen, työssäoppiminen ja näyttöjen toteuttaminen sekä 
opiskelijan arviointi työpaikoilla. Ammatillinen opettaja palautti tapaami-
seen liittyvät tehtävät mentorikoulutuksesta vastaavalle opettajalle, joka ar-
vioi ne ja antoi suoritusmerkinnän. Koko koulutuksen suorittaminen tuotti 
todistuksen työpaikkaohjaajakoulutuksesta sekä ammatilliselle opettajalle 
että mentorille. Kyseessä oli jalkautettu työpaikkaohjaajakoulutuksen mal-
li, jossa opettaja menee työpaikalle kouluttamaan työpaikkaohjaajia sisältö-
alue kerrallaan. Mallin toteuttamista jatketaan varmasti joissakin oppilai-
toksissa tulevaisuudessakin hyvien kokemusten myötä. Osa oppilaitoksista 
on ottanut tavoitteekseen kouluttaa kaikki opettajat työpaikkaohjaajiksi, jot-
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ta heillä olisi selkeä näkemys siitä, mitä työpaikkaohjaajat osaavat ja mitä 
heiltä voi edellyttää.

Erityisen hyvää oppia -hankkeessa kehitetty mentoroinnin malli on kus-
tannustehokas tapa ylläpitää ammatillisten opettajien osaamista ja työelä-
mäyhteistyötä. Oppilaitoksissa on alettu tarkastelemaan opettajien osaami-
sen kehittämistä aiempaa avarammin, jolloin työelämään hajautettu malli 
on yksi vaihtoehto hankkia osaamista perinteisten koulutuspäivien sijaan.
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Tuomas Eerola, KL, DI, toimii yliopettajana HAMK ammatillisessa opettajakorkeakoulussa erityisvastuu-
alueena huippuosaamisen kehittäminen. Toiminnanjohtaja HAMK Skills Trainerś  Academyssä, projektipääl-
likkö, HUIPUT KEHIIN -hankkeessa. Hän on perehtynyt ammatillisen koulutuksen kenttään monissa erilaisis-
sa työtehtävissä useissa merkittävissä valtakunnallisissa kehittämishankkeissa. Erityisen mielenkiinnon koh-
teina ovat ammatillinen peruskoulutus, ammatillinen opettajankoulutus sekä huippuosaamisen kehittäminen. 
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Ammattitaitokilpailut – 
ammatillisen koulutuksen kehittämisen väline

Tuomas Eerola

Tässä artikkelissa tarkastellaan ammattitaitokilpailujen kehitystä merkittä-
väksi ammatillisen koulutuksen kehittämisvälineeksi, esitellään kansalliset 
ja kansainväliset nuorten ammattitaitokilpailut sekä nostetaan esiin kilpai-
lutoiminnasta saatavat hyödyt ja kilpailutoimintaa kohtaan esitetty kritiikki.

Kilpailutoiminnan menestystarina

Huippuosaamisen kehittämisessä kilpailuilla on aina ollut merkittävä ase-
ma. Kilpaileminen kannustaa ponnistelemaan kohti aina vaan parempaa 
osaamista – olipa kysymys sitten fyysisestä tai henkisestä suorituskyvys-
tä. Usein huippusuorituksessa on kysymys molemmista. Ammatillisen kou-
lutuksen kehittämisen välineeksi kilpailutoiminta otettiin Suomessa käyt-
töön heti sotien jälkeen. Tuolloin käynnistyivät teollisuuden työtaitokilpai-
lut, jotka ensimmäisen kerran järjestettiin 1948 Lohjalla (Purhonen 2005). 

Suomi liittyi vuonna 1988 ammattitaidon maailmanmestaruuskilpailuja 
organisoivaan järjestöön: International Vocational Training Organization 
(IVTO), joka nykyisin tunnetaan nimellä WorldSkills International (WSI). 
Tuolloin nuorten ammattitaidon maailmanmestaruuskilpailut tunnettiin 
nimellä Taito-olympialaiset. Nykyisin kilpailujen nimi on WorldSkills Com-
petition (WSC). Samana vuonna 19. – 20. huhtikuuta järjestettiin ensimmäi-
set valtakunnalliset Taitaja-kilpailut Hämeenlinnassa ammatillisten oppi-
laitosten liiton (SAOL), ammattikasvatushallituksen sekä Suomen työnan-
tajain keskusliiton (STK) yhteistyönä. Päävastuun käytännön järjestelyistä 
kantoivat Hämeenlinnan ammattioppilaitos ja Hämeenlinnan opettajaopis-
ton ammattikoulu. Mukana kilpailuissa oli tuolloin kolme alaa: kone-, me-
talli- ja vaatetusala. Kansainvälisiin Taito-olympialaisiin Suomen maajouk-
kue osallistui ensimmäisen kerran vuonna 1989. 

Skills Finland ry perustettiin vuonna 1993 organisoimaan ja kehittämään 
ammattitaitokilpailutoimintaa Suomessa. Yhdistyksen tarkoituksena on 
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edistää ammatillisen koulutuksen ja ammatillisen osaamisen arvostusta ja 
tunnettavuutta yhteiskunnassa, ammatillisen koulutuksen oppimistuloksia, 
opiskelijoiden kiinnostusta ammattitaidon jatkuvaan kehittämiseen sekä 
opiskelijoiden kiinnostusta itsenäiseen yrittäjyyteen. Tarkoitustaan yhdis-
tys toteuttaa:

 3 seuraamalla ammatillisen koulutuksen tilaa ja ammattitaidon arvos-
tusta yhteiskunnassa sekä tekemällä näitä asioita koskevia aloittei-
ta ja esityksiä,

 3 antamalla järjestelyoikeudet vuosittaiseen valtakunnalliseen Taita-
ja-ammattitaitokilpailutapahtumaan,

 3 lähettämällä Suomen nuorten ammattitaitomaajoukkueen kansain-
välisiin ammattitaitokilpailuihin sekä tukemalla suomalaisten nuor-
ten valmentautumista ja osallistumista ammattitaitokilpailuihin,

 3 jakamalla apurahoja ja stipendejä,

 3 harjoittamalla toimialaansa koskevaa tiedotus- ja julkaisutoimintaa. 

Nuorten ammattitaitokilpailut ovat 2000-luvun alun menestystarina Suo-
messa. Kansallisten Taitaja-kilpailujen läpilyönti tapahtui Lahdessa vuonna 
2001, jolloin ensimmäistä kertaa lähes kaikki kilpailulajit toteutettiin suu-
ressa messutapahtumassa saman katon alla. Tähän päivään mennessä Taita-
jasta on semifinaaleineen ja finaaleineen kehittynyt vuosittainen ammatilli-
sen osaamisen suurtapahtuma, näyttämö ja juhla, joka tarjoaa tietoa, koke-
muksia ja elämyksiä kaikille. 
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Suomalaiset nuoret ovat saavuttaneet menestystä myös kansainvälisissä 
ammattitaitokilpailuissa. Menestyneet nuoret ja heidän valmentajansa ovat 
innostavia esimerkkejä niin omalla alallaan, työpaikallaan kuin opiskeluva-
lintojaan harkitsevien nuorten keskuudessa. Menestykseen johtaneet hyvät 
käytänteet ovat koko ammatillisen koulutuksen kentän hyödynnettävissä. 

Ammattitaitokilpailuista on muodostunut merkittävä kehittämisen väline, 
joka on vakiinnuttanut asemansa osana ammatillista koulutusta. Kilpailu-
toiminnasta puhuttaessa ei pidä myöskään unohtaa SAKUstars -kulttuuri-
kilpailuja, joilla on merkittävä rooli nuorten opiskelumotivaation, luovuu-
den ja kaikkinaisen hyvinvoinnin edistäjinä sekä lahjakkuuden moninai-
sen luonteen esille tuojina. Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys (AMKE) 
on perustanut Kilpailutoiminnan asiantuntijaverkoston edistämään, yhte-
näistämään ja kehittämään kaikkea kilpailutoimintaa ammattiopistoissa.

Ammattitaitokilpailujen järjestämiseen, niihin valmistautumiseen ja niiden 
hyödyntämiseen ammatillisen koulutuksen laadun ja vetovoiman kehittä-
jinä on panostettu merkittävästi. Viime vuosina on toteutettu lukuisia kil-
pailutoimintaa edistäviä projekteja, joista monet ovat saaneet Euroopan so-
siaalirahaston tukea. Hankkeista mainittakoon Skills Finland ry:n hallin-
noimat huippuosaamisen kehittämishankkeet (HUVA, HUKI, KILTA), Tam-
pereen yliopiston hallinnoimat tutkimushankkeet (MoVE, AVE, PaVE) sekä 
HAMK Ammatillisen opettajakorkeakoulun hallinnoimat koulutus- ja levit-
tämishankkeet (AKVA-projektit).

Ammattitaidon kohottaminen valmennus- ja kilpailutoiminnalla (AKVA) 
-projekteissa kehitetty kilpailuasiantuntijoiden koulutus juurrutettiin osaksi 
HAMK Ammatillisen opettajakorkeakoulun toimintaa perustamalla vuonna 
2008 HAMK Skills Trainers´ Academy. Academyn perustehtävänä on am-
matillisen huippuosaamisen edistäminen koulutuksen ja tutkimuksen kei-
noin. Academyn toiminta on myös osa ammattitaitokilpailujen laadunvar-
mistusta. Keskeiset Academyn toiminta-alueet ovat: kilpailu- ja valmennus-
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asiantuntijoiden koulutus ja valmennus, huippuosaamista edistävien hyvien 
käytänteiden levittäminen ja juurruttaminen, kilpailu- ja valmennusosaami-
sen kansainvälistäminen tuonti- ja vientitoiminnalla sekä ammatillista huip-
puosaamista tukeva tutkimus ja kehittämistoiminta.

nuorten kansalliset ja kansainväliset ammattitaitokilpailut

Taitaja9

Taitaja9 on perusopetuksen 9-luokkalaisille tarkoitettu kilpailu kädentaidois-
sa. Kolmihenkisin joukkuein käytävällä kisalla halutaan hauskasti ja innos-
tavasti nostaa taitoaineiden – erityisesti tekniikan, tekstiilityön ja kotitalo-
usalojen tuntemusta. Taitaja9 on perusopetuksesta toisen asteen opintoihin 
siirtymisen nivelvaiheen opinto-ohjauksellinen väline. 

Taitaja9 -kilpailu on mielenkiintoinen ja hauska tapa tutustua eri ammatti-
aloihin. Se antaa 9-luokkalaisille tietoa ja kokemuksia ammatillisesta kou-
lutuksesta sekä tukea uravalintaan. Kilpailun avulla lisätään peruskoulujen, 
ammatillisten oppilaitosten ja yritysten välistä yhteistyötä. Taitaja9 -finaa-
li järjestetään vuosittain Taitaja -finaalin yhteydessä. Finaalijoukkueet vali-
taan aluekarsintojen kautta.

Taitaja – nuorten ammattitaidon SM-kilpailu

Taitaja-kilpailussa työelämä, oppilaitokset ja opiskelijat kohtaavat ainutlaa-
tuisella tavalla. Taitaja-kilpailut nostavat valokeilaan kädentaidot ja kätevyy-
den – käytännön huippuosaamisen. Taitaja-kilpailut ovat nuorten ammatti-
taidon Suomen mestaruuskilpailut, joihin voivat osallistua ammatillisessa 
koulutuksessa olevat, enintään 20-vuotta täyttäneet nuoret. Taitaja -finaa-
liin osallistujat valitaan eri puolilla Suomea järjestettävissä semifinaaleissa, 
joihin osallistuu vuosittain lähes kaksi tuhatta nuorta. Finaalissa kilpailee yli 
400 oman alansa osaajaa, ja kilpailupaikalle saapuu kymmeniä tuhansia kat-
sojia. Kilpailulajien määrä on kasvussa. Nykyisin niitä on jo yli 40, ja uusia 
lajeja on tulossa mukaan. Virallisten kilpailulajien lisäksi finaalitapahtumas-
sa on näytöslajeja ja ammattinäytöksiä. Taitaja on maamme suurin vuosittai-
nen ammatillisen koulutuksen tapahtuma, jonka järjestämisoikeudet myön-
tää Skills Finland ry. 

TaitajaPLUS

TaitajaPLUS -kilpailut ovat ammattitaitokilpailut erityistä tukea tarvitsevil-
le opiskelijoille. Ne järjestetään osana vuotuista Taitaja -tapahtumaa. Taita-
jaPLUS -kilpailuihin voivat osallistua kaikki ne, joille on oppilaitoksessa teh-
ty henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma (HOJKS). 
TaitajaPLUS -kilpailujen tavoitteena on edistää ammatillisen erityisopetuk-
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sen tunnettavuutta ja parantaa erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden 
työllistymistä.

TaitajaPLUS -kilpailuihin osallistumisessa ei ole yläikärajaa. Finaaliin pää-
see tarvittaessa järjestettävien semifinaalien kautta. TaitajaPLUS -lajit ja 
niiden määrä voivat vaihdella vuosittain. Tavoitteena kuitenkin on, että 
vuosien mittaan mahdollisimman moni ammatillinen koulutusohjelma eli 
kilpailulaji esiintyisi TaitajaPLUS:ssa. 

WorldSkills Competition

Kansainvälisissä ammattitaitokilpailuissa, WorldSkills Competition (WSC), 
ratkotaan nuorten, alle 23-vuotiaiden maailmanmestaruus. Kilpailujen ja 
niihin valmistautumisen avulla edistetään toisen asteen ammatillisen kou-
lutuksen kansainvälistymistä ja osaamisen kansainvälistä vertailua. Tätä 
tukee myös kilpailujen ympärille muodostunut laaja kansainvälisten toi-
mijoiden ja asiantuntijoiden verkosto keskustelufoorumeineen. Joka toinen 
vuosi järjestettävien nuorten ammattitaidon maailmanmestaruuskilpailu-
jen järjestämisoikeudet myöntää WorldSkills International (WSI).

Suomesta WorldSkills -kilpailuissa ovat mukana kolmiportaisen valmen-
nusjärjestelmän ja karsintakilpailujen kautta Suomen ammattitaitomaa-
joukkueeseen valitut nuoret huippuosaajat. Kolmiportainen valmennus 
koostuu perus-, huippu- ja maajoukkuevalmennuksesta (Talikka, Pylvänen 
& Henriksson, 2011). Perusvalmennukseen valikoidutaan muun muassa Tai-
taja -kilpailujen tai suoraan oppilaitosten ja yritysten kautta. Valmennus ta-
pahtuu huippuvalmennusyksiköissä ja yrityksissä. Valmennuksesta vastaa-
vat lajipäällikkö sekä valmentajat niin oppilaitoksissa kuin yrityksissäkin. 
Kilpailijoiden lisäksi ammattitaitomaajoukkueeseen kuuluvat kilpailuissa 
tuomareina toimivat ekspertit sekä tukitiimi. Vuonna 2005 Suomi toimi en-
simmäisenä Pohjoismaana WorldSkills -kilpailujen isäntämaana. Kilpailu-
jen pitopaikkana oli tuolloin Helsingin messukeskus.

EuroSkills

Vuorovuosin maailmanmestaruuskilpailujen kanssa järjestettävien Euroo-
pan mestaruuskilpailujen järjestämisoikeudet myöntää WorldSkills Europe, 
joka perustettiin nimellä European Skills Promotion Organisation (ESPO) 
marraskuussa 2007. Myös Suomi on WS Europen jäsen ja osallistunut ak-
tiivisesti EuroSkills-tapahtuman organisointiin aina vuodesta 2008, Rot-
terdamin kilpailuista, lähtien. 

EuroSkills kilpailuihin voivat osallistua alle 25-vuotiaat nuoret. Kilpailuis-
sa on yksilölajien lisäksi joukkuelajeja sekä moniammatillisia tiimilajea. Eu-
roSkills tarjoaa opiskelijoille mahdollisuuksia kansainvälisiin työssäoppi-
misjaksoihin ja opettajille työelämäjaksoihin. EuroSkills toteuttaa Euroo-
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pan Unionin Life Long Learning -ohjelmaa. EuroSkills-toiminnan tarkoituk-
sena on edistää työvoiman liikkuvuutta, nostaa ammatillisen koulutuksen 
imagoa, laatua ja vetovoimaisuutta sekä tarjota verkosto, jonka puitteissa jä-
senmaat voivat vertailla ammatillista koulutusta ja levittää hyviä käytänteitä. 
EuroSkills verkostosta onkin helppo löytää yhteistyökumppaneita monikan-
sallisiin kehittämishankkeisiin. EuroSkills -toiminnan tavoitteena on osaa-
va, vahva Eurooppa.

International Abilympics

Joka neljäs vuosi järjestettävän Abilympics -tapahtuman järjestämisoikeudet 
myöntää International Abilympics Federation (IAF), jonka jäseneksi Suomi 
liittyi joulukuussa 2005. Abilympics -kilpailuihin osallistumisen edellytyk-
senä on jokapäiväistä elämää haittaava vamma, josta on esitettävä lääkärin-
todistus. Kilpailun alaikäraja on 15 vuotta, yläikärajaa ei ole. Vammaisten ja 
erityisryhmien ammattitaitokilpailutoiminnalla edistetään ammatillisen eri-
tyisopetuksen tunnettavuutta, vetovoimaa ja arvostusta sekä lisätään koulu-
tuksen ja työelämän yhteistyötä.

Ammattitaitokilpailujen hyödyt

Suomen strategisena tavoitteena kansainvälisissä kilpailuissa ei ole pelkäs-
tään tavoitella mitaleja, mainetta ja kunniaa. Toki kaikki kunnia annetta-
koon kilpailuissa menestyneille nuorille. He ovat laittaneet itsensä likoon ja 
osoittaneet koko maailmalle omat taitonsa. He ovat oivallisia esimerkkejä sii-
tä, mihin kovalla työllä ja onnistuneella valmennuksella voi päästä. Meidän 
opettajien, valmentajien, työpaikkaohjaajien, eksperttien ja tukijoukkojen tu-
leekin tehdä parhaamme nuorten menestymisen tukemiseksi. Suomen strate-
gisena tavoitteena on kuitenkin ammatillisen koulutuksen kehittäminen. Mo-
net maat lähettävät kansainvälisiin kilpailuihin vain ne nuoret, joiden enna-
koidaan sijoittuvan mitaleille. Kansallisten kilpailujen tavoitteena saattaa täl-
löin olla ainoastaan karsia kilpailijat maailmanmestaruuskilpailuihin. Suo-
messa toimitaan toisin. Kilpailuihin lähdetään laajalla rintamalla. Alan ke-
hittämiseksi usein nähdään jopa tärkeämmäksi lähettää edustaja lajiin, jos-
sa menestystä ei erityisesti odoteta, kuin lajiin, jossa ennakoidaan menestys-
tä tulevan. Suomen maajoukkueen menestymistä ei pidäkään tarkastella pel-
kästään mitalien tai diplomien määrällä vaan koko joukkueen menestyksellä. 
Olennaista tässä lähestymistavassa on – paitsi valmentaa nuoria kohti kilpai-
luja – myös varmistaa, että tieto ja osaaminen kulkee toiseen suuntaan: kan-
sainvälisistä kilpailuista ammatillisen koulutuksen kentän hyödyksi. Suomen 
kansalliset Taitaja-kilpailut ovat ammatillisen peruskoulutuksen kehittämi-
sen väline; maajoukkueen valinta kansainvälisiin kilpailuihin tapahtuu oman 
valmennusjärjestelmän kautta. Myös karsintavaiheessa maajoukkueesta pu-
donneista nuorista pidetään huolta. Tavoitteena on, että valmennuksen yhte-
ydessä nuori suorittaa ammattitutkinnon tai erikoisammattitutkinnon. Näin 
nuoren polku kohti ammatillista huippuosaamista joka tapauksessa jatkuu.
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Kansalliset ammattitaitokilpailut edistävät toisaalta ammatillisen koulu-
tuksen yksilölähtöisyyttä ja toisaalta työelämälähtöisyyttä. Ammatillinen 
koulutus on lisännyt Suomessa suosiotaan. Perusopetuksen jälkeiseen am-
matilliseen koulutukseen hakeutuu yhä enemmän monin tavoin lahjakkaita 
ja motivoituneita nuoria, joka haluavat tavoitella omaa huippuosaamistaan. 
Kilpailut ja niihin valmistautuminen tarjoavat tällaiselle nuorelle opintopo-
lun, jossa yksilölliset vahvuudet ja kehittämiskohteet tunnistetaan, ja jossa 
nuorelle tarjotaan sellaista ohjausta ja kannustusta, jota hän tarvitsee. Am-
mattitaitokilpailut kannustavat nuorta oman osaamisen jatkuvaan kehittä-
miseen ja tällä tavoin tukevat elinikäisen oppimisen tavoitteita. Kilpailuis-
sa nuori pääsee osoittamaan osaamisensa ja vertaamaan sitä toisten ikäis-
tensä osaamiseen. Ammattitaitokilpailut tukevat myös yrittäjyyskasvatuk-
sen tavoitteita. Kilpailutoiminnan puitteissa kehitetyt yksilölliset opintopo-
lut sekä valmennus- ja ohjausmenetelmät ovat sovellettavissa kaikkien am-
mattiin opiskelevien hyödyksi.

Kilpailuihin valmistaudutaan ja osaaminen arvioidaan yhteistyössä työelä-
män kanssa. Yrityksille ammattitaitokilpailut tarjoavat luontevan tavan pe-
rehtyä ja tulla mukaan kehittämään ammatillista koulutusta, ja samalla lie-
ventää rekrytointiongelmiaan sekä parantaa oman henkilöstönsä osaamis-
ta. Kilpailuihin valmistauduttaessa etsitään yhteistyömuotoja, jotka parhai-
ten johtavat kohti huippuosaamista. Nämä kontaktit ja yhteistyökäytänteet 
ovat niin ikään hyödynnettävissä kaikille ammattiin opiskeleville ja yritys-
ten henkilöstölle. Taitaja-kilpailujen tehtäviä ja ammattitaidon arviointia 
pohditaan jatkuvasti valtakunnallisissa lajiohjausryhmissä. Kilpailutehtävi-
en kautta on mahdollisuus nopeasti reagoida työelämässä tapahtuviin muu-
toksiin. Näin kilpailutoiminnalla on vaikutuksia myös opetussuunnitelma-
työhön. Kilpailutehtävät ja niihin liittyvä ammattitaidon arviointi tallen-
netaan avoimeen tehtäväpankkiin, jossa ne ovat kaikkien hyödynnettävis-
sä harjoitustöinä tai vaikkapa ammattiosaamisen näyttötehtävinä. Kilpailu-
tehtävien avulla konkretisoituu ja tulee näkyväksi ammatillisen peruskou-
lutuksen kiitettävän tason osaaminen ja osaamisen arviointi.

Ammattitaitokilpailut lisäävät ammatillisen koulutuksen tunnettavuutta, 
vetovoimaa ja arvostusta. Oppilaitoksille Taitaja merkitsee mahdollisuuk-
sia koulutuksen markkinointiin ja oppimistulosten vertailuun. Kilpailutoi-
minta myös lisää oppilaitosten yhteistyötä sekä opettajien verkostoitumis-
ta. HAMK Skills Trainers´ Academyn yhteistyössä AMKE ry:n kanssa teke-
mien kyselyjen mukaan suurin osa Taitaja-semifinaalien kilpailuhuoltajis-
ta kokee, että semifinaalit ovat tärkein vuotuinen alan opettajien verkostoi-
tumistapahtuma. 

Kilpailujen järjestäminen lisää selvästi ammatillisen koulutuksen alueellis-
ta vetovoimaa, kansainvälistymistä, medianäkyvyyttä ja luo runsaasti uu-
sia yhteistyökumppanuuksia. Myös opettajien osaaminen kehittyy. Kilpai-
lujen järjestämiseen liittyy lukuisia tukitoimintoja, jotka tarjoavat projek-
tioppimisen mahdollisuuksia ja näytön paikkoja oppilaitosten opiskelijoil-
le: kilpailuissa tarvitaan datayhteyksiä, LVIS-verkkoja, messuosastoja, in-
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fo-pisteitä ja oppaita, markkinointia, ruokahuoltoa, ensiapua, logistiikkapal-
veluja, TV- ja videotuotantoa ja niin edelleen. Nuoret huippuosaajat kannus-
tavat myös muita jatkamaan ammattitaitonsa kehittämistä.

Kilpailutoiminnan kritiikki

Toimittuani pitkään ammattitaitokilpailujen parissa ja kilpailuasiantuntijoi-
den kouluttajana olen myös kohdannut kritiikkiä kilpailutoimintaa kohtaan. 
Kriittiset näkökulmat ovat arvokkaita pyrkiessämme toiminnan jatkuvaan 
kehittämiseen. Valtaosin kriittiset mielipiteet kohdistuvat kolmeen asiakoko-
naisuuteen: onko kilpaileminen eettisesti sopiva oppimismenetelmä tai -tyy-
li, kustannukset ja opettajan liiallinen keskittyminen tai jopa ”hurahtami-
nen” kilpailutoimintaan.

Kilpailutoiminta on yksi hyvä keino pitää huolta kaikista opiskelijoista – 
myös niistä lahjakkaimmista. Kilpailut ja niihin valmistautuminen tarjoaa 
kilpailuhenkiselle nuorelle varteenotettavan opintopolun kohti ammatillista 
huippuosaamista. Kilpailussa menestymistä ei pidä kuitenkaan liiaksi koros-
taa. On hyödyllistä osallistua semifinaaleihin, vaikka finaalipaikkaa ei saa-
vutettaisikaan. Jokainen nuori kohtaa joka tapauksessa omalla urapolullaan 
kilpailutilanteita, vaikkapa hakiessaan työpaikkaa. 

Kilpailutoimintaan satsataan paljon rahaa, minkä joskus koetaan menevän 
muutamien harvojen ohjaukseen ja olevan näin pois kokonaisvaltaisesta ke-
hittämisestä. HAMK Skills Trainers´ Academyn tekemien kyselyjen perus-
teella lähes kaikki ammattiopistot ovat kilpailutoiminnassa tavalla tai toisella 
mukana. Kilpailutoiminnan koetaan merkittävällä tavalla edistävän amma-
tillisen koulutuksen työelämälähtöisyyttä ja yksilölähtöisyyttä sekä vetovoi-
maa ja kansainvälistymistä. Erityisen tärkeää on, että meillä on menetelmät 
hyödyntää ja tehdä näkyväksi kilpailutoiminnan synnyttämät hyvät käytän-
teet kaikkien ammattiin opiskelevien hyödyksi.

Kilpailut ovat ammatilliselle opettajalle toimintaympäristö, joka innostaa ja 
kehittää osaamista monilla eri tavoilla. Toisinaan kollegat kokevat, että in-
nostuneet opettajat keskittyvät liiaksi kilpailuihin ja kilpailijoihin unohtaen 
muut opiskelijat. Tärkeää on, että mahdollisimman moni opettaja ja ohjaa-
ja osallistuisi kilpailutoimintaan. Osallistumisen kautta hyvät käytänteet le-
viävät tehokkaasti ja kilpailutoimintaan liittyvät työtehtävät jakaantuvat ta-
saisemmin usealle henkilölle työyhteisössä. Luonteva tapa tulla mukaan kil-
pailutoimintaan on ryhtyä Taitaja -semifinalistin kilpailuhuoltajaksi tai vaik-
kapa osallistua HAMK Skills Trainers´ Academyn järjestämään perehdyttä-
miskoulutukseen.
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Lopuksi

”Lahjakkaita lapsia ei pidä palvoa eikä nostaa muiden yläpuolelle. 
Heille kuuluu kuitenkin sama oikeus mikä jokaiselle tulisi taata, oi-
keus tasapainoiseen kasvuun, siihen, että tunne-elämä ja kyvyt saa-
vat kehittyä suotuisasti. Koska lahjakkuus on suhteellinen käsite, 
lahjakkaita tulee aina olemaan vähän; tason noustessa kärki pake-
nee. Lahjakkaat yksilöt ovat rikkaus, eikä heitä pitäisi kadehtia. Ih-
miset ovat erilaisia, vaikka ovatkin samanarvoisia. Jokaisesta löy-
tyy myös lahjakkuutta, muodossa tai toisessa.” (Uusikylä 1994.)

Lahjakkaita ei pidä nostaa jalustalle, mutta heillä on oikeus tarvitsemaansa 
ohjaukseen. Ammattitaitokilpailut tarjoavat innostavan opintopolun kohti 
ammatillista huippuosaamista. Kilpailutoiminnasta on kuitenkin kehitty-
nyt lahjakkaalle opiskelijalle tarjottavaa opintopolkua merkittävämpi ja laa-
javaikutteisempi kehittämisen väline. Kilpailutoiminta on kehittynyt yksit-
täisten aktiivien harrastuksesta koordinoiduksi kehittämisvälineeksi (Kaat-
rasalo 2010). Tässä kehittämistyössä meitä kaikkia kannustaa Jyrki Katai-
sen hallituksen ohjelmassa asetettu haastava tavoite nostaa suomalaiset 
maailman osaavimmaksi kansaksi vuoteen 2020 mennessä.

Lähteet ja syventävä kirjallisuus

AKVA3-jatkoprojekti. Laadullinen loppuraportti. Ammattitaidon kohottaminen 
valmennus- ja kilpailutoiminnalla. HAMK Ammatillisen opettajakorkea-
koulun julkaisuja 2/2006.

Eerola, T. 2009. Nuorten ammattitaitokilpailut – 2000 luvun alun menestystari-
na. Teoksessa Helander, J. (toim.) Ammatillisen opettajan käsikirja. s. 105 – 
113. Hämeen ammattikorkeakoulu.

Helakorpi, S. & Tertsunen, T. 2006. Millaista ammattitaitokäsitystä WorldSkills 
-kilpailutehtävät edustavat. HAMK / Skills -julkaisuja 1/2006.

Henriksson, A & Talikka, L-M. (toim.) 2011. Huippuvalmennus ammatillisten tut-
kintojen kehittäjänä. Skills Finland ry. Jyväskylän ammattiopiston paino.

Kaatrasalo, J. 2010. Kilpailutoiminnan koordinointi ammatillisessa oppilaitokses-
sa. Artikkeli Ammattikasvatuksen aikakauskirjassa 2/2010, s.30 – 37.

Kaloinen, S., Pynnönen, P. & Saarinen, H. (toim.) 2009. Kilpailuja kaikille I. Hä-
meen ammattikorkeakoulu. Saarijärven Offset Oy.

Kiviniemi, K. 2005. Kansainväliset ammattitaitokilpailut yleisten työelämäval-
miuksien kehittäjänä. Hämeen ammattikorkeakoulu. Skills-julkaisuja 
2/2005.

Ammattitaitokilpailut – ammatillisen koulutuksen kehittämisen väline



60 Kohti ammatillista huippuosaamista  

Kokotti, H. & Rupponen, P. (toim.) 2003. Valmennuksella kohti huippuammattitai-
toa. Hämeen ammattikorkeakoulu. Skills-julkaisuja 1/2003.

Kuisma, T. & Saarinen, H. 2005. Skills Competitions in Finland / Ammattitaitokil-
pailut Suomessa. Hämeen ammattikorkeakoulu. Skills -julkaisuja 3/2005.

Laakso, S., Kuisma, H. & Kostiainen, E. 2007. WORLDSKILLS 2005 HELSINKI – 
AMMATTITAIDON MM-KILPAILUT. Vaikutukset järjestäjien, yhteistyö-
kumppanien ja aluetalouden kannalta. Kaupunkitutkimus TA Oy. 

Lerkkanen, J., Ryhänen, A. & Kauppila, P. 2012. Opintopolut ammattitaitokilpailuis-
sa. Skills Finland ry.

Minkkinen, J., Pylvänen, I. & Airaksinen, A. 2010. Henkisen valmentautumisen työ-
kirja. Skills Finland ry. Savionkirjapaino Oy.

Poutanen, T. & Saarinen, H. (toim.) 2007. Valmentamalla työelämään. HAMK Am-
matillisen opettajakorkeakoulun julkaisuja 6/2007.

Purhonen, K. 2005. Taitaja-kilpailujen juuret työtaitokilpailuissa. Teoksessa Saari-
nen, H. (toim.) Taitaja – ammattitaidon SM-kilpailut. Nuorten näytön paik-
ka. s. 19 – 25. Hämeen ammattikorkeakoulu. Skills-julkaisuja 1/2005.

Ruohotie, P. & Honka, J. 2003. Ammatillinen huipppuosaaminen. Kompetenssitutki-
musten avaama näkökulma huippuosaamiseen, sen kehittämiseen ja johta-
miseen. Hämeen ammattikorkeakoulu. Skills-julkaisuja 2/2003. 

Saarinen, H. (toim.) 2005. Taitaja – ammattitaidon SM -kilpailut. Nuorten näytön 
paikka. Hämeen ammattikorkeakoulu. Skills–julkaisuja 1/2005.

Saarinen, H. 2007. Valmentamalla työelämään videomateriaali. http://www.youtube.
com/watch?v=hkuY7c1g_cQ (5.3.2013)

Saarinen, H. & Eerola, T. (toim). WorldSkills 2005 Helsinki – World Championship 
Competition in Vocational Skills. Top excellence, success and learning toget-
her. Hämeen ammattikorkeakoulu Skills-julkaisuja 1 / 2007.

Seinä, S. (toim.) 2000. Ammattitaitokilpailut ammattitaidon kehittäjänä ja mittaaja-
na. HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu.

Taitaja-semifinaalien parhaat käytännöt. 2012. Skills Finland ry. SP-Paino Oy.

Talikka, L-M. & Pylvänen, I. (toim.) 2011. Matkalla huipulle – Huippuvalmennuksen 
työkalut. Skills Finland ry. Jyväskylän ammattiopiston paino.

Talikka, L-M., Pylvänen, I. & Henriksson, A. (toim.) 2011. Huippuvalmennuksen 
opas. Skills Finland ry. Jyväskylän ammattiopiston paino.



61Ammattitaitokilpailut – ammatillisen koulutuksen kehittämisen väline

Uusikylä, Kari. 1994. Lahjakkaiden kasvatus. Juva:WSOY.

WWW-osoitteita (31.3.2013):

HAMK Skills Trainers´ Academy, http://www.hamk.fi/skills

HUIPUT KEHIIN -projekti, http://www.hamk.fi/huiputkehiin

Skills Finland ry, http://www.skillsfinland.fi

Taitaja-tehtäväpankki http://www.skillsfinland.fi/fi/component/tehtavapankki3/

WorldSkills International, http://www.worldskills.org

WorldSkills Europe, http://www.euroskills.org

Kulttuurikilpailu, http://www.sakustars.fi

Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys, http://www.amke.fi



62 Kohti ammatillista huippuosaamista  

Pirjo Tuominen, KM,Lto, toimii lehtorina HAMK Ammatillisessa opettajakorkeakoulussa. Ollut WSC-pää-
eksperttinä lähihoitajalajissa 2007 ja 2009. Mielenkiinnon kohteena ovat ammattitaitokilpailut ja niissä 
toimivien osaamisen kehittäminen. 



63

opettajan pedagoginen urapolku 
Taitaja-toiminnan näkökulmasta

Pirjo Tuominen

Ammatillisen oppilaitoksen opettajalla on monenlaisia mahdollisuuksia ke-
hittää omaa työtään ja samalla edetä ammatillisella urapolulla. Opettajan 
mielenkiinto voi kohdistua niin kansainvälisiin kuin kansallisiin aktiviteet-
teihin. Tavoitteena on kuitenkin oman osaamisen kehittäminen pedagogi-
sen koulutuksen ja opetuksen sisällöllisen kehittämisen kautta. Tätä elin-
ikäisen oppimisen näkökulmaa tarkastellaan tässä artikkelissa nuoren opis-
kelijan ohjaamisella ammattitaitokilpailutoimintaan. 

”Työ- ja arkielämän tieto-, taito- ja osaamisvaatimukset kasvavat ja muut-
tuvat entistä nopeammin. Tarvitaan sekä laaja-alaista sivistystä, kansalais- 
ja elämänhallintataitoja että monipuolista ja laajaa ammattiosaamista ja 
työelämätaitoja. Laaja-alaisuuden ohella tarvitaan vahvaa ja syvällistä am-
mattialakohtaista ammattitaitoa”. (Osaava ja luova Suomi Opetus- ja kult-
tuuriministeriön tulevaisuuskatsaus Opetus- ja kulttuuriministeriön julkai-
suja 2010:15). Tämä on suora lainaus Opetus- ja kulttuuriministeriön tule-
vaisuuskatsauksesta ja välittää vahvan viestin niin ammatillisen opettajan 
kuin työpaikkaohjaajan työn monimuotoisuudesta sekä haasteellisuudesta. 
Oman ammattitaidon päivittäminen vastaamaan niin pedagogisten taitojen 
ylläpitämistä kuin työelämän kehitystä, on opettajan työssä jatkuva haaste. 
Ammatillinen opettaja voi myös itse aktiivisesti vaikuttaa siihen, mikä on 
sopivin ja mielekkäin tapa vastata tuohon haasteeseen. Luontevinta oman 
työn kehittämisessä on sitoa se jokapäiväiseen työhön eli opetukseen, sen 
tavoitteisiin, suunnitteluun, toteutukseen ja kehittämiseen. Yhtenä näistä 
nousevana tavoitteena on opiskelijoiden sitouttaminen tulevaan ammattiin 
ja tarvittavien taitojen hallintaan. 

Opiskelijan hyvät ja vahvat ammatilliset valmiudet ja nopea työelämään 
siirtyminen tukee kansallista tavoitetta – Suomi osaavin kansa vuoteen 
2020 mennessä (Koulutus ja tutkimus vuosina 2011 – 2016). Tämän tavoit-
teen saavuttamiseksi yksi pedagoginen toimintamalli voi olla opiskelijan oh-
jaaminen ammattitaitokilpailuihin. Ammattitaitokilpailutoimintaan osal-
listumalla tuetaan nuoren opiskelijan yksilöllisiä valintoja sekä mahdolli-
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suuksien mukaan erilaisten oppimisympäristöjen hyödyntämistä opintojen 
aikana. 

Ammattitaitokilpailuun valmistautuminen on nuorelle opiskelijalle vaihtoeh-
toinen tapa syventää ammatillista osaamista. Samoin voidaan todeta myös 
opettajan näkökulmasta. Kilpailutoimintaan osallistuessaan opettajan peda-
goginen osaaminen syvenee ja sitä kautta motivaatio ja kiinnostus kilpailutoi-
mintaa kohtaan kasvavat. Ammattitaitokilpailutoiminnassa korostuvat osaa-
misen jakaminen, kehittäminen sekä tekemisen arviointi. Ohjatessaan opis-
kelijaa kohden ammattitaitokilpailuja, tulee eteen tilanteita ja asioita, joita ei 
muuten opettajan päivittäisessä työssä kohtaa. 

Huippuosaamisen ohjaajana opettaja joutuu esimerkiksi pohtimaan niin pe-
dagogisia kuin taloudellisiakin ratkaisuja. Tällöin oma luovuus ja innovatiivi-
suus saavat enemmän näkyvyyttä. Tämä tulee selkeästi esiin myös HAMK:n 
Skills Trainers Ácademyn ja AMKE:n (Ammattiosaamisen kehittämisyhdis-
tys AMKE ry) yhteistyössä semifinaalihuoltajille tehdyssä kyselyssä. Vastaa-
jat ovat sitä mieltä, että semifinaali on erinomainen tilaisuus jakaa kokemuk-
sia ja sitä kautta kehittää omaa ammattitaitoa sekä verkostoitumista alan toi-
mijoiden kanssa. Ryhmässä ja yhdessä toimittaessa opitaan paljon toinen toi-
silta sekä jaetaan osaamista yhteistoiminnallisesti.

Kouluttautuminen ja työelämäyhteistyö pedagogisena tukena

Monipuolinen ja laaja-alainen perusvalmennus on yhteistyötä niin työssäop-
pimisen ohjaajan, opiskelijan kuin opettajankin kesken. Tätä huippuosaajan 
taitojen tukemiseen tähtäävää toimintaa voidaan kehittää esimerkiksi kou-
luttautumisen avulla. ”Huippuosaamisen ohjaus ja opetuksen kehittäminen” 
HAMK Skills Trainers´ Academyn koulutuksissa tavoitteena on antaa käy-
tännön työkaluja nuoren opiskelijan perusvalmennusprosessiin sekä opetta-
jan oman pedagogisen osaamisen kehittämiseen. Oman ammattialansa kes-
keisen osaamisen hallinta ja sen päälle rakennettu huippuosaamisen tukemi-
nen hyödyntävät sekä opettajaa että nuorta valmennettavaa. Pelkästään kil-
pailuihin tähtäävää valmennusta ei ole järkevää toteuttaa, koska silloin kes-
kitytään kapea-alaisesti kilpailutoimintaan ja muu osaaminen sekä amma-
tillinen kehittyminen jää vähemmälle huomiolle. Itse kilpailuvalmennus on 
hyvin pieni osa taitajakilpailuihin valmistavaa prosessia. Matkalla huipulle – 
Huippuvalmennuksen työkalut Skills Finland ry:n julkaisussa todetaan, että 
noin kymmenen prosenttia kilpailuihin valmistavasta harjoittelusta ja muus-
ta työskentelystä on suoranaista kilpailuvalmennusta. Muu valmistautumi-
nen on opetuksen ohessa tapahtuvaa taitojen kehittämistä, henkistä valmis-
tautumista, elinikäisen oppimisen avaintaitojen harjaannuttamista ja muuta 
opetussuunnitelman mukaista toimintaa.

Kouluttautumisen aikana tarkastellaan myös yhteistoiminnallisesti sitä, mitä 
mahdollisuuksia organisaatioiden tasolla on tukea huippuosaajia. Monet oh-
jaustoimintaa tukevat pedagogiset ratkaisut edellyttävät johdon tukea. Oppi-
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laitoksilla on erilaisia ratkaisuja huippuosaajan tukemiseen ja näiden rat-
kaisujen jakaminen yhdessä osallistujien kanssa tuo uusia näkökulmia pe-
rusvalmennuksen toteuttamiselle. Näiden prosessien läpi käyminen on op-
pimisprosessi, jossa henkilön innovatiivisuus ja kehittymiskyky hyödyntä-
vät koko organisaatiota. Samalla työhyvinvointi ja työssäviihtyvyys lisään-
tyvät ja näkyvät tuloksellisena toimintana pedagogisen kehittämisen myötä.

Työssäoppimisen aikana taitojen harjoittelu ammattitaitokilpailuja varten 
on paitsi luontevaa, niin myös hyvä yhteistyönmuoto oppilaitoksen ja yrityk-
sen kesken. Nuoren huippuosaajan sitouttaminen yritykseen työssäoppimi-
sen aikana tuo etua sekä yritykselle että opiskelijalle. Tätä merkityksellis-
tä yhteistyötä ei korosteta koskaan liikaa. Nimenomaan taitojen harjoittelu 
autenttisessa työympäristössä laajentaa nuoren osaamista paitsi substans-
sin harjoittamisessa niin myös elinikäisen oppimisen avaintaitojen harjaan-
nuttamisen suhteen. Opiskelija voi myöhemmin saada työpaikan kyseises-
tä työssäoppimispaikasta ja yritys saa paitsi osaavan työntekijän myös niin 
halutessaan yleisempää näkyvyyttä huippuosaajan tukijana. Yhteistyössä 
kolmikantaisesti suunniteltu ammattitaitovalmennus, suoritettavat työteh-
tävät ja palautekeskustelut sitouttavat osallistujat prosessiin ja tekevät sii-
tä mielekkään. Tässä mielessä valmennusprosessin toteuttamien työpaik-
kapohjaajan näkökulmasta lähestyy jo henkilökohtaista työpaikkaohjaaja-
koulutusta. 

Kansallisesta taitajasta kansainväliseksi ekspertiksi

Niin työelämässä toimiva työntekijä kuin oppilaitoksen opettaja voi ede-
tä pedagogisella ja ammatillisella urapolullaan kansallisen kilpailutoimin-
nan kautta kansainväliselle tasolle. Taitajakilpailutoimintaan osallistutta-
essa tulee väistämättä tutustuneeksi Skills Finland ry:n organisaatioon ja 
sen tuottamiin materiaaleihin, koulutuksiin, jne. Vähitellen tulee tutuksi 
valmennusorganisaatio ja lajin kilpailun toteutukseen liittyvä muu toimin-
ta. Kilpailutoiminnan merkitys on monitahoinen ja mikäli motivaatiota ja 
sitoutumista riittää, voidaan omaa pedagogista osaamista kartuttaa osal-
listumalla kansainväliselle tasolle kilpailutoiminnan kautta.

 Kansainvälisellä tasolla ekspertin tehtävä on monipuolinen ja sitä varten 
on oma koulutusprosessinsa. Kaikkea tarvittavaa osaamista ei kuitenkaan 
saada koulutuksista vaan osittain osaamista siirtyy hiljaisen tiedon väli-
tyksellä jo mukana olleilta kollegoilta. Vuosia mukana olleet osaajat ovat 
omalla urallaan edenneet kansallisen kilpailutoiminnan kautta kansainvä-
listen kilpailujen ekspertin tehtäviin ja muutama esimerkki on siitäkin mi-
ten edelleen verkostoitumisen kautta ekspertti on kutsuttu ulkomaisiin op-
pilaitoksiin tai yrityksiin opetus- tai koulutustehtäviin. Tämän kokemuksen 
läpi käyneet henkilöt omaavat valtavan määrän hiljaista tietoa, jota on jos-
kus vaikea välittää ja sanoiksi pukea, mutta joka pitää sisällään paljon osaa-
mista. Mentorointia tulisi enemmän hyödyntää niin opettajan kuin eksper-
tin työssä osaamisen eteenpäin vievänä voimavarana. Opettajan pedagogi-
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nen urapolku on hyvä esimerkki siitä, miten elinikäinen oppiminen voi luon-
tevasti liittyä perustehtävään. Erilaisten oppimisympäristöjen hyödyntämi-
nen ja yhteensovittaminen yhteiskunnan muutoksiin mahdollistaa liikkuvuu-
den paitsi omalla ammattialalla myös laajemmissa yhteyksissä. 
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Pirjo Tuominen, KM,Lto, toimii lehtorina HAMK Ammatillisessa opettajakorkeakoulussa. Ollut WSC-pää-
eksperttinä lähihoitajalajissa 2007 ja 2009. Mielenkiinnon kohteena ovat ammattitaitokilpailut ja niissä 
toimivien osaamisen kehittäminen. 

HUIPUT KEHIIN -projekti
Artikkeli on toimitettu osana HAMK Ammatillisen opettajakorkeakoulun hallinnoimaa HUIPUT KEHIIN -projektia. Pro-
jektin tavoitteena on pysyvien ammatillista huippuosaamista kehittävien yhteistyöverkostojen rakentaminen. Projek-
tin kohdealueena ja toteuttajakumppaneina on neljä ammatillisen koulutuksen järjestäjää työelämäverkostoineen. 
Lisätietoja hankkeesta: www.hamk.fi/huiputkehiin.
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Elinikäisen oppimisen avaintaidot 
huippuosaamisen tukena

Pirjo Tuominen 

Elinikäisen oppimisen avaintaidoilla on monta tavoitetta nuoren opiskelijan 
osaamisen tukemisessa. Huippuosaamisen tukemisessa on oleellista kiin-
nittää huomio siihen, miten nämä taidot voidaan huomioida ja sitoa ope-
tukseen ja ohjaukseen. Tarkastelunäkökulma on tässä kohdin opiskelijas-
sa ja hänen osaamisensa kehittämisessä ja siinä kuinka hän oman osaami-
sensa tukemiseksi on valinnut yksilölliseksi opintopolukseen taitajatoimin-
nan. Ammatillisen osaamisen ja siihen liittyvän taidon ja tiedon hallinta on 
synteesi, jossa merkittävästi korostuvat taidot, joita kutsutaan elinikäisen 
oppimisen avaintaidoiksi. Näitä elinikäisen oppimisen avaintaitoja ei ope-
teta erillisinä opintoina, vaan ne sitoutuvat luontevasti ammatillisen tut-
kinnon osien sekä ammattitaitoa täydentävien tutkinnon osien opetuksen 
yhteyteen. Kyseisiä elinikäisen oppimisen avaintaitoja voidaan tarkastella 
sekä kansallisesta että kansainvälisestä näkökulmasta. Kansallinen lähtö-
kohta löytyy opetushallituksen julkaiseman Ammatillisen perustutkinnon 
perusteista ja kansainvälinen perusta on Euroopan unionin maiden antama 
viitekehys elinikäisen oppimisen avaintaidoista. Tiivistetysti voidaan tode-
ta että, molemmissa lähtökohtana ja tavoitteena on aktiivinen kansalainen, 
joka on motivoitunut niin muuttuviin työolosuhteisiin kuin innovatiivisuu-
teen oman elämänsä hallinnassa 

Ammatillisen tutkinnon perusteista poimitut elinikäisen oppimisen avain-
taitojen sisällöt ovat oleellinen osa kilpailutoimintaan valmistauduttaessa. 
Osa näistä elinikäisen oppimisen avaintaidoista kuuluu jo pakollisena osa-
na Taitaja-kilpailutehtävän arviointiin ja siten myös näkyvät tehtävän ra-
kenteessa ja sisällössä. Skills Finland ry, joka hallinnoi ja kehittää Taitaja-
kilpailutoimintaa, on nostanut esiin tämän tärkeän osa-alueen ja juurrut-
tanut sen osaksi tehtävien sisältöä ja sitä kautta osaksi arviointia. Ammatil-
lisen osaamisen arvioinnissa Taitajakilpailutehtävissä ja arvioinnissa ote-
taan huomioon elinikäisen oppimisen avaintaidoista kestävä kehitys, tur-
vallisuus ja työhyvinvointi sekä yrittäjyys.
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Elinikäisen oppimisen avaintaidot Taitajapolulla

Ammatillisen tutkinnon perusteiden mukaan oppimisessa ja osaamisessa 
arvioidaan kaiken kaikkiaan yksitoista elinikäisen oppimisen avaintaitoa. 
Nuorten ammattiosaamisen näyttöjä arvioidessa arvioidaan erikseen neljä 
elinikäisen oppimisen avaintaitoa (oppiminen ja ongelmanratkaisu, vuorovai-
kutus ja yhteistyö, ammattietiikka sekä terveys, turvallisuus ja toimintakyky). 
Opetushallitus on nimennyt nämä neljä arvioitavaksi nimenomaan ammat-
tiosaamisen näyttöjen yhteydessä. Nämä neljä elinikäisen oppimisen avain-
taitoa tukevat juuri sitä keskeisintä osaamista kullakin ammatillisella alal-
la. Niiden sisällöt luonnollisesti sovelletaan osaamisalan substanssiin. Loput 
elinikäisen oppimisen avaintaidoista arvioidaan muun oppimisen ja osaami-
sen yhteydessä (Taulukko). 

Kaikkien elinikäisen oppimisen avaintaitojen hallinnan päällä lepää vahvas-
ti muu ammatillinen osaaminen ja toiminta sekä elämänhallinta. Opettajan 
ja huippuosaajan on hyvä tulla tietoiseksi siitä, miten näitä taitoja voidaan 
soveltaa ja hyödyntää mahdollisimman varhaisessa vaiheessa ammatillisen 
osaamisen parantamiseksi. Substanssiosaaminen, oman tunnetilan hallinta 
ja ympäristön luomat paineet vaikuttavat suoritukseen. Nuoren huippuosaa-
jan henkinen kasvu, taitojen harjoittelun ohessa, myötävaikuttaa päämäärän 
saavuttamista. Omien tunnetilojen tunnistaminen, ja hallinta on osa HAMK 
Skills Trainers Ácademyn ”Huippuosaamisen ohjaus ja opetuksen kehittämi-
nen” koulutuksen sisältöä. Elinikäisen oppimisen avaintaidot tukevat opis-
kelijan osaamista henkilökohtaisen opintopolun aikana. Hän on opettajan-
sa kanssa laatinut suunnitelman, jota noudattamalla edetään kohti Taitaja-
kisoja. Tässä kohdin on tärkeää huomata, että kilpailutoiminnan opintopol-
ku tuo myös muille ryhmän opiskelijoille lisäosaamista ja mahdollisesti mo-
tivoi heitäkin Taitajapolulle. Opiskelijan valmistautuessa ammattitaitokilpai-
lujen semifinaaliin tai finaaliin hän on harjoitellut oman alansa taitoja luke-
mattomat kerrat. Kerratessaan annettuja tehtäviä, niiden osasuorituksia tai 
muuta suoritusta tukevaa työskentelyä, hän tulee samalla kehittäneeksi mui-
ta elämänhallintaan vaikuttavia taitojaan. Tätä osaamista tukevaa harjoitte-
lua edesautetaan juuri elinikäisen oppimisen avaintaidoilla. Elinikäisen oppi-
misen avaintaidot tukevat toinen toisiaan, rakentuvat toistensa lomaan. Kil-
pailutoiminnassa nimenomaan tarvitaan laajaa kompetenssin hallintaa, jot-
ta suoritus on tasapainoinen ja onnistunut. Näin ollen elinikäisen oppimisen 
avaintaidot läpäisevät kaiken oppimisen ja taitojen harjoittelun. 

Se miten nämä elinikäisen oppimisen avaintaidot saadaan näkyviin tasapai-
noisessa henkilökohtaisessa ammattitaitokilpailuihin tähtäävässä opiskelu-
suunnitelmassa, on haaste. Sovelluksessa, jossa sekä substanssin harjoittelu 
että tekemisen reflektointi ja palaute vuorottelevat, nostaa suoritusmotivaa-
tiota. Motivaation ylläpitämiseen vaikuttaa paljon myös se, millainen suhde 
opiskelijalla ja tämän ohjaajalla on keskenään. Optimaalisessa tapauksessa 
sitä voidaan kuvata oppipoika-mestari-suhteena. Tällöin mestari opettaa ja 
ohjaa taitojen oppimista ja työtapoja mutta myös samalla jakaa osaamistaan. 
Tällöin ohjaus liittyy luontevasti työn suorittamiseen ja samalla opitaan asioi-
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ta, joita ei opita tunneilla ja oppikirjoista. Ohjaajalla tai valmentajalla, joka 
on pitkään tehnyt alalla töitä, on muodostunut tiettyä varmuutta ja osaa-
mista, joka tulee esille kun tehdään yhdessä töitä. Näin voidaan jakaa hyviä 
käytänteitä ja ideoita sekä työskentelymalleja. Tätä hiljaisen tiedon siirtä-
mistä voidaan pitää prosessin sivutuotteena, joka rikastuttaa huippuosaa-
jan osaamista. 

Prosessin tätä osaa Salakari kuvaa selkeästi siten että, valmennuksen alussa 
valmentaja ohjaa melkein kädestä pitäen valmennettavaa ja kuinka vähitel-
len vastuuta kasvatetaan ja valmennettava saa enemmän itsenäistä vastuu-
ta omasta suorituksestaan. Opiskeltavat asiat opitaan parhaiten aktiivises-
ti osallistumalla ja samalla ohjaaja tarkkailee ja kiinnittää huomion siihen 
osaamisen alueeseen, joka vaatii lisäharjoittelua tai erityisosaamista. Tä-
män tyyppinen työskentely on hyvin tiivistä yhteistyötä, joka ulottuu myös 
tukitiimiin. Luontevaa olisi mikäli tukitiimin toiset opettajat ja työssäoppi-
misen ohjaajat toimisivat samalla tavoin. Silloin ohjausmenetelmän saman-
kaltaisuus parhaiten tukee nuorta oppijaa. (Salakari 2007.) Koska oppipoi-
ka-mestari-mallissa opitaan paljon asioita laajasti, niin onkin luontevaa tar-
kastella oppimista myös formaalin (muodollinen), nonformaalin (ei muodol-
linen) ja informaalin (vapaamuotoinen) näkökulmasta ja siitä miten ne liit-
tyvät ammattitaito kilpailuvalmennukseen. 

Ammatillinen koulutus antaa pätevyyden tiettyyn ammattiin sekä jatko-
opintokelpoisuuden. Kilpailutoimintaan osallistuminen on yleensä mahdol-
lista kaikille ammatillisia opintoja suorittaville opiskelijoille. Silloin perus-
valmennus tapahtuu ja toteutuu osana ammatillisia opintoja niin oppilaitok-
sessa kun työssäoppimisen ohella. Se on luonteva ja avoin mahdollisuus kai-
kille. Osallistuessaan kilpailutoimintaan nuorella on mahdollisuus suorittaa 
ammattiosaamisen näyttö sekä semifinaalissa että finaalissa. Tässä yhtey-
dessä kyseessä on tutkintoon valmistava koulutus, josta saa todistuksen ja 
siten se edustaa formaalia oppimista. Sen sijaan usein valmennusprosessis-
sa on hankala erotella mikä on nonformaalia ja informaalia oppimista. Mo-
lemmat pitävät sisällään oppimisen kokemuksia ja ne tulevat harrastusten, 
median tai vaikkapa vuorovaikutustilanteiden kautta. On siis vaikea vetää 
rajaa näiden kahden oppimisen välille taitajavalmennuksen ollessa kysees-
sä. Kuitenkin sitouduttaessa perusvalmennukseen noudatetaan valmennus-
suunnitelmaa ja sen tavoitteellisuutta sekä etenemistä seurataan. Joten täs-
tä näkökulmasta tuo valmennussuunnitelman noudattaminen on lähempä-
nä nonformaalia oppimista. Kaikissa näissä oppimisen muodoissa kytkey-
tyvät toisiinsa erilaiset käytännön työskentelymenetelmät ja tietopohjainen 
osaaminen. On projektitöitä, työssäoppimista, yksilö- ja ryhmätöitä, jne., 
joissa elinikäisten oppimisen avaintaidot ovat välttämätön osa toteutumis-
ta. Opettajan tai ohjaajan merkitys elinikäisten avaintaitojen sisällyttämi-
sestä tehtävän toteutukseen on suuri. Tarvitaan pedagogista suunnitelmal-
lisuutta ja yhteistyötä, jotta opiskelija voi reflektoidessaan soveltaa aiemmin 
oppimaansa taitoa ja parantaa siten omaa suoritustaan.
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Alla olevassa taulukossa, jossa on esitelty elinikäisen oppimisen avaintaidot 
Ammatillisen perustutkinnon perusteiden mukaan ja myös konkreettisia esi-
merkkejä siitä, miten ne todentuvat perusvalmennuksessa. Taulukossa esitel-
lään muutaman esimerkin avulla, mitä tai miten kyseinen elinikäisen oppi-
misen avaintaito näyttäytyy huippuosaamisen tukemisessa. Taulukko ei ole 
poissulkeva muita esimerkkejä tai ehdotuksia ja nämä esimerkit perustuvat 
HAMK Skills Trainers Ácademyn ”Huippuosaamisen ohjaus ja opetuksen ke-
hittäminen” koulutuksen aikana osallistujien kanssa koottuun materiaaliin.

Elinikäisen oppimisen avaintaidot Taitajakilpailuihin valmistautumisessa 
näkyy mm. seuraavasti

Oppiminen ja ongelmanratkaisu Taito hyödyntää ja soveltaa yllättävissä tilanteissa eteen  
nousevia	haasteita,	tehtävän	suorittamiseen	liittyviä	ratkaisuja,	
ajan ja materiaalien sujuvaa käyttöä. 

Vuorovaikutus ja yhteistyö Itseilmaisu,	toisen	huomioonottaminen	sekä	erilaisten	ihmisten	
kohtaaminen ja vuorovaikutustilanteiden hallinta koko 
valmistautumisprosessin aikana. Myös rohkeus pyytää tukea 
tarvittaessa.

Ammattietiikka Rehtiys,	sitoutuneisuus	ja	avoimuus	muita	kilpailijoita,	huoltajia,	
opiskelutovereita ja omaa tukitiimiä kohtaan.

Terveys,	turvallisuus	sekä 
toimintakyky

Omasta fyysisestä ja psyykkisestä hyvinvoinnista sekä 
jaksamisesta huolehtiminen. Kiinnittämällä huomiota turvalliseen 
toimintaympäristöön ja työtapoihin.

Aloitekyky ja yrittäjyys Sisäistä yrittäjyyttä edesauttaa motivaatio ja halu osallistua 
kilpailutoimintaan sekä kehittyä siinä omien tavoitteiden 
saavuttamiseksi. Pitkäjänteisyyttä ja halua kilpailla ja kehittää 
omaa suoritustaan.

Kestävä kehitys Työ ja toimintatapojen järkevä ja taloudellinen käyttö sekä 
hyvien käytänteiden jakaminen kaikkien hyväksi. 
Osaamisensa soveltaminen.

Estetiikka Siisti ja miellyttävä työympäristö ja sen ylläpitäminen. 
Kohteliaisuutta muita kohtaan omien tekojen kautta.

Viestintä- ja mediaosaaminen "Sano mitä ajattelet ja ajattele mitä sanot" sekä suomeksi että 
vieraalla kielellä kuin myös aidossa vuorovaikutustilanteessa tai 
sosiaalisessa mediassa.

Matematiikka ja luonnontieteet Tehtävissä	vaadittavia	laskutoimituksia,	määreitä	tai	ongelmien	
ratkaisuosaamista kussakin ammatissa tarvittavan 
osaamisen mukaan.

Teknologia ja tietotekniikka Koneiden ja välineiden järkiperäistetty ja monipuolinen käyttö 
tukee ja kehittää suoritusta.

Aktiivinen kansalaisuus ja eri 
kulttuurit

Tasa-arvoinen,	yhdenvertainen	ja	asiallinen	toisen	ihmisen 
kohtaaminen,	verkostoituminen	esim.	semifinaalien	tai 
kilpailujen aikana.
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Elinikäinen oppiminen ja elinikäisen oppimisen avaintaitojen merkitys 
työelämän ja ammatillisen osaamisen yhteydessä turvaavat osaamisen jat-
kumoa tässä muuttuvassa yhteiskunnassa. Opiskeluaikana nuori sitoutuu 
oman ammattinsa kehittämiseen ja ammattitaitonsa ylläpitämiseen tule-
vaisuudessa. Tavoitteena on, että tuleva ammattilainen jakaa osaamistaan 
urallaan, seuraa oman alansa muutoksia ja aktiivisesti edistää oman työ- ja 
elinympäristönsä hyvinvointia. 
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Helena Aarnio, FT, PsL, toimii yliopettajana HAMK Ammatillisessa opettajakorkeakoulussa. Hänen tut-
kimus- ja kehittämistyönsä on kohdistunut vuorovaikutukseen, oppimiseen ja ohjaamiseen erilaisissa toi-
mintaympäristöissä, erityisalueina dialoginen oppiminen ja ohjaaminen. Hän toimi kansainvälisessä DIA-
LE -projektissa (Dialogical Learning) asiantuntijana ja menetelmien kehittäjänä dialogista oppimista, 
ohjaamista ja tiedonluomista varten.
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dialogisia menetelmiä huippuosaamisen 
kehittämiseen

Helena Aarnio

Huippuosaaminen voidaan vapaasti määriteltynä ymmärtää erinomaisena 
yksilöllisenä ja myös kollektiivisena tekemisenä. Huippuosaamisen kehit-
tymispolku on pitkä ja moniportainen, jolla eteneminen vaatii härkäpäisen 
sinnikästä ponnistelua. Ammatillinen huippuosaaminen rakentuu Ruoho-
tien (2003, 9) mukaan vankasta ammattispesifisestä tietämyksestä, taidosta 
soveltaa tietämystä käytännön ongelmanratkaisuissa sekä metakognitiivi-
sista ja korkean asteen ajattelun taidoista. Ammattispesifinen tietämys tar-
koittaa tiedon/tietorakenteiden kompleksisuuden hallintaa ja ymmärryk-
sen syvyyttä. Ajattelun taidot tarkoittaa kykyä analysoida asioita kriittises-
ti, käyttää tietoa luovasti ja ennakoida tulevaa kehitystä. Itsesäätelytaidot 
ja itsesäätelyyn vaikuttavat motivationaaliset valmiudet ovat myös tärkei-
tä. Huippuvalmennettavan itsereflektiolla on keskeinen merkitys ammatilli-
sen huippuosaamisen kehittymisessä. Siinä prosessissa on Nokelaisen, Ruo-
hotien ja Korpelaisen (2008) mukaan ohjaajilla ja valmentajilla tärkeä rooli. 
Onkin olennaista ymmärtää, mitä on yhdessä ajatteleminen ja pohtiminen, 
mitä välineitä siihen on ja mitkä ovat tarkemmin ajateltuna yhdessä ajatte-
lemisen kohteet huippuosaamisen kehittämisessä. 

Yhdessä ajattelemisen taito tarkoittaa dialogiosaamista, jota pystyy tietoi-
sesti dialogisilla menetelmillä kehittämään. Se auttaa oppijaa etenemään 
ammatillisen kehittymisen portailla tehokkaammin, tuloksellisemmin ja 
sensitiivisemmin. Dialogin avulla syvennetään tehokkaaseen oppimiseen 
kuuluvaa reflektiota (ks. Schön 1983), jolloin oppimisyhteisön merkitys ko-
rostuu. Artikkelin tavoitteena on avata näkymää dialogisesti toimivaan op-
pimisyhteisöön, jossa osallistujien osaamisen potentiaali realisoituu entis-
tä paremmin dialogisiin menetelmiin pohjautuvan reflektion tuloksena. Jos 
opettajalta tai valmentajalta puuttuu keskeistä dialogiosaamista, melkoinen 
määrä huippuosaamisen potentiaalia jää tavoittamatta.

Millainen on dialogisesti toimiva oppimisyhteisö?

Dialogisessa oppimisyhteisössä osallistujat puhuvat ja kuuntelevat suurin 
piirtein yhtä paljon, luopuvat itsensä korostamisesta tai turhasta suojaa-
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misesta, jatkavat hankalaltakin tuntuvaa keskustelua, reagoivat valppaasti 
ja herkin tuntosarvin muihin osallistujiin, kertovat ajattelustaan ”ilman ke-
tunhäntää kainalossa” sekä pitävät itseään ja toisia samanlaisen ihmisarvon 
omaavina. Tällainen toiminta perustuu dialogiosaamiseen. Se on osa sosi-
aalista kyvykkyyttä, toimintaa erilaisissa sosiaalisissa konteksteissa, joissa 
kielen merkitys on toiminnan ja sen kehittymisen kannalta olennainen. Dia-
login yhtenä lähtökohtana on, että oppimista tapahtuu kun osallistutaan ak-
tiivisesti yhteisössä. Dialoginen osallistuminen voidaan ymmärtää arkises-
ti tai tieteelliseen tietoon perustuen. Kaikki keskustelu ei ole dialogia (Bohm 
1996). Dialogi tarkoittaa tasavertaiseen osallistumiseen perustuvaa yhdessä 
ajattelemista ja perehtymistä johonkin asiaan tai toimintaan (Aarnio & En-
qvist 2002). Dialogi keskustelunmuotona on vaativaa, sen syntymiselle on 
monia ehtoja. Dialoginen yhdessä ajatteleminen on läsnä olevaa, tässä ja nyt 
hetkessä tapahtuvaa tutkailevaa ja ihmettelevää keskustelua, jossa autentti-
set ajatukset, tunteet sekä henkilökohtaiset halut ja toiveet (intentiot) tavoi-
tetaan dialogisella asenteella ja toimintatavoilla.

Dialogia harjoitetaan yksittäisen oppijan kanssa kahden tai oppijaryhmässä. 
Woolley, Chabris, Pentland, Hashmi ja Malone (2010) tutkivat kahdesta vii-
teen osallistujan ryhmien ”kollektiivista älykkyyttä” eli ryhmän kykyä suo-
riutua kirjoltaan laajoissa tehtävissä. Heidän (emt.) tutkimustulostensa mu-
kaan kollektiivinen älykkyys ei riipu siitä että ryhmässä on yksi tai useampia 
älykkäitä ihmisiä, vaan sen sijaan se on suorassa suhteessa mm. sellaisiin te-
kijöihin kuin ryhmän jäsenten sosiaaliseen sensitiivisyyteen ja siihen kuinka 
tasaisesti puheenvuorot jakautuvat keskustelussa. Ryhmät, joissa vain muu-
tamat ihmiset dominoivat keskustelua, olivat kollektiivisesti vähemmän älyk-
käitä kuin ryhmät, joissa puheenvuorot jakautuivat tasaisemmin. Näin ollen 
on mahdollista ajatella, että kollektiivinen älykkyys kulminoituu myös dialo-
giosaamiseen oppimisyhteisössä. Dialogiosaaminen jaetaan neljään osa-alu-
eeseen, joita ovat Dialoginen asenne (Dialogiin valmistava mielen tila), Dia-
logiin valmistava toimintaote, Dialogisen hetken synnyttäminen ja Dialogis-
sa rakennetaan kokonaiskuvaa (Aarnio, Enqvist, Sukuvaara, Kekki & Kokko-
nen 2008). Dialogiosaamisen alueet sisältävät dialogisia toimintatapoja, joi-
den oppimiseen on kehitetty dialogisia menetelmiä (Aarnio 2012).

Mitä ovat dialogiset menetelmät huippuosaamisen kehittämisessä?

Seuraavat dialogiset menetelmät (Aarnio 2012) ovat esimerkkejä huippuosaa-
misen kehittämiseen soveltuvista menetelmistä. 

1. Dialogista asennetta koulivia menetelmiä ovat Vertaisena ja Ilman 
ketunhäntää kainalossa. Vertaisena -menetelmä auttaa oivaltamaan, 
kuinka oppimistilanteessa saadaan aikaan itseä ja toista kunnioittava 
luottamuksellinen, turvallinen ja rento ilmapiiri. Ilman ketunhäntää 
kainalossa -menetelmän avulla saa lisää ymmärrystä ajattelun avoi-
mesta ja vilpittömästä kertomisesta, joka on erityisen vaativaa hanka-
lissa ongelmanratkaisu- ja keskustelutilanteissa. 
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2. Dialogista toimintaotetta kehittäviä menetelmiä ovat Keskusteluli-
put, Kuuntelen sanatarkasti, Olettamusten vankina ja Viivytä ja ih-
mettele. Keskusteluliput -menetelmän avulla oppii erityisesti sym-
metristä yhdessä ajattelemista. Ymmärtää, mitä tarkoittaa jokaisen 
osallistujan vuoroin puhuminen ja vuoroin kuunteleminen. Kuun-
telen sanatarkasti -menetelmän avulla saa käsitystä informaation 
huolellisesta vastaanottamisesta ja sen merkityksestä. Olettamusten 
vankina -menetelmän avulla tunnistaa ja tiedostaa omat tämänhet-
kiset käsityksensä ja lähtöolettamuksensa sekä hoksaa niiden yhtey-
den ajattelunsa ja toimintansa uudistamisen mahdollisuuksiin. Vii-
vytä ja ihmettele -menetelmän avulla oppii siirtämään tämänhetki-
set käsityksensä ja lähtöolettamuksensa syrjään, jolloin aito, uusis-
ta näkökulmista tapahtuva asioiden yhdessä ihmettely ja toiminnan 
kehittely on mahdollista. Näiden menetelmien avulla keskusteluun 
saadaan ”kirkkautta”, elävyyttä ja tuoreutta. 

3. Dialogisen hetken synnyttämisen menetelmiä ovat Harjoita kunin-
kuuslajia – koe tiedustelemisen mahti, Sieppaa kuumia sanoja ja Sy-
väsukella pinnanalaiseen. Harjoita kuninkuuslajia – koe tieduste-
lemisen mahti -menetelmän avulla oppii avaamaan toisen ajattelua, 
auttamaan toista kehittelemään ajatteluaan ja edistämään yhteistä 
tiedonluomista. Sieppaa kuumia sanoja -menetelmän avulla oppii et-
simään toisen puheesta ratkaisevan tärkeitä avainlausumia, ns. kuu-
maa puhetta. Syväsukella pinnanalaiseen -menetelmän avulla oppii 
avaamaan toisen puheen avainlausumia, tavoittaa ajattelun pinnan-
alaisia kerroksia. Tämä on olennaista ajattelussa ja toiminnassa uu-
sille urille pääsemisessä. 

4. Dialogista kokonaiskuvaa rakentavia menetelmiä ovat Kudotaan syn-
teesi ja Löydä puuttuvat palat. Kokonaiskuvan eli synteesin kutomi-
nen jokaisen osallistujan ajattelua hyödyntäen auttaa jäsentämään 
opittua ja paljastaa ajattelun sekä toiminnan senhetkisen tilan. Löy-
dä puuttuvat palat -menetelmän avulla tavoittaa oppimista korkeam-
malle tasolle vievät autenttiset kysymykset. (Aarnio 2012.)

Dialogiset menetelmät auttavat tavoittamaan ajattelun ja toiminnan pin-
nanalaiset lähteet, jolloin tulevat esiin niin oppijan persoonalliset vahvuu-
det kuin oppimisen esteet ja heikot kohdat. Kun oppijat kielentävät toimin-
taansa, näin avautuvat myös heidän lähikehityksen vyöhykkeensä (Vygots-
ky 1978). Kollektiivista älykkyyttä hyödyntävä keskustelu oppimisyhteisös-
sä kulkee lähikehityksen vyöhykkeillä, juuri tässä ja nyt tapahtuvassa ajatte-
lussa ja toiminnassa, jolloin apu ja tuki on oikea-aikaista ja oikeaan tarpee-
seen. Pyrkimyksenä on jokaisen oppijan potentiaalin realisoiminen käyttä-
mällä reflektoinnin koko kapasiteettia. Niin sanotussa ytimiin ulottuvas-
sa reflektoinnissa (core reflection) käsitellään seuraavia asioita: 1) Mitä on-
gelmia havaitset tässä kokemuksessa, tilanteessa? 2) Mitä haluat saavuttaa, 
jos tilanne olisi paras mahdollinen, ja millä tavoin käyttäytymisesi, tuntee-
si, mielikuvasi itsestäsi ja uskomuksesi rajoittavat tämän tavoitteen saavut-

Dialogisia menetelmiä huippuosaamisen kehittämiseen 
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tamista? 3) Mitä ydinkvaliteetteja tarvitaan ideaalitilanteen saavuttamiseen 
ja rajoitusten ylittämiseen? 4) Miten näistä ydinkvaliteeteista voi tulla totta? 
(Korthagen & Vasalos 2009, 8.) Kollektiivista älykkyyttä hyödyntävässä, dia-
logisesti etenevässä keskustelussa, on pureutuminen näihin kysymyksiin ja 
silloin ytimiin ulottuva reflektointi entistä todennäköisemmin mahdollista.

ytimiin ulottuva reflektointi 

Ammatilliseen huippuosaamiseen kuuluva monimutkaisten tietorakenteiden 
hallinta, asioiden ajattelu kriittisesti ja luova tiedon soveltaminen ovat yhte-
ydessä oppimis- ja kehittymisprosessin luonteeseen. Siihen kuuluu muiden 
muassa monipuolisia keskusteluja, kokeiluja, analyysejä, vertailuja, arvioin-
teja ja uuden synnyttämistä, jossa prosessissa reflektiolla on tärkeä merkitys. 
Reflektio ymmärretään perinteisesti jonkin kokemuksen tai tilanteen poh-
dintana, jonka tavoitteena on usein pysyä järkiperäisellä tiedollisella tasolla. 
Korthagen ja Vasalosin (2009, 5) mukaan tämä ei riitä vahvassa ammatilli-
sessa kehittymisprosessissa. Pitäisi tavoittaa käyttäytymisen pinnanalaiset 
vaikuttimet ja muuttaa niitä. He (emt.) erittelevät reflektion kuusi tasoa: 1) 
ympäristö (millainen on koko konteksti), 2) käyttäytyminen (mitä minä teen, 
miten toimin), 3) kyvyt tai taidot (mitä minä osaan), 4) uskomukset (millai-
sia käsityksiä ja luuloja minulla on), 5) ammatillinen identiteetti (kuka/mil-
lainen minä olen), 6) missio (mikä minua inspiroi, mitä tahdon). Viidenteen ja 
kuudenteen tasoon ulottuva reflektio kohdistuu niin sanotusti ytimiin. Iden-
titeetin ja mission taso jätetään tavallisesta reflektiosta pois, jolloin monet 
mahdollisuudet syvempään ammatilliseen oppimiseen kadotetaan. Näin per-
soonalliset vahvuudet jäävät piiloon ja parasta mahdollista kehittymistä py-
säyttävät esteet ja vaikeudet jäävät löytämättä ja ylittämättä.

Jos oppimis- tai valmennustilanteissa reflektointi ulottuu ytimiin, silloin ol-
laan läsnä tässä ja nyt -hetkessä. Se koskee yhtä hyvin ajattelua, tunteita kuin 
sitä, mitä oppija aikoo, tahtoo, haluaa, tarvitsee tai tavoittelee (intentiot) ke-
hittymisessään. Siten tiedostetaan kognitiivisia, emotionaalisia ja motivatio-
naalisia asioita, persoonallisia vahvuuksia ja niiden realisoitumista haittaa-
via sisäisiä esteitä. (Korthagen & Vasalos 2009.) Dialogisessa reflektiossa ja 
ohjauksessa oppijan toimintaa koskevat yleistävät tulkinnat ja selitykset jää-
vät pois, koska keskustelusta puuttuu tietynlaisina valmiina ”latauksina” tu-
leva automaattinen puhe. Silloin oppijoiden ongelmat ja vaikeudet kohdataan 
aidosti tässä ja nyt. 

Huippuosaamisen kehittämisessä tärkeä itsesäätelytaitojen oppiminen on yh-
teydessä tiedostavaan läsnäoloon (ks. myös Horelli & Haverinen 2009). Tie-
dostavan läsnäolon tilassa oppija on selvillä toimintansa intentioista, hän 
kykenee siirtämään tarkkaavaisuutensa haluttuihin asioihin ja hänen asen-
teensa on myönteinen. Ammatillisen huippuosaamisen kehittämisessä tärkeä 
täydestä läsnäolosta kumpuava, dialogisin menetelmin toteutuva reflektio ja 
aito kohtaaminen edellyttää valmentautumista ja valmentamista (ks. Aarnio 
2012). Aidon ilon kokeminen oppijan kehittymispotentiaalin löytymisestä on 
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tavoittelemisen arvoista. Sen vuoksi kannattaa pysähtyä reflektoimaan ja 
synnyttämään parasta tulevaisuutta dialogisessa oppimisyhteisössä.

Lähteet ja syventävä kirjallisuus

Aarnio, H. (2012). Dialogiset menetelmät ja valmennusohjelma. Viitattu 6.2.2013. 
http://www.hamk.fi/diale

Aarnio, H., Enqvist, J., Sukuvaara, T., Kekki, M. & Kokkonen, M. (2008). Dialogilla 
syvätehoa oppimiseen -web-palvelu. Viitattu 26.2.2012. http://www.hamk.
fi/dialogi 

Aarnio,H., & Enqvist, J. (2002). DIANA -toimintamallin kehittäminen ja sovelta-
minen. Teoksessa H. Aarnio, J. 

Enqvist & M. Helenius (toim.), Verkkopedagogiikan kehittäminen ammatillisessa 
koulutuksessa ja työssäoppimisessa: DIANA -toimintamalli (9 – 272). Ope-
tushallitus.

Bohm, D. (1996). On dialogue. London: Routledge.

Horelli, L. & Haverinen, E. (2008). Tiedostava läsnäolo arjen hallinnan kriteerinä. 
Psykologia, 2, 95 – 108.

Korthagen, F. A. J. & Vasalos, A. (2009). From Reflection to Presence and Mindful-
ness: 30 Years of Developments Concerning the Concept of Reflection in 
Teacher Education. Paper presented at the EARLI Conference, Amsterdam, 
August 2009.

Nokelainen, P., Korpelainen, K. & Ruohotie, P. (2009). Ammatillisen huippuosaa-
misen kehittymiseen vaikuttavat tekijät. Tapausesimerkkinä suomalaiset 
ammattitaidon maailmanmestaruuskilpailuihin osallistuvat ja valmentau-
tuvat nuoret. Ammattikasvatuksen aikakauskirja 2009 (2), 41 – 53.

Ruohotie, P. (2003). Mitä on ammatillinen huippuosaaminen? Ammattikasvatuk-
sen aikakauskirja 5 (1), 4 – 11.

Schön, D.(1983). The Reflective Practitioner: How Professionals Think in Action. 
New York: Basic Books.

Woolley, A. W., Chabris, C. F., Pentland, A., Hashmi, N. & Malone, T. W. (2010). Evi-
dence for a Collective Intelligence Factor in the Performance of Human 
Groups. Science, 330 (6004), 686 – 688.

Vygotsky, L. S. (1978). Mind in Society. Cambridge, MA: Harvard University Press.



80 Kohti ammatillista huippuosaamista  

Jouni Enqvist, FT, toimii yliopettajana HAMK Ammatillisessa opettajakorkeakoulussa. Hänen tutkimus- ja 
kehittämistyönsä on kohdistunut verkko-oppimiseen ja -opettamiseen (esim. DIANA-malli) sekä erityises-
ti viimeaikoina matematiikan, luonnontieteiden ja tietotekniikan integroimiseen tekniikan alan oppimises-
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STEM-asiat – tärkeitä, 
mutta eivätkö jaksa kiinnostaa?

Jouni Enqvist

STEM-sisällöt oudossa tilanteessa

Suomessa, Euroopassa ja Yhdysvalloissa, erityisesti ns. menestyneissä, hy-
vinvoivissa kansantalouksissa, ollaan varsin hämmentävässä tilanteessa 
STEM-sisällöt koulutuskentällä. (STEM tarkoittaa tässä artikkelissa erityi-
sesti tekniikan alan koulutuksen kokonaisuuteen kuuluvia matematiikan, 
luonnontieteiden ja teknologian oppisisältöjä: S= Science, T= Technology, 
E= Engineering, ja M= Mathematics). Useiden viimeaikaisten tutkimusten 
mukaan (ks. esim. Osborne & Dillon 2008) näitä aloja ja niiden opettamista 
pidetään tärkeänä ja välttämättömänä erityisesti kansakunnan menestymi-
sen ja globaalissa kilpailussa pärjäämisen kannalta. Myös eri-ikäiset opis-
kelijat pitävät STEM-aihealueita yleisesti ottaen tärkeinä. Ongelmallista on 
kuitenkin se, että he eivät ole kiinnostuneita opiskelemaan STEM-sisältö-
jä (ks. esim. PCAST 2010). He eivät halua työskennellä ja ponnistella näil-
lä aihealueilla, eivätkä suuntautua urille, joissa STEM-sisältöjä tarvitaan.

Melko hämmästyttävältä tuntuu, että yksi päätuloksista luonnontieteiden 
opetuksen tilannetta Euroopassa selvittäneessä mittavassa ROSE (Relevan-
ce Of Science Education) -tutkimuksessa (Sjøberg & Schreiner 2006) oli, 
että mitä kehittyneempi maa on kyseessä sitä vähemmän opiskelijat ovat 
kiinnostuneita opiskelemaan luonnontieteitä. Miten voidaan ajatella, että 
tekniikan aloilla, vaikkapa Suomessa, voitaisiin saada aikaan huippuosaa-
mista, jos tilanne on sellainen, että luonnontieteet eivät kiinnosta, eivätkä 
15-vuotiaat nuoret (etenkään tytöt) ole innostuneita niitä opiskelemaan. Li-
säksi on viitteitä siitä, että matematiikan osaamisen taso kouluissamme on 
pudonnut entiseen verrattuna viime vuosina selkeästi (ks. esim. Pisa-tut-
kimus vain osatotuus suomalaisten matematiikan taidoista 2005), vaikka 
kansainväliset vertailut, esimerkiksi Pisa-tutkimus, on antanut Suomelle 
tietyllä tavalla hyviä tuloksia. Mistä löydetään perustetta esimerkiksi ra-
portin ”Suomi tarvitsee maailman parasta insinööriosaamista” (2009) toi-
veen täyttymiselle?
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Tämä STEM-osaamisalueeseen liittyvä ristiriita on tärkeä myös siksi, että 
”kiinnostumattomuusongelma” ei ole globaali, vaan se koskee nimenomaisesti 
hyvin kehittyneitä kansakuntia Euroopassa ja Yhdysvaltoja. Kansainvälisissä 
vertailuissa on huomattu, että yhdysvaltalaisten opiskelijoiden matemaattis-
luonnontieteellinen taitavuus ei ole enää maailman kärkiluokkaa (ks. esim. 
PCAST 2010). Yhdysvaltalaiset ovat kansakuntana huolissaan siitä, mitä näi-
den keskinkertaisten testitulosten ja kiinnostuksen puutteen takana on. Kou-
luista arvellaan puuttuvan omasta alastaan innostuneita opettajia. Sen sijaan 
esimerkiksi Kiinassa, Intiassa ja Aasiassa kaiken kaikkiaan on huomattavaa 
innostusta ja potentiaalia STEM-alojen sisältöjen oppimiseen. Koska STEM-
alojen huippuosaaminen on kriittinen tekijä kansantalouksien elinvoimai-
suuden ja kehittymisen näkökulmista, on selvää, että kaikkialla korkean ke-
hitystason maissa, kuten Suomessa, halutaan synnyttää STEM-alojen huip-
puosaamista riittävän laajasti. Esimerkiksi liian moni amerikkalainen opis-
kelija ikään kuin päättää jo opiskelunsa alkuvaiheissa, että STEM-asiat ovat 
ikävystyttäviä, liian vaikeita, tai vastenmielisiä (PCAST 2010). Sama tendens-
si on nähtävissä Euroopassa (ks. esim. Osborne & Dillon 2008). 

Kysymyksen kriittisyyttä korostaa edelleen se tosiseikka, että kyse on myös 
demokratiasta ja tasa-arvosta. Maailma on tulossa yhä kasvavammassa mää-
rin teknologiseksi, globaalit luonnonilmiöt sekä ihmisen ja luonnon välisen 
vuorovaikutuksen muodot ovat entistä komplisoituneempia. Kehittyneet yh-
teiskunnat ovat täysin riippuvaisia korkeasta teknologiasta ja erilaisista tek-
nologisista sovelluksista. Tavallisten kansalaisten tulisi ymmärtää näitä pro-
sesseja edes jonkin verran, jotta he pystyvät elämään täysivaltaisina kansa-
laisina tässä yhä monimutkaistuvammassa maailmassa. Vai luovutammeko 
kenties kaikkien näiden vaikeiden asioiden ymmärtämisen ja laskutoimitus-
ten tekemisen jollekin maapallon toisella puolella olevalle matemaattis-luon-
nontieteelliselle eliitille? Emme kai kuitenkaan halua tätä?

Lähtökohtana ei voi pitää muuta oletusta kuin sitä, että meillä on keinoja 
saada yhä useammat opiskelijat innostumaan STEM-sisältöjen oppimises-
ta, ja yhä suuremman osan heistä tavoittelemaan STEM-alueen huippuosaa-
mista. On selvää, että artikkelin alussa esitettyyn ongelmaan löytyy erilaisia, 
eri elämänalueille kytkeytyviä syitä ja selityksiä. Tässä artikkelissa keskity-
tään erityisesti niihin, joihin opettajan toiminnalla, opetuksen toteutuksella 
sekä opetussuunnitelmallisilla ratkaisuilla voidaan vaikuttaa. Onko matema-
tiikassa ja luonnontieteissä ja niiden opettamisen tavoissa ja keinoissa jotain 
sellaista, ikään kuin sisäänrakennettuna, joka aiheuttaa vaikeuksia ja tym-
pääntymistä? Ehkä näin on ja näitä mahdollisia erityispiirteitä tulisi huomat-
tavasti paremmin ottaa huomioon erilaisissa opetus- ja oppimistilanteissa. 

STEM-sisältöjen luonne

STEM-sisällöillä on muutamia ominaispiirteitä, joilla on merkitystä oppimi-
seen ja opettamiseen (PCAST 2010). Erityisesti matematiikalle ja fysiikal-
le, on luonteenomaista voimakkaasti kumulatiivinen, pyramidimaisesti muo-
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dostuva rakenne ja työskentelyn eteneminen. Matematiikassa käytännös-
sä jokainen etenemisaskel riippuu aikaisemmista tiedoista ja taidoista. Sik-
si opiskelijat, jotka törmäävät sisällöllisiin ongelmakohtiin alkuvaiheessa, 
kohtaavat yleensä lisää ja entistä suurempia vaikeuksia matematiikan opis-
kelun edetessä. Käsitteellinen ymmärrys, melko abstraktienkin rakenteiden 
ymmärtäminen, on tärkeämpää kuin faktatietojen luetteleminen ja toista-
minen. 

STEM-tiedon luonteena on myös vahva erikoistuneisuus, josta seuraa se, 
että opiskelijoiden ei ole helppo kytkeä tätä erikoistunutta tietoa ja näitä me-
netelmiä luontevasti arkipäivän elämänsä konteksteihin. Miten sitten opet-
taja pystyisi opetuksessaan linkittämään näitä asioita niin, että opiskelija 
kokisi STEM-sisällöt itselleen merkityksellisiksi?

Tieteellinen edistyminen ja valtava teknologian kehittyminen, erityisesti 
luonnontieteiden ja tekniikan alueella, aiheuttaa sen, että STEM-tieto on 
nopeasti muuttuvaa, kehittyvää ja mukana on paljon myös poikkitieteellis-
tä tietoa(PCAST 2010). Tiedonala laajenee vauhdikkaasti, ihminen joutuu 
muokkaamaan omaa ymmärrystään näiden uusien tietojen ja kehittyneiden 
teknologisten työkalujen myötä. Tämä luo STEM-aloille paljon mielenkiin-
toisia uusia näkymiä ja myös mahdollisuuksia. Se aiheuttaa myös opettajil-
le ja opiskelijoille suuria sisällöllisiä haasteita. 

Vaatimuksia STEM-opettajuudelle

Edellä on luotu kuvaa STEM-aihealueiden tilanteesta, joka vaikuttaa mel-
ko synkältä. Ajatuksena on kuitenkin, että opettaja voi omalla toiminnal-
laan vaikuttaa ratkaisevasti sekä opiskelijoiden asenteisiin STEM-sisältö-
jä kohtaan että opiskelijoiden työskentelyotteeseen, innostumiseen ja mah-
dolliseen huippuosaamisen syntymiseen STEM-aihealueilla. Opettajan toi-
minnan merkitys opiskelijan innostuksen ja kiinnostuksen synnyttämises-
sä on merkittävä (Maltese & Tai 2010). On myös laaja yhteisymmärrys ja sel-
keää näyttöä siitä, että opettajilla on huomattavan tärkeä merkitys opiske-
lijoiden oppimiseen ja että opetuksen laatu selittää merkittävän osan oppi-
joiden saavutusten variaatiosta (National Research Council 2010). Tällöin 
tärkeitä lähtökohtia ovat 1) opettajan riittävän syvällinen sisältötieto (Con-
tent Knowledge, CK) ja 2) opettajan pedagoginen sisältötieto (Pedagogical 
Content Knowledge, PCK). 

1. Kun opettajalla on opetettavasta asiasta, esimerkiksi matematiikas-
ta, riittävän syvällinen sisältötieto, tällöin hän kykenee selvittämään 
opiskelijoille muun muassa erilaiset käsitteet, operaatiot, proseduu-
rit ja toimintatavat erilaisista näkökulmista käsin (PCAST 2010). 
Tämä mahdollistaa sen, että opiskelijat löytävät oman parhaan ta-
pansa vaikeidenkin asioiden hahmottamiseen. Opettajan on pystyt-
tävä perustelemaan sisältöasioita asianmukaisesti ja vastamaan esi-
merkiksi opiskelijoiden kiperiin ja tiedonhaluisiin kysymyksiin oi-



84 Kohti ammatillista huippuosaamista  

kealla tavalla, eikä esimerkiksi niin, että ”se nyt on vaan sellainen 
sääntö”. Jos opettajalla on opetettavasta asiasta syvällistä sisältötie-
toa, hän uskaltaa ja on valmis rohkaisemaan opiskelijoitaan kehitte-
lemään sisällökkäitä kysymyksenasetteluja. Tällaiset katalysoivat ky-
symykset johdattavat sitten luontevasti entistä syvällisempiin ongel-
makokonaisuuksiin, jotka puolestaan mahdollistavat, dialogisen ajat-
telun mukaisesti, entistä intensiivisemmän ja vastavuoroisemman yh-
teisöllisen työskentelyn. Syvällinen, ajantasainen sisältötieto varmis-
taa myös sen, että opettaja on tietoinen siitä, mitä vauhdilla kehitty-
vä teknologia ja erityisesti kehittyvät tietotekniset sovellukset tarkoit-
tavat STEM-sisältöjen kannalta (PCAST 2010). Miten nämä mahdolli-
sesti muuttavat opiskeltavien asioiden tärkeyden preferenssejä ja pai-
nopisteitä, mitä jätetään pois ja mitä tulee tilalle? Opettajan on myös 
löydettävä opiskeltavista asioista sisällölliset kytkennät reaalimaail-
maan, jotta opiskelijat kokevat STEM-asiat merkityksellisinä ja itsel-
leen tärkeinä. 

2. Vaikka on paljon tutkimuksellista ja muista lähteistä saatavaa näyt-
töä siitä, että mitä syvällisempää opettajan sisältötietämys on sitä pa-
rempi STEM-opettaja on kyseessä, tiedetään myös, että huippuopet-
tajan osaamiseen kuuluu sisältötietämyksen lisäksi vahva pedagogi-
nen osaaminen ja taitoisuus. Tässä nousee keskeiseksi Lee Shulmanin 
(1987) formuloima pedagogisen sisältötiedon (PCK) käsite. PCK nostaa 
keskeiseksi juuri tietyn sisällön, substanssin, siis esimerkiksi matema-
tiikan, opettamisen pedagogiset erityiskysymykset. PCK-käsitettä on 
näistä näkökulmista konkretisoineet ja jäsentäneet monet tutkijat, ku-
ten esimerkiksi Magnusson, Krajcik ja Borko (1999) sekä Williams ja 
Lockley (2012). Miten PCK-tietämys ilmenee käytännössä huippuopet-
tajan toiminnassa? Taitava STEM-opettaja hahmottaa sen, minkälai-
sia alkuoletuksia opiskelijoilla on opiskeltavasta sisällöstä, esimerkik-
si matematiikasta. Hän tunnistaa sitä ajatusmaailmaa, jonka opiske-
lijat tuovat mukanaan oppimistilanteeseen. Hän ymmärtää, mikä te-
kee joistakin sisältöön liittyvistä käsitteistä vaikeita tai helppoja oppia, 
ja osaa toimia sen mukaisesti. Hän hahmottaa, millaiset käsitteiden 
esittämistavat ja havainnollistukset toimivat täsmälleen tietynlaises-
sa tilanteessa. Hän tietää, mitkä lähestymistavat sopivat täsmälleen 
sillä hetkellä käsiteltävään sisältöön ja asiaan ja kuinka käsiteltävän 
sisällön elementit voidaan järjestää ja jäsentää. Lisäksi hänellä on tie-
toa siitä, mikä voi edesauttaa tai toisaalta häiritä parhaillaan käsitel-
tävää opittavaa asiaa. STEM-aihealueissa on tärkeää se, että opettaja 
suunnittelee ja toteuttaa sellaisia oppimistilanteita, joissa tulee näky-
viin opiskelijan sen hetkinen ajattelu ja esimerkiksi käsitteelliset vää-
rinymmärrykset. Näin opettaja ymmärtää, mihin oppijan jokin vir-
heellinen käsitys perustuu, jolloin opettaja kykenee auttamaan oppi-
jaa täsmällisesti oikeassa asiassa. Vähitellen opiskelijan ajattelussa ta-
pahtuu muutos, jossa muistaminen alkaa vaihtua käsitteelliseksi, ra-
kenteelliseksi ymmärtämiseksi. Näin ollen PCK on osaamisalue, joka 
määrittää, onko kyseessä huippuopettaja. Pedagoginen sisältötieto on 
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perusta, jolle taitava opettaja luo vuorovaikutuksellisen ja yhteisöl-
lisen oppimistilanteen. 

 
Toimivan STEM-pedagogiikan osatekijöitä

Edellä on luonnehdittu STEM-sisältöjen erityispiirteitä ja taitavan STEM-
opettajan osaamista. Millaisista elementeistä sitten rakentuu tämän päivän 
hyvä STEM-pedagogiikka? On vahvaa tutkimusnäyttöä sille (ks. esim. Na-
tional Research Council 1999), että aktiiviset, yhteistoiminnalliset, yhteisöl-
liset ja ongelmalähtöiset menetelmät lisäävät oppimista, tiedon muistamis-
ta ja korkeampia ajattelun taitoja. Zemelman, Daniels ja Hyde (2005) ovat 
koonneet laajaan tutkimusaineistoon pohjautuen parhaita käytänteitä ma-
tematiikan ja luonnontieteiden opetuksessa. Heidän mukaansa olennaisia 
ovat seuraavat asiat: 1) Tehdään oppiminen konkreettiseksi ja aktiiviseksi 
käyttäen apuna ohjelmistoja, aineistoja ja välineitä, joilla voidaan konkre-
tisoida käsitteitä. 2) Käytetään yhteistoiminnallisia ja kooperatiivisia työs-
kentelytapoja. 3) Käytetään keskustelevaa ja tiedustelevaa otetta. 4) Käyte-
tään tiedustelevien, tutkiskelevien kysymysten rakentamista ja oletusten, 
otaksumien tekemistä. 5) Käytetään ajattelun perustelemista, oikeuttamis-
ta. 6) Pyritään tekemään ongelmanratkaisun yhteydessä ajattelua läpinäky-
väksi esimerkiksi kirjoittamalla. 7) Käytetään ongelmaratkaisullista ope-
tuksellista lähestymistä niin, että tehdään sisällön integroinnista opetuk-
sen osa. 8) Käytetään teknologisia apuvälineitä, kuten tietokoneita ja laski-
mia. 9) Edistetään opettajan fasilitaattorin roolia eli toimimista oppimisen 
fasilitaattorina. 10) Korostetaan opiskelijoista välittämistä. 11) Käytetään 
jatkuvaa arviointia osana opetustilanteiden rakentamista. Parhaiden käy-
tänteiden listassa kohdat 1) ja 8) ovat yleensä opettajille ymmärrettäviä ja 
myös käytännössä ainakin jonkin verran kokeiltuja. Sen sijaan listan koh-
dat 2) – 7) ja 9) – 11) ovat käytännön toiminnassa monille vieraampia. Useim-
missa vieraissa käytänteissä on kyse dialogiosaamisesta vuorovaikutusti-
lanteissa (Aarnio, Enqvist, Sukuvaara, Kekki & Kokkonen 2008). Ammatil-
lista koulutusta varten rakennetun DIANA-toimintamallin mukaisessa pe-
dagogisessa toiminnassa yhdistyvät kaikki yllä mainitun listan parhaat käy-
tänteet (Aarnio & Enqvist 2002). 

Kaiken kaikkiaan nykyään opiskelun käynnistymisen ja onnistumisen edel-
lytyksenä on se, että opiskelijan täytyy kokea opiskeltava sisältö itselleen au-
tenttiseksi eli merkitykselliseksi, henkilökohtaisesti tärkeäksi. Opiskelun on 
oltava oppijalähtöistä ja sen on kytkeydyttävä vahvasti todellisen elämän 
ja reaalimaailman konteksteihin. Tällöin entistä merkittävämmiksi nouse-
vat sellaiset ongelmalähtöiset integratiiviset menetelmät, joissa esimerkiksi 
tekniikan alan koulutuksessa matematiikka, luonnontieteet ja tietotekniik-
ka ovat luontevasti upotettu kaikkiin niihin sisällöllisiin asioihin, joihin ne 
todellisessakin elämässä kytkeytyvät (ks. esim. Furner & Kumar 2007). Yh-
tenä esimerkkinä tällaisesta integratiivisesta ongelmalähtöisen oppimispro-
sessin toteutuksesta on HAMK:n ammattillisessa opettajakorkeakoulussa 
rakentamani (Kurikka et.al. 2010) STEM-pedagoginen toimintatapa, jonka 
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keskeinen osa on TFM-sykli (T=Tekniikka, F= Fysiikka, M=Matematiikka). 
TFM-sykli on eräänlainen laajennus ns. viisivaiheisesta matematisointisyk-
listä (OECD 2003, 38). TFM-syklissä lähtöongelmana on kiinnostava, todelli-
nen reaalielämän tekniikan kysymys, jota ratkottaessa tulee vastaan erilaisia 
matemaattis-luonnontieteellisiä sisältöjä, joita sitten otetaan esiin ja pohdi-
taan siinä luontevassa kohdassa, missä ne lähtöongelmaa työstettäessä tule-
vat esiin. Opettajaopiskelijat ovat rakentaneet Ammatillisen opettajakorkea-
koulun valinnaisella opintojaksolla ja tekniikan alan ryhmässä TFM-syklin 
mukaisia oppimisprosesseja, ja tulokset syntyneistä toteutuksista ovat olleet 
rohkaisevia. Edellä mainitun (Zemelman, Daniels & Hyde 2005) parhaiden 
käytänteiden listan kohta 7) yhdistyy mielenkiintoisesti juuri TFM-sykliin 
matemaattisten ja teknisten aineiden oppimisessa.

Matematiikan ja luonnontieteiden sisältöjen opiskelu vaatii väistämättä opis-
kelijoilta tiettyä vaivannäköä ja sitkeää työstämistä. Näiden asioiden ymmär-
tämiseen ei valitettavasti ole olemassa ”kuningasten tietä”. Dweck (2007) tuo 
tutkimuksissaan esiin mielenkiintoisesti sen, miten opiskelijan käsitys oman 
älykkyytensä luonteesta vaikuttaa siihen, miten hän työskentelee ja ponnis-
telee oppiakseen haastavia asioita. Opiskelijoiden välinen ero siinä, uskovat-
ko he älykkyytensä olevan muuttumaton ominaisuus vai kehitettävissä oleva, 
muuttuva ominaisuus, ohjaa sekä heidän asenteitaan että työskentelytapo-
jaan opiskeltavissa sisällöissä. Muuttumattomaan älykkyytensä uskovat pel-
käävät ponnistelua, sillä heidän mielestään älykkyyden pitäisi tuoda menes-
tystä aivan itsestään. He eivät ota vaikeaksi kokemiaan haasteita vastaan ja 
saattavat jopa lopettaa työskentelyn kokonaan. Sen sijaan opiskelijat, jotka 
uskovat älykkyytensä kehittämisen mahdollisuuteen, innostuvat ja jaksavat 
työskennellä sitkeästi saavuttaakseen uutta osaamista. (Dweck 2007) Taita-
va opettaja korostaa tässä oppimisen kannalta ratkaisevassa kysymyksessä 
älykkyyden kehittämisen mahdollisuutta ja palkitsee opiskelijaa ponnistelus-
ta ja sitkeästä työskentelystä.

STEM-opettajan huippuosaaminen tarkoittaa sitä, että hän onnistuu innos-
tamaan opiskelijoita STEM-asioiden äärelle. Innostunut opettaja toimii vai-
kuttavasti ja jopa tuntee eräänlaista rakkautta omaa alaansa kohtaan. Hän 
onnistuu luomaan opiskelijoille sellaisen tunteen, että nämä oppisisällöt ovat 
heille tärkeitä ja merkityksellisiä. Hän onnistuu, Vygotskyn (1978) lähikehi-
tyksen vyöhykkeen hengen mukaisesti, auttamaan opiskelijoitansa juuri oi-
kealla hetkellä, juuri oikeassa kohdassa, juuri oikealla tavalla ja laajuudella. 
Myös lopuksi hän onnistuu hellittämään otteensa juuri oikeaan aikaan, jol-
loin opiskelijat pärjäävät tuossa asiassa omin voimin. Reitti eteenpäin on ole-
massa. 
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Sanna Ruhalahti, Tradenomi YAMK, toimii lehtorina HAMK Ammatillisessa opettajakorkeakoulussa. Hän 
on toiminut ammatillisen koulutuksen verkko-opetuksen uranuurtajana vuosia. Viime vuosien aikana verk-
kopedagogiikan rinnalle ovat vahvasti tulleet sosiaalisen median opetuskäyttö sekä mobiilien hyödyntämi-
nen opetuksessa. Erityisenä mielenkiinnon kohteena ovat opetuksen ja ohjauksen rikastuttavat verkko- ja 
mobiiliympäristöt sekä oppimisen henkilökohtaistuminen.
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Rikastavat ohjausympäristöt 
sosiaalisessa mediassa

Sanna Ruhalahti

Sosiaalisesti verkottuneet ja digitalisoituneet ympäristöt ovat osa arkeam-
me niin oppimisessa kuin ihmisenä olemisessa. Nämä digiajan ympäristöt 
ovat tuoneet elämäämme uudenlaista vertaisuutta, ubiikkiutta ja vaikutta-
misen keinoja. Tässä artikkelissa käsitellään sosiaalista mediaa huippuosaa-
misen viitekehyksessä. 

On sanottu, että sosiaalinen media toimii vahvistimena sille, mitä jo olet. 
Opetusalan ammatillisissa julkaisuissa sosiaalisen median opetus- ja ohja-
uskäyttö ohitetaan useasti muutamalla esimerkillisellä kuvauksella. Amma-
tillisen opetuksen kentällä on vielä matkaa tähän laajempaan uuden median 
ja mobiilien tietoverkkojen monipuoliseen arkipäiväiseen käyttöön. Niiden 
vertaaminen perinteisiin opetuksen ja ohjauksen välineisiin on vaikeaa ja 
haasteellista. Kyse on moniuloitteisesta tavasta toimia joustavasti paikasta 
riippumatta, tavasta olla läsnä työsalin ja luokan ulkopuolella. 

Milloin sosiaalisen median käyttötaito on osa työelämässä vaadittavaa am-
mattitaitoa? Tämä on tärkeä, tässä ajassa oleva kysymys. Sosiaalisen medi-
an käyttötaidot haastavat toimintakulttuurimme ja työn tekemisen tapoja. 
Tulevaisuuden työn sanotaan olevan entistä läpinäkyvämpää. Tutkimusten 
mukaan, ammatilliseen tiedon vaihtoon on halukkuutta lisänneet vertaisil-
ta saatu arvokas tieto ja sosiaalinen pääoma sekä se, että näissä ammatilli-
sissa yhteisöissä on voitu tuottaa ja luoda tietoa yhdessä. Havaintojen mu-
kaan toiminta yhteisöissä auttoi pitämään ajattelua laaja-alaisena sekä ky-
seenalaistamaan omia käytänteitään. ( Kajan, Koivisto, Mattila & Pöntis-
koski 2011.)

Verkossa olevat avoimet palvelut kokoavat yhteen yhdessä tekemisen, läsnä-
olon, vaikuttamisen ja matalan käyttökynnyksen. Näissä ympäristöissä toi-
miminen ei vaadi aina aikataulujen sopimista, vaan jokainen voi olla mu-
kana omilla resursseillaan. Yhdessä tekeminen ja toimiminen dokumentoi-
tuu, eivätkä sähköpostit kaadu alati päivittyviin luonnoksiin tai viestitul-
viin. Prosessien ja yhdessä toimimisen tukena olevat online-chatit tuovat 
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juuri oikea-aikaista vertaistukea ja voimaannuttavat oppimista sekä osaami-
sen kehittymistä. Sosiaalisen median monipuolinen käyttö luo mielenkiintoi-
sia ja rikastuttavia mahdollisuuksia myös valmentamiseen ja valmentautu-
miseen. Tässä artikkelissa nostan esille muutaman mahdollisuuden, mutta 
olkoot jokaisen huippuvalmentajan henkilökohtainen luovuus rajana näiden 
uusien sovelluksien todellisille mahdollisuuksille.

Ubiikkia valmennusta

”Ubiikki” johtuu latinan sanasta ”ubique”, joka tarkoittaa ’kaikkialla’. Iskusa-
na siis sanoo, että jotain on kaikkialla, mutta ei sano mitä. Termin "ubiquito-
us computing" määritteli Mark Weiser Xeroxin laboratorioissa 1980-luvun lo-
pulla. Tavoitteena oli luoda aina läsnä oleva tekniikka jonka käyttö olisi niin 
vaivatonta, ettei sitä edes huomaisi.

Sosiaalisen median ympäristöt ja yhteisöt tarjoavat parhaimmillaan monia 
mahdollisuuksia toimia päämäärätietoisesti ja tavoitteellisesti. Ympäristö-
jen hyödyntäminen ohjauksessa ja valmennuksessa tuo toimintaan voima-
varoina:

 3 oikea-aikaisuuden

 3 joustavuuden 

 3 reflektiivisyyden

 3 tiedon jakamisen oppimisyhteisössä

 3 ongelmanratkaisun

 3 kollektiivisen työskentelyn yhteisössä

 3 prosessien dokumentoinnin.

Näiden voimaannuttavien sosiaalisen median (kuva 1) mahdollisuuksien hyö-
dyntäminen ammatillisissa yhteisöissä on nykyaikaisen kehittymisen, työs-
kentelyn ja läsnä olemisen perusta.
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Sosiaalisen median ympäristöt  
opetuksessa ja ohjauksessa

Työskentelyalustoina (on/offline):
•	 wikit
•	 blogit
•	 iGoogle
•	 yhteisöt	(esim.	Ning,	Facebook)

Tiedon dokumentointi, tallennus ja 
jakaminen:
•	 pilvipalvelut,	esim.	Dropbox,	Google	Drive
•	 Mediapalvelut,	esim.	Youtube,	Picasa
•	 wikit

Online-ohjaus:
•	 Skype
•	 Hangout	(Google)
•	 chatit	(Facebook)
•	 mobiilisovellukset	(esim.	WhatsUp)

Somenäkyvyys:
•	 Twitter
•	 Facebook
•	 Linkedln
•	 Blogi	(julkinen)
•	 Google+
•	 Youtube-kanava

Ajanhallinta:
•	 Doodle

KUVA 1. Ohjaukseen soveltuvia sosiaalisen median sovelluksia 

Yhteisölliset verkkopalvelut- ja sovellukset ovat sosiaalisen median ydintä. 
Välineinä verkkoyhteisöt, mediapalvelut, blogit ja wikit ovat osa sosiaalisen 
median käyttöä myös oppimisen maailmoissa. Erilaiset yhteisöt toimivat 
kollektiivisen kehittymisen ja älykkyyden foorumeina, monipuoliset blogit 
mahdollistavat uudenlaista osaamisen jakamista ja reflektiivisuutta, lisäk-
si wiki-ympäristöt mahdollistavat prosessien dokumentaation, unohtamat-
ta monipuolisten mediapalveluiden reaaliaikaisia linkitysmahdollisuuksia.

On myös tiedostettava, että tietoverkoissa tapahtuvassa oppimisessa ei ole 
kyse perinteisen opiskelun siirtämisestä näennäisesti uusiin ympäristöihin, 
vaan siitä että oppimisesta tulee syvällistä. Syvällinen oppiminen puoles-
taan vaatii ponnisteluja. Opiskelun ohjaamiselle on tulossa uusi merkitys, 
ja ohjaustehtävää oppimisprosessin edistäjänä ja tukijana ei saisi unohtaa. 

Oppimisen ohjaajalle avautuu uudenlaisia keinoja seurata oppimisyhteisön 
ongelmanratkaisua tai tiedollisen ymmärtämyksen luomista. Vastuuta op-
pimisesta ei voida tässä ympäristössä jättää teknologian vastuulle, vaan op-
piminen tapahtuu aina opiskelijan omassa toiminnassa ja ajatellussa, sekä 
niitä tukevassa sosiaalisessa vuorovaikutuksessa esimerkiksi uuden sosiaa-
lisen median keskeisissä keinoissa: blogeissa ja yhteisöissä. 

Sosiaalinen media tuo ohjaukseen ja valmennukseen uusia ulottuvuuksia 
niin vuorovaikutukseen, julkaisuun, verkottumiseen kuin yhdessä oppimi-
seen. Parhaimmillaan se mahdollistaa monenlaisten valmennettavien tuke-
misen monikanavaisesti.

Huippuja Facebookissa

Facebook, tämä sosiaalisen median yhteisöpalvelu, on monien verkkojen 
ja verkostojen yhteenliittymä, jonka sanotaan tavoittavan jäsenensä lähes 
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päivittäin. Ohjauksen ja oppimisyhteisön näkökulmasta Facebook on erit-
täin kiinnostava. 

Facebook-ryhmä: Oppimisyhteisön voi perustaa kuka tahansa yhteisöön kir-
jautunut henkilö ja sen moderointi on erittäin helppoa. Kynnys toimimiseen 
ja osallistumiseen on usein hyvin matala. Ryhmän asetuksista voi helposti 
määritellä, miten ryhmään liitytään sekä miten julkinen ryhmä on.

KUVA 2: HUIPUT KEHIIN -hankkeen Facebook-sivuilla keskustellaan ja keskustelutetaan huippu-
osaamisesta.

Facebook-sivu: Palvelussa olevalla sivu-toiminnolla voidaan nopeasti saa-
da yhteen esim. samaan tilaisuuteen tai tapahtumaan osallistuvat henkilöt. 
Organisaatiot, tietoyhteisöt ja erilaiset tapahtumat voivat luoda omat Face-
book-sivunsa, jotka ovat yleensä aina julkisia. Sivut houkuttelevat osallistu-
maan ja pitävät aktiivisena tilapäivityksillään. Sivu-toimintoa voidaan hyö-
dyntää muun muassa oman osaamisen dokumentointiin käyttämällä sivua 
portfoliona.

Huiput bloggaa

Sosiaalisen median työkaluista blogit ovat kaikessa monipuolisuudessaan 
eräitä parhaita sovelluksia. Blogeja voi käyttää ja organisoida toimintaan eri 
tavoin sekä linkittää erilaista materiaalia monimediaisesti. Monimediaisen 
toiminnan lisääminen on luonteva osa oman osaamisen dokumentoinnissa, 
kuvaamisessa, reflektoinnissa ja analysoinnissa. Ryhmällä voi olla käytös-
sään yksi yhteinen blogi, jonne kaikilla on tasapuolinen luku-, kirjoitus- ja 
muokkausoikeus. Tällaisessa kollektiivisessa yhteisössä jokaisella on oma 
merkityksensä ja roolinsa. Blogeja työskentelyssä voidaan hyödyntää myös 



95Rikastavat ohjausympäristöt sosiaalisessa mediassa

niin, että opettajalla/ohjaajalla on niin kutsuttu kokoava blogi ja yhteisön 
jäsenillä jokaisella omansa (kuva 3). 

Pääblogi
(ohjaaja)

Blogi: opiskelija 2 Päivitysten linkitys 
Facebook-sivuille

Blogi: opiskelija 3 Kirjanmerkkejä 
Delicious-palvelussa

Blogi: opiskelija 4 Twiittaa päivitykset 
Twitteriin

Blogi: opiskelija 5 Opintojen kuvat 
linkitetty Picasasta

Blogi: opiskelija 1

Opintoihin liittyviä 
videoklippejä 

Youtubessa

KUVA3. Blogit oppimisyhteisönä

Blogien käytössä kannattaa kiinnittää huomiota yhteisölliseen työskente-
lyyn ja sen huolelliseen ohjeistamiseen. Myös vertaistyöskentelyllä saadaan 
aikaan reflektiivistä työskentelyä ja jokaisen ajattelu laajenee osaamisalu-
een kehittyessä. Blogit soveltuvat myös erittäin hyvin strukturoidun ope-
tuksen ja erilaisten prosessien työskentelyn ympäristöiksi, siksi että ne ovat 
käytettävyydeltään hyödynnettävissä monenlaisiin aktiviteetteihin. Valta-
osassa erilaisissa blogialustoissa on niiden asetuksissa määriteltävissä jul-
kisuustila ja niissä voidaan työskennellä osin myös suljetusti.

Somenäkyvyys

Kaikissa sosiaalisen median ratkaisuissa on merkityksellistä miten eri vä-
lineitä käytetään. Sosiaalisen median hyväksyminen omaan työ- ja arkimi-
nään tuo ohjaajalle uusia kokemuksia. Sen tarjoamien ympäristöjen hyö-
dyntäminen kuitenkin lisää ohjauksen kiinnostavuutta tämän ajan toimi-
joissa, niin nuorissa kuin varttuneemmissakin, ja tuottaa ohjaukseen lisä-
arvoa perinteisempien menetelmien sijaan tai niiden lisänä. Sosiaalisen me-
dian työkalujen vertaaminen muihin opetuksen välineisiin ja ympäristöihin 
on silti haastavaa, sillä kyse on erittäin moniulotteisesta ilmiöstä. Jokaisen 
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ohjaajan on punnittava näitä asioita tahollaan ja tehtävä omakohtainen va-
lintansa ja rajauksensa somenäkyvyytensä osalta. 

Nähdäkseen eteen on joskus katsottava myös taakse. Parhaimmillaan ohjaa-
misen ja valmentamisen arkipäiväistäminen sosiaalisen median ympäristöi-
hin on voimauttava kokemus, josta ei halua päästää irti. Tämän saavuttami-
seksi ohjaajan oma persoona on laitettava peliin myös luokkahuoneen ulko-
puolella.
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Heikki Hannula, KL, KTM, toimii lehtorina ammatillisessa opettajankoulutuksessa HAMK Ammatillisessa 
opettajakorkeakoulussa. Hän on erikoistunut yrittäjyyskasvatukseen ja ohjannut useita yrittäjyyskasvatuk-
seen painottuneita opettajankoulutusryhmiä, yrittäjyyskasvatuksen valinnaisia opintoja sekä yrittäjyyskas-
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YVI-hanke
YVI on ESR-rahoitteinen ja opetushallituksen koordinoima valtakunnallinen vuosille 2010 – 2013 ajoittuva opettajan-
koulutuksen kehittämishanke. Sen tarkoituksena on parantaa koko opettajankoulutuksen kentän yrittäjyyskasvatusval-
miuksia. ESR-rahoituksen lisäksi hanke saa tukea Kerhokeskus – koulutyön tuki ry:ltä, Työ- ja elinkeinoministeriöltä sekä 
Turun Seudun Kehittämiskeskukselta. Lisätietoja: www.yvi.fi.
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Huippuosaaminen ja yrittäjyyteen oppiminen

Heikki Hannula

Tämä artikkeli liittyy valtakunnallisen YVI-hankkeen opettajan-
koulutuksen kehittämistyöhön. YVI on ESR-rahoitteinen ja ope-
tushallituksen koordinoima valtakunnallinen vuosille 2010 – 2013 
ajoittuva opettajankoulutuksen kehittämishanke. Sen tarkoitukse-
na on parantaa koko opettajankoulutuksen kentän yrittäjyyskasva-
tusvalmiuksia. ESR-rahoituksen lisäksi hanke saa tukea Kerhokes-
kus – koulutyön tuki ry:ltä, Työ- ja elinkeinoministeriöltä sekä Tu-
run Seudun Kehittämiskeskukselta.

Johdanto

Viimeaikainen tutkimus on osoittanut, että yrittäjyyteen ei synnytä, vaan 
siihen on mahdollista oppia ja kasvaa. Tätä osoittavat paitsi tutkijoiden kiin-
nostus myös hallinnolliset tahtotilan ilmaisutkin. Kun tutkimuksessa aiem-
min oltiin kiinnostuneita lähinnä yrittäjille suotuisista ominaisuuksista ja 
biologisesta perimästä, niin nyt tutkimus kohdistuu enenevässä määrin nii-
hin prosesseihin, joiden arvioidaan tukevan yrittäjyyteen oppimista ja kas-
vua (Kyrö 2001). Hallinnollisesti yrittäjyyttä on haluttu edistää niin kan-
sainvälisillä kuin kansallisilla, alueellisilla ja paikallisillakin tasoilla. Yhte-
nä lähtökohtana voitaneen pitää Euroopan komission vuonna 2003 julkai-
semaa asiakirjaa Vihreä kirja – Yrittäjyys Euroopassa. Siinä luodut linjauk-
set ovat tulleet eri maissa kansallisen tason tahdonilmauksiksi, kuten halli-
tusohjelmiin sekä opetus- ja kulttuuriministeriöiden kehittämissuunnitel-
miin ja muihin julkaisuihin. Niiden pohjalta on suunniteltu ja toteutettu lu-
kuisia hankkeita ja projekteja, joissa on tavoiteltu yrittäjyyden ja yrittäjyys-
kasvatuksen edistämistä. 

Ilmiönä yrittäjyys tarkoittaa paitsi oman yritystoiminnan kautta tapahtu-
vaa ulkoista yrittäjyyttä, myös yksilön omaehtoista yrittäjyyttä. Jälkimmäi-
nen tarkoittaa yrittäjämäistä toimintaa niin työtehtävissä, kuin esimerkiksi 
harrastuksissa ja muissa aktiviteeteissa. Organisaatioyrittäjyys puolestaan 
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tarkoittaa yhteisön yrittäjämäistä toimintakulttuuria. Sisäinen yrittäjyys liit-
tyy edellä mainittujen yrittäjyyden muotojen dynamiikkaan ja se ilmenee näi-
den vuoropuheluna. (Kyrö & Ripatti 2005, 17–18.)

Huippuosaaminenkin voi todentua paitsi työnä toisen palveluksessa, myös 
oman yrityksen pyörittämisenä. Samoin siihenkin voidaan oppia ja kasvaa. 
Se voi ilmetä niin yksilön kuin yhteisönkin tason toimintana. Sekä huippu-
osaamiseen että yrittäjyyteen liittyvät prosessit ovat viime vuosina herättä-
neet runsaasti mielenkiintoa. Niitä on myös pyritty yhdistämään, mitä osoit-
taa mm. se, että huippuosaamista konkretisoivaan kilpailutoimintaan on 
otettu uutena lajina yrittäjyys. Lisäksi yrittäjyyttä on pyritty arvioimaan eri 
lajeissa omana arviointikohteenaan. Yrittäjyys on myös ollut mukana teema-
na joissakin huippuosaamisen seminaareissa ja tapaamisissa.

Huippuosaajan ominaisuuksia ovat muun muassa kehittyneet ammattispesi-
fiset taidot, luontaiset lahjat, suotuisat ympäristötekijät, halu pitkäjänteiseen 
valmentautumiseen ja osaamisen kehittämiseen. Huippusaajalle on lisäksi 
tärkeää osata käsitellä niin onnistumisiin kuin epäonnistumisiinkin liitty-
vää ympäristön palautetta (Nokelainen 2010). Samoja ja samantyyppisiä at-
tribuutioita liitetään myös yrittäjyyteen (Gibb 2005). Ainakin yleisellä tasol-
la voidaan sanoa, että samalla kun kehitetään huippuosaamista, kehitetään 
myös yrittäjyyttä ja päinvastoin. 

Yrittäjyyden edistäminen on siis myös huippuosaamisen kehittämisen etu 
riippumatta siitä, tähtäävätkö huippuosaajat toimimaan asiantuntijoina toi-
sen palveluksessa vai hyödyntävätkö he osaamisensa ja asiantuntijuutensa 
itsenäisinä yrittäjinä. Yrittäjänä toimiminen edellyttää aina jotain kilpailu-
etua suhteessa kilpaileviin yrityksiin. Kilpailuetu voi olla esimerkiksi yrityk-
sen sijainti tai edullinen hintataso. Mutta ennen muuta se voi olla ylivertai-
nen osaaminen. (Porter 1985.) 

yrittäjyyteen oppimisen lähtökohdat

Yrittäjyyden opetuksessa ja oppimisen suunnittelussa painopiste on aiemmin 
ollut yrittäjyysaikomuksen eli -intention jälkeisessä ajassa. Nyt painopiste on 
kuitenkin siirtymässä intentiota edeltävään aikaan. (Kyrö, Lehtonen & Risti-
mäki 2007) Nykyisen yrittäjyyskasvatuksen keskeisenä tehtävänä onkin tar-
jota opiskelijoille pikemmin ituja ja ajatuksia siitä, miten hän voisi työllistyä 
yrittäjänä kuin valmiiksi pureskeltua tietoa yrityksen perustamisesta ja yri-
tystoiminnan pyörittämisestä. Tämä myös tarkoittaa aivan erilaista pedago-
gista näkökulmaa. Pelkän tiedon saamisen sijaan opiskelija oppii esimerkik-
si sietämään epävarmuutta ja epätietoisuutta (esim. Kyrö 2006), näkemään 
ja hyödyntämään mahdollisuuksia (esim. Shane & Venkataraman, 2000) sekä 
toimimaan erilaisissa verkostoissa (esim. Saraswathy 2008). 

Kyrön (2001) mukaan yrittäjyyden oppiminen edellyttää yksilön käsittämis-
tä ainutlaatuisena, riskejä ottavana, luovana ja innovatiivisena, vapaana 
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ja vastuullisena toimijana. Lähtökohtana on siis yksilö, joka kuitenkin toi-
mii osana ympäröivää yhteisöä ja vuorovaikutuksessa sen kanssa. Toimin-
nassaan hän etsii ympäristöstään mahdollisuuksia ja pyrkii hyödyntämään 
tarjoutuvat tilaisuudet. Tilaisuuksien hyödyntämiseen liittyy aina suurem-
pi tai pienempi riski siitä, että asiat eivät etenekään toivotulla tavalla. Va-
pauden vastapainona yrittäjyyteen liittyy aina myös vastuu toimien ja va-
lintojen seurauksista. Toisaalta merkitystä on myös sillä, millä oppimisen 
konsruktioiden tasolla oppimista tavoitellaan. Koiranen & Ruohotie (1995) 
ovat soveltaneet Snow, Corno & Jacksonin kehittämää yksilöllisiä konstruk-
tioeroja kuvaavaa taksonomiaa yrittäjyyden oppimiseen. Oppija on oman 
oppimisensa subjekti ja hänellä tulee olla kyky peilata oppimiskokemuksi-
aan omiin sen hetkisiin kontsruktioihinsa (tietorakenteisiinsa). Oppimisen 
hahmottamiseksi voidaan erottaa oppijan kognitiiviset, affektiiviset ja ko-
natiiviset rakenteet, jotka kaikki tukevat ammatillista suoritusta ja näin ol-
len myös oppimista. 

Affektiiviset rakenteet kuvaavat oppijan temperamenttia ja tunnetasoa. Af-
fektiivisella alueella merkittäviä tekijöitä ovat luonteenpiirteet, mielenlaa-
tu, yleiset ja erityiset persoonallisuustekijät, arvot sekä asenteet. Yrittäjyyt-
tä opittaessa olisikin tärkeää tukea opiskelijassa esimerkiksi emootion syn-
nyttämää energiaa, uskoa omaan tekemiseen, voimaantumista, sitoutumis-
ta, vapauden tunnetta sekä luottamusta. 

Konatiivisella alueella lähtökohtina ovat oppijan motivaatio ja tahto. Nämä 
näkyvät erityisesti saavutusorientaationa, toiminnan kontrollina (itsesääte-
lynä), orientaationa itseen ja muihin, uraorientaatioina, persoonallisina tyy-
leinä sekä mielenkiinnon kohteina. Yrittäjyyden oppimisessa oppijan moti-
vaatio onkin ehdoton edellytys. Motivaatio on toimijan vireystila, joka saa 
hänet käyttäytymään tietyllä tavalla. Se myös määrittää toiminnan suun-
nan. (Koiranen & Ruohotie 2001.) Konatiivinen alue tarjoaakin yrittäjyyden 
oppimiselle ehkä kaikkein potentiaalisimmat mahdollisuudet (Kyrö 2006).

Kognitiivisella alueella voidaan erottaa lähinnä oppijan taitoihin liittyvä 
proseduraalinen tieto ja asiatiedon hallitsemiseen liittyvä deklaratiivinen 
tieto. Nämä molemmat ovat kytköksissä yleisiin ja erityisiin älykkyyteen 
liittyviin tekijöihin ja oppijan uskomuksiin. (Koiranen ja Ruohotie 2001) 
Yrittäjyyteen liittyy runsaasti tietoja ja taitoja, joista osa on yhteisiä kaikil-
le yrittäjille. Osa taas määräytyy esimerkiksi toimialan tai yrityksen koko-
luokan mukaan. Yrittäjyyteen oppiminen ei kuitenkaan ole pelkkää tietojen 
ja taitojen oppimista, vaan kyse on hyvin monipuolisesta ja moniulotteises-
ta prosessista, jossa oppijan kyky hallita omaa oppimistaan ja toimintaan-
sa, eli itsesäätely ja kyky siihen ovat merkittävä osa oppimista (Kyrö 2006).

yrittäjyyden oppimisen edistäminen ammatillisessa koulutuksessa

Yrittäjyys kuuluu kaikkiin suomalaisiin ammatillisiin perustutkintoihin. Se 
on mukana kaikissa tutkinnon perusteissa siten, että tutkinnon osiin sisäl-
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tyy yrittäjyyttä vähintään viisi opintopistettä. Lisäksi opiskelijalla on mah-
dollisuus sisällyttää opintoihinsa valinnaisina opintoina yrittäjyyttä ja/tai 
yritystoimintaa. Aikuiskoulutuksena suoritettaviin ammatti- ja erikoisam-
mattitutkintoihin on sisällytetty niin ikään yrittäjyyttä, joka opiskelijan tu-
lee osoittaa tutkintotilaisuudessa. Ammattikorkeakoulut laativat omat ope-
tussuunnitelmansa itsenäisesti, mutta nekin ovat sisällyttäneet runsaasti 
yrittäjyystavoitteita toimintaa ohjaaviin strategisiin asiakirjoihinsa. (Han-
nula, Seikkula-Leino & Lepistö 2011.) Yrittäjyyden oppimista tarkasteltaes-
sa on syytä erottaa se, mitä oppijan halutaan oppivan. Hänen voidaan haluta 
oppivan a) tietoa yrittäjyydestä (about entrepreneurship), b) yrittäjyyttä var-
ten (for entrepreneurship) tai c) yrittäjyyden kautta (through entrepreneur-
ship) (Scott et al. 1998). Tietoa yrittäjyydestä voidaan jakaa esimerkiksi oh-
jaamalla opiskelijat lukemaan hyviksi katsottuja tekstejä lehdistä, kirjoista tai 
verkosta. Mielenkiintoisempia kuitenkin ovat oppiminen yrittäjyyttä varten, 
jota voidaan kehittää esimerkiksi simulaatioden ja harjoitusyritystoiminnan 
kautta sekä oppiminen yrittäjyyden kautta, jota voidaan oppia erityisesti toi-
mimalla yrittäjämäisesti tai jopa yrittäjänä. 

Yrittäjyyden kautta tapahtuvassa oppimisessa tarvitaan autenttisia oppimis-
ympäristöjä, joissa opiskelijat toimivat yrittäjämäisesti ja yrittäjinä. Jälkim-
mäisten menetelmien kautta on mahdollista oppia myös yrittäjyyden kannal-
ta merkityksellisiä affektiivisia ja konatiivisia konstruktioita.

Toisen asteen koulutuksessa ammatillinen oppiminen on suurelta osin toi-
minnallista ja yhteydet työelämän konteksteihin ovat vahvat esimerkiksi työs-
säoppimisen ja ammattiosaamisen näyttöjen ansiosta. Näin ollen kaikkien 
yrittäjyyteen liittyvien kytkentöjen erittely on varsin haastavaa. työelämä-
lähtöisissä oppimisympäristöissä ja pedagogisissa ratkaisuissa yrittäjyys on 
usein mukana itsestäänselvyytenä. (Järvi 2013, 19 – 20.)

Mielenkiintoisia mahdollisuuksia tarjoaa myös esimerkiksi Junior Acchiev-
ment Young Enterprise -toiminta. Se on kansainvälinen yrittäjyyden koulu-
tusmalli, jonka keskeiset tuotteet ovat Vuosi yrittäjänä ja 24 h -leiri. Vuosi 
yrittäjänä -konseptiin kuuluu, että opiskelijat ryhtyvät pienehkön pääomasi-
joituksen turvin tuottamaan joitakin tavaroita tai palveluja, joista asiakkaat 
ovat valmiit maksamaan. Toimintaan liittyy tietty riski, mutta koska perus-
tettavat yritykset ovat usein melko työvaltaisia eikä suuria pääomasijoituk-
sia tarvita, niin riskit ovat yleensä hyvin pienet. 24 h -leirin avulla opiskeli-
jat oppivat suunnittelemaan ja toimimaan yhdessä. He yleensä saavat tehtä-
väkseen suunnitella ryhmissä yrityksen toimintaa. Tätä toimintaa jäljittelee 
myös yrittäjyyslaji skills-kilpailutoiminnassa.

Sosio-konstruktivististen oppimiskäsitysten myötä oppiminen on siirtynyt 
yhä enemmän aitoihin oppimisympäristöihin työpaikoille. Suomessa mielen-
kiintoinen yrittäjyyden edistämismahdollisuus on Työssäoppiminen yrittäjä-
nä-, eli TOY-malli. Sen mukaan ammatillinen opiskelija voi suorittaa opintoi-
hinsa kuuluvan työssäoppimisen tai osan siitä yrittäjänä toimien. Harjoitus-
yritystoiminta on kansainvälinen malli, jossa opiskelijat pyörittävät yritystoi-



103Huippuosaaminen ja yrittäjyyteen oppiminen

mintaa opettajan ja esimerkiksi Suomessa harjoitusyritystoimintaa koordi-
noivan FINPECin tarjotessa oppimisen tueksi erilaisia impulsseja ja toimi-
essa tarvittaessa eri rooleissa harjoitusyrityksen sidosryhmänä.

Ammattikorkeakouluissa hyödynnettyjä oppimisen tukimalleja tarjoavat 
esimerkiksi Tampereen ammattikorkeakoulun Proakatemia ja Jyväskylän 
ammattikorkeakoulun Tiimiakatemia. Niissä keskeisenä ideana on, että op-
piminen tapahtuu opiskelijoiden tiimeinä perustamissa aidoissa yrityksissä. 
Opiskelijat saavat yritystensä kehittämiseen tähtääviä oppimistehtäviä, joi-
ta ratkoessaan he tarvitsevat tietoa ja myös hankkivat sitä. Keskeisessä roo-
lissa on myös yhteisöllinen tiedonjako ja reflektointi. Monet muutkin am-
mattikorkeakoulut ovat viime vuosina kehittäneet omia yrittäjyyteen oppi-
misen edistämistä tukevia mallejaan, joten toimeliaisuus tämän asian tii-
moilla vaikuttaa melko suurelta. Tämä on myös opetus- ja kulttuuriminis-
teriön Korkeakoulupohjaisen yrittäjyyden edistäminen -julkaisussa (2009) 
ilmaisema tahtotila. 

Vuosina 2010 – 2013 toteutettu kansallinen YVI-hanke on tavoitellut yrittä-
jyyskasvatuksen kehittämistä opettajankoulutuksessa. Sen kautta on pyrit-
ty tukemaan opettajankoulutusorganisaatioiden toimintaa entistä parem-
min yrittäjyyskasvatukselle asetetut tavoitteet huomioon ottavaksi. Hank-
keen kautta kehitetty YVI-oppimisympäristö on kuitenkin tarkoitettu kaik-
kien suomalaisten opettajien hyödynnettäväksi. 

Oppimisympäristö tarjoaa hyvin jäsentyneessä muodossa kattavasti niin 
tietoa kuin linkkejäkin. Sen tarkoituksena on myös tukea paitsi opettajien 
ja opiskelijoiden, myös yrittäjyyttä ja yrittäjyyskasvatusta tukevien yhtei-
söjen verkostoitumista. YVI-hankkeessa ovat olleet mukana tiiviisti myös 
yrittäjien ja yrityselämän organisaatiot.

Yrittäjyyden ja yrittäjyyskasvatuksen edistämiseksi on siis jo tehty paljon ja 
monipuolisesti töitä. Se ei kuitenkaan tarkoita, etteikö työtä olisi vielä teh-
tävissä, päinvastoin. Esimerkiksi edellisessä kappaleessa kuvattu verkosto-
yhteistyö on saatu hyvään alkuun, mutta sen tarjoamat mahdollisuudet niin 
yrittäjyyden kuin huippuosaamisenkin kehittämisessä ovat vasta alkuvai-
heessa. Toinen suuri haaste liittyy yrittäjyyden ja huippuosaamisen opetuk-
sen organisointiin. Liian usein ne nähdään jonkun pienen piirin toiminta-
na ja kaikki näihin asioihin liitettävä siirretäänkin mieluusti tämän piirin 
hoidettavaksi. Niiden tulisi kuitenkin olla osa jokaisen ammatillisen opetta-
jan ydinosaamista. Jokainen ammatillinen opettaja kohtaa omassa työssään 
niin potentiaalisia huippuosaajia kuin yrittäjiäkin. Lisäksi jokaisen amma-
tillisen opettajan ydinosaamista on osata tukea opiskelijoidensa vahvuuk-
sia. Viittasivat ne sitten huippuosaamiseen, yrittäjyyteen tai johonkin muu-
hun. Toisaalta mahdollisuus näihin kuuluu kaikille opiskelijoille. Ammatil-
lisella opettajalla on kaikki mahdollisuudet tukea opiskelijoidensa onnistu-
mista. Yrittäjyys ja huippuosaaminen ovat osa sitä.
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Markku Kuivalahti, FT, toimii yliopettajana HAMK Ammatillisessa opettajakorkeakoulussa. Hän on osal-
listunut opettajankoulutuksen ohessa moniin projekteihin ja opetuskokeiluihin. Erityisen mielenkiinnon 
kohteena ovat pedagogiset mallit, niiden kehittely ja dokumentointi sosiaalisen median ympäristöihin. 

YVI-hanke
YVI on ESR-rahoitteinen ja opetushallituksen koordinoima valtakunnallinen vuosille 2010 – 2013 ajoittuva opettajan-
koulutuksen kehittämishanke. Sen tarkoituksena on parantaa koko opettajankoulutuksen kentän yrittäjyyskasvatusval-
miuksia. ESR-rahoituksen lisäksi hanke saa tukea Kerhokeskus – koulutyön tuki ry:ltä, Työ- ja elinkeinoministeriöltä sekä 
Turun Seudun Kehittämiskeskukselta. Lisätietoja: www.yvi.fi.
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opettamalla oppiminen

Markku Kuivalahti 

Parhaiten asian oppii kun opettaa muita, kuulee usein sanottavan. Sama 
asia on esitetty myös lukuina väittämällä, että ihminen oppii 10 % lukemas-
taan, 20 % kuulemastaan, 30 % näkemästään, 70 % keskusteluistaan, 80 % 
itse kokemastaan ja peräti 95 % siitä, mitä on opettanut toisille. Mistä täl-
lainen johtopäätös tulee? Voisiko tässä olla aineksia pedagogiseksi malliksi? 

Tietotekniikassa on sovellettu opettamalla oppimista ohjelmien testaami-
seen. Ohjelman koodannut henkilö tulee helposti sokeaksi omalle työlleen 
ja sen virheille. Jos ohjelmoija lukee koodiaan niin, että selittää sitä ääneen 
toiselle henkilölle, hän havaitsee itse mahdolliset virheet ja puutteet helpos-
ti. Kuulijan ei tarvitse edes ymmärtää kaikkea ohjelmasta. Hänen pelkkä 
läsnäolonsa riittää siihen, että sokeat pisteet muuttuvat näkyviksi. 

Vertaisten käyttäminen opettajina on vanha didaktinen keino, jota on so-
vellettu historiassa erityisesti niukkojen opettajaresurssien paikkaamiseen. 
Edistyneemmät oppilaat laitettiin opettamaan tai ainakin ohjaamaan tai-
doiltaan heikompia. Opettamalla oppiminen on eri asia kuin esitelmän tai 
luennon pitäminen. Tosin opettamalla oppimista voidaan soveltaa myös pie-
nimuotoisemmin ryhmätyön menetelmänä. Silloin puhutaan vastavuoroi-
sesta opettamisesta, hajautetusta asiantuntijuudesta tai palapelimenetel-
mästä.

Opettajana toimiessaan opiskelija pääsee itse vaikuttamaan opetettaviin 
asioihin ja siihen, miten opetus käytännössä järjestetään. Opiskelija toimii 
siis aidosti opettajana. Hän ei kuitenkaan työskentele yksin, vaan ohjaava 
opettaja on koko ajan hänen tuutorinaan. 
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Opettajan roolissa pääsee analysoimaan opetettavaa asiaa monelta kantilta, 
kun etsii vastauksia kysymyksiin:

 3 mitä opetan

 3 miten opetan

 3 mitkä ovat oppimisen tavoitteet

 3 mitkä ovat osaamisen kriteerit

 3 miten saan opetuksestani opiskelijakeskeistä

 3 mitä pedagogisia malleja ja menetelmiä voisin käyttää

 3 miten ne edistävät oppimista

 3 miten motivoin opiskelijani tekemään työtä oppimisensa eteen

 3 miten käytän opiskelijoiden vahvuuksia opetuksessa 

 3 miten otan yksilöt ja heidän erilaiset oppimisstrategiansa huomioon 
opetuksessani

 3 millaisia aineistoja käytän oppimisen tukena

 3 millaisia oppimisympäristöjä käytän

 3 miten annan palautetta

 3 miten sidon yhteen teorian ja käytännön.

Kirjallisuudesta löytyy niukasti tutkimuksia siitä, miten opettamalla oppi-
minen käytännössä onnistuu. Ranskalainen Jean-Pol Martin (2007) kehit-
ti 1980-luvulta alkaen pedagogista mallia, mikä tunnetaan Saksassa nimel-
lä Lernen durch Lehren (LdL). Martin sovelsi metodiaan erityisesti vierait-
ten kielten opetukseen. 

Sosiokonstruktivistisen oppimiskäsityksen mukaan opimme parhaiten, kun 
pääsemme itse kokoamaan tietorakenteita aikaisemmin hankitun osaami-
semme perustalle. (Tynjälä 1999.) Vygotskyn (1982) mukaan meillä jokaisel-
la on oma yksilöllinen lähikehityksen vyöhykkeemme, joka laajenee sitä mu-
kaa kun opimme uutta. Tiedollisen kehityksemme päämäärä on sosiaalistu-
minen, eli yksilön tieto rakentuu sosiaalisissa suhteissa. 

Jokainen opiskelija voidaan nähdä oppimisen resurssina. Erityisesti aikuis-
kasvatuksessa on tavanomaista, että opiskelijoilla on kymmeniä vuosia opis-
kelu- ja työkokemusta, joka olisi järkevää hyödyntää opetuksessa. Vaikka 
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opiskelijoilla ei olisi opiskeltavasta asiasta eikä pedagogiikasta vielä syväl-
listä osaamista, niin ennestään omaksuttujen tietojen ja taitojen peilaami-
nen uuteen aihepiiriin mahdollistaa poikkitieteellisen ristiinpölytyksen.

yksilön oppiminen ryhmässä

Sosiokonstruktivismi on parhaimmillaan aitoa vuorovaikutusta ja dialogia 
opiskelijoiden välillä. ”Kokonaiskuvan rakentaminen dialogisesti tarkoittaa, 
että keskustelussa ja tiedonluomisessa kuunnellaan tarkkaan jokaisen ajat-
telua ” (Aarnio 2013). Yksilöllisen oppimisprosessin tukeminen sosiaalisel-
la vuorovaikutuksella onnistuu erityisen hyvin aikuiskoulutuksessa, mut-
ta tällaista oppimisprosessia kannattaa harjoitella myös nuorten koulutuk-
sessa. 

Oppimisen tehokkuus ja syvyys riippuu siitä, miten opiskelijat kiinnostuvat 
oppimistehtävästä, motivoituvat tutkimaan siihen liittyviä ilmiöitä omista 
näkökulmistaan sekä luomaan asiasta yhteistä ymmärrystä dialogin kei-
noin. Paras tulos saadaan, kun opiskelija saa itse valita sen teeman, jota läh-
tee selvittämään. Vaarana on, että opiskelija oppii yhden asian hyvin, mut-
ta ei jaksa osallistua muiden teemojen rakenteluun. Jos oppimisen tulok-
sia ei pureta yhteisesti auki, niin opiskelija jää vain itsensä opettajaksi. Kun 
oppiminen tapahtuu asiantuntijaryhmässä, teoriatieto silloitetaan moneen 
suuntaan käytännön työelämään. Tämä syventää oppimiskokemuksia ja 
tuottaa käytännöllistä syvätietoa. Formaalisti, informaalisti ja nonformaa-
listi opittu sulautuu ja kumuloituu yhteisen prosessoinnin avulla.

Ryhmän kiinteys vaikuttaa suoraan lopputuloksiin. Jos ryhmän jäsenten 
välillä on aitoa vetovoimaa, koheesiota, niin ryhmän jäsenet kannustavat 
toisiaan hyviin saavutuksiin. Ryhmän jäsenet voidaan luokitella osallistu-
miskäyttäytymiseltään vanhan lorun mukaan seuraavasti: pappi, lukkari, 
talonpoika, kuppari ja toukohousu. Pappi johtaa toimintaa, lukkari yrittää 
saada kaikki mukaan, talonpoika on hiljainen puurtaja, kuppari imee hyö-
dyt muiden tekemisistä ja toukohousu on näennäisesti aktiivinen hössöttä-
jä. (Kuivalahti 1999, 127.) Toimivassa ryhmässä on hyvä olla yksi pappi ja 
lukkari sekä mielellään useampi talonpoika. Kupparit ja toukohousut voi-
daan opettaa tuottaviksi jäseniksi ryhmäkurin ja -dynamiikan keinoja käyt-
tämällä.

Esimerkkejä opiskelijoiden toiminnasta opettajina

Tietojenkäsittelyn datanomintutkintoon kuului 1990-luvun puolivälissä 
opintojakso, jonka nimi oli kouluttajakoulutus. Päätimme laittaa opiskeli-
jat todellisen haasteen eteen. Parityönä opiskelijat paneutuivat yhteen Tie-
tokoneen ajokorttitutkinnon moduuliin, laativat siihen opetussuunnitelman, 
toteuttivat koulutuksen ilta- ja viikonvaihdekursseina ja lopussa vielä ar-
vioivat oppilaidensa osaamisen. Opiskelijoina oli aikuisia henkilöitä, jotka 
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tarvitsivat atk-taitoja työpaikallaan. Pätevä tuutoriopettaja hyväksyi suun-
nitelmat, seurasi opetusta ja antoi siitä palautteen. Kursseista perittiin pieni 
maksu, ja rahat käytettiin opetuksen tukemiseen. Kokemukset olivat erittäin 
positiivisia. Toiminta oli autenttista ja motivoivaa. Opettajaparilla oli kerral-
la keskimäärin 15 opiskelijaa. Vuoron perään toinen opetti ja toinen kierte-
li luokassa ohjaamassa. Myös asiakkaamme olivat tyytyväisiä tehokkaaseen 
oppimistapaan.

Vuosina 2011 – 2012 käytimme opettamalla oppimista HAMK:n ammatilli-
sessa opettajankoulutuksessa. Kokeilu oli osa Turun yliopiston vetämää yrit-
täjyyskasvatuksen YVI-hanketta. (YVI 2013.) Kokeiluun osallistui lähes 50 
opiskelijaa Lahden alueryhmistä. Opettajaopiskelijoiden keski-ikä oli 40 
vuotta, ja taustakoulutus vaihteli ammattitutkinnosta aina tohtorintutkin-
toon. Suurin osa toimi opettajana, mutta heiltä puuttui pedagoginen pätevyys. 
Joukossa oli myös sellaisia, jotka toimivat yrityselämässä koulutustehtävis-
sä. Opettajia oli eniten ammatillisesta peruskoulutuksesta, mutta osa oli töis-
sä aikuiskoulutuksessa tai ammattikorkeakouluissa. Työkokemusta oli koko 
ryhmällä yhteensä noin 1000 henkilötyövuotta. Se antoi meille erinomaisen 
taustan ja mahdollisti opiskelijoiden vahvuuksien käyttämisen opetuksessa.

Päätimme soveltaa ongelmaperustaista oppimista (PBL). Jaoimme opiskeli-
jat heidän oman kiinnostuksensa perusteella 9 hengen asiantuntijaryhmiin. 
Jokainen ryhmä sai vastatakseen yhden opettajankoulutuksen opintojakson 
opetuksen: suunnittelun, toteutuksen ja arvioinnin. Lähtökohtana oli opet-
tajankoulutuksen opetussuunnitelma (OPS), josta löytyi opintojakson sisäl-
tö-, osaamistavoite- ja aineistokuvaukset. Ryhmän opetettavan aiheen laa-
juus oli 5 opintopistettä.

Sovelsimme suunnittelussa PBL:n tutoriaali-istuntoja, joissa ohjaava opet-
taja toimi tuutorina. Pöytäkirjat, suunnitelmat ja muut aineistot tallensim-
me opintojakson Moodle-alustalle, jonne kaikilla oli pääsy opettajan roolis-
sa. Opintojakson toteutus tapahtui yleensä niin, että kaksi henkilöä vastasi 
yhden lähipäivän opetuksesta. Koko ryhmä oli kuitenkin suunnittelemassa 
sisältöjä ja oppimistehtäviä sekä arvioimassa oppimistuloksia. 

Alussa muutamilla opiskelijoilla oli havaittavissa muutosvastarintaa. He oli-
sivat halunneet oppia perinteisellä tavalla niin, että asiantuntija luennoi heil-
le viimeisten pedagogisten oppien mukaan. ”Mistä tiedämme, että opetam-
me oikeita asioita ja oikein”, oli yleinen kysymys. Kyrön (2006) mukaan tämä 
on luonnollinen vaihe riskin oppimisessa. Riskin oppimisen prosessimallis-
sa riskin oppimisen valmius syntyy hämäännys- ja toimintavaiheiden kaut-
ta. Riskin oppiminen tapahtuu toimimalla yksin ja yhdessä. Alun hämmen-
nys vaihtuu onnistumisen kokemuksiin.

Opettajankoulutuksen opiskelijapalautteet ovat olleet aina erinomaisia, joten 
pelkäsimme nyt tulevan kovaa kritiikkiä. Puolentoista vuoden yhteinen tai-
paleemme oli kuitenkin osoittanut, että opiskelijoiden toimiminen vertais-
opettajina oli onnistunut valinta. Saimme monipuolisia oppimiskokemuksia, 
ja opettajaopiskelijat pääsivät harjoittelemaan aitoa opetusta jo opiskeluvai-
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heessa. Palautekeskiarvot ylittivät jopa perinteisesti opetettujen vertailu-
ryhmien keskiarvot.

opettamalla oppiminen -pedagogisen mallin periaatteet

Opettamalla oppiminen (Learning by Teaching, Lernen durch Lehren (LdL)) 
on pedagoginen malli, jossa opiskelija toimii aidosti opettajan roolissa. Lah-
den ryhmien koko (9 henkilöä) osoittautui liian suureksi. Opiskelijat kan-
nattaa jakaa 4 henkilön asiantuntijaryhmiin. Jokainen ryhmä saa tehtäväk-
seen yhden rajatun opintokokonaisuuden opettamisen vertaisilleen. Toimin-
nan suunnitteluun soveltuu hyvin tutkivan oppimisen periaatteet, esimer-
kiksi ongelmaperustainen oppiminen (PBL). Ongelmaperustainen oppimi-
nen on hyvin jäsennelty ja ohjeistettu pedagoginen malli. 

Lähtötilanteena (triggerinä) voi olla opetettavan aiheen tavoite- ja sisältö-
kuvaukset sekä osaamisen kriteerit opetussuunnitelmasta. Oppiminen ta-
pahtuu sekä yksilötyönä että kollektiivisesti ryhmäistunnoissa (tutoriaaleis-
sa). Istuntoon valitaan puheenjohtaja, sihteeri ja havainnoija. Nämä tehtä-
vät kiertävät istunnosta toiseen. Ohjaava opettaja toimii istunnossa taustal-
la hiljaisena neuvonantajana, tuutorina. Hän antaa aina istunnon lopussa 
palautteen ja evästää jatkotyöskentelyssä. (Poikela 2002.)

Ensimmäisessä tutoriaalissa kerätään kaikki se tietämys, jota opiskelijoilla 
on ennestään kyseisestä aiheesta. Tämä vaihe tapahtuu parhaiten idearii-
hessä, jossa ryhmän jäsenet kirjoittavat liimalapuille aiheeseen liittyvät, en-
nestään tuntemansa käsitteet. Sen jälkeen termit ryhmitellään ja teemoite-
taan. Teemoista johdetaan ryhmän yhteinen oppimistehtävä. Jokainen ryh-
män jäsen valitsee itseään kiinnostavan teeman ja etsii siitä lisätietoja seu-
raavan etäjakson aikana. 

Toisessa tutoriaali-istunnossa jokainen esittelee löytämänsä uudet tiedot 
aiheesta, jolloin ryhmän yhteinen osaaminen syvenee ja laajenee. Näitä is-
tuntoja voi olla 2 – 5, riippuen aiheen vaativuudesta ja laajuudesta. Loppu-
tuloksena syntyy opetettavan kokonaisuuden toteutussuunnitelma. Sen mu-
kaisesti tapahtuu aiheen opetus vertaisille valittuja opetus-, ohjaus- ja arvi-
ointimenetelmiä käyttäen. Tuutoriopettajan tehtävä on valvoa ryhmän työs-
kentelyä ja antaa tarvittaessa neuvoja. Omien mielipiteiden tuputtamista ja 
valmiiden ratkaisujen tarjoamista pitää kuitenkin välttää. Opiskelijoille pi-
tää jättää mahdollisimman vapaat kädet, jotta oppiminen on vaikuttavaa. 

Opettamalla oppiminen saa aikaan monenlaista oheisoppimista. Päätäntä-
vallan siirtäminen ohjatusti opiskelijoille lisää heidän vastuutaan ja sitoutu-
mistaan sekä parantaa motivaatiota. Onnistuneet opettajakokemukset vah-
vistavat itseluottamusta. Esiintymistaito kehittyy, kun opiskelija pääsee luo-
kan eteen ja huomaa menestyvänsä. Pariopettajuus auttaa hiljaisia ja ujo-
ja opiskelijoita kasvamaan. Ryhmien välille syntyy tervettä pedagogista kil-
pailua toteutuksista. Opetuksesta tulee rikasta, elämyksellistä ja vaihtele-
vaa. Opiskelijat oppivat kriittistä tiedonhakua, kun pääsevät vertailemaan 
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löytämiään tietolähteitä. Opetettavan asian lisäksi opiskelijat oppivat käytän-
nön pedagogiikkaa ja didaktiikkaa.

opettamalla oppiminen osana huippuvalmennusta

Opettamalla oppimista kannattaa kokeilla myös osana ammattitaitokilpailu-
jen valmennusta. Valmennettava joutuu jäsentelemään ja analysoimaan ai-
hettaan monelta kannalta, kun hän valmistelee opetusta vertaisilleen. Kaik-
ki opiskelijat saavat kokea huippuvalmennusta, joka muuten tulee vain harvo-
jen osaksi. Vertaisryhmiä voi käyttää hyödyksi, kun demonstroidaan ja har-
joitellaan tulevia kilpailutehtäviä.

Erityisen hyvin tällainen vertaistoiminta soveltuu innovaatioiden tuottami-
seen. Opiskelijat voivat kehittää kilpailutehtäviin uusia ja erilaisia ratkaisuja. 
Toisaalta opettajana toimiva valmennettava pääsee syvällisemmin kiinni teh-
täviin, kun niitä ratkaisevat hänen johdollaan opiskelijakaverit.
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Loppusanat

Tässä kirjassa on tehty näkyväksi HAMK Ammatillisessa opettajakorkea-
koulussa ja sen yhteistyöverkostoissa tehtävää työtä ammatillisen huippu-
osaamisen kehittämiseksi. Kirja on suunnattu kaikille ammatillisen osaa-
misen ja ammatillisen koulutuksen kehittäjille niin oppilaitoksissa kuin yri-
tyksissäkin. Asioita tarkastellaan nuorten ammatillisena kasvuna huippu-
osaajiksi. 

Jokainen artikkeli luo oman tärkeän näkökulman huippuosaamisen kehit-
tämiseen. Artikkelien kirjoittajat, HAMK Ammatillisen opettajakorkeakou-
lun yliopettajat ja lehtorit, tuovat teoksessa ainutlaatuisella tavalla esiin am-
matillisessa opettajankoulutuksessa ja eri kehittämishankkeissa keräämän-
sä kokemukset sekä omilla asiantuntijuusalueillaan tekemiensä tutkimus-
ten tulokset. Julkaisun tarkoituksena on myös levittää kyseisten kehittämis- 
ja tutkimushankkeiden tuloksia.

Huippuosaamisen kehittämistä tarkastellaan yksilötasolla, toimintaympä-
ristötasolla ja menetelmätasolla. Yhteisenä teoreettisena viitekehyksenä ar-
tikkeleille on professori Petri Nokelaisen esittämä huippuosaajan määritel-
mä: ”Ammatillinen huippuosaaja on henkilö, jolla on autonomiselle tasol-
le kehittyneiden ammattispesifien taitojen lisäksi luontaisia lahjoja, suotui-
sat ympäristöön liittyvät tekijät, ja halu pitkäjänteiseen osallistumiseen ta-
voitteelliseen ja ohjattuun valmennukseen, jossa kehitetään henkisten voi-
mavarojen optimaalista hyödyntämistä intrapersoonallisten ominaisuuk-
sien hallinnan kautta”. 

Kohti ammatillista huippuosaamista -kirjan toimittaminen on ollut yksi yli-
opettajan urani kohokohdista. Toimitustyössä olen myös itse oppinut uu-
sia asioita ammatillisen huippuosaamisen kehittämisestä. Uskon, että myös 
muut teoksen lukijat saavat uusia ideoita nuorten huippuosaajien amma-
tillisen kasvun tukemiseen. Toivon, että kirjan artikkelit innostavat luki-
jan tutustumaan myös artikkelien yhteyteen koottuihin lisätiedon lähteisiin. 
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Toivottavasti tämä julkaisu myös edesauttaa syventämään vuoropuhelua sii-
tä, miten parhaiten pystymme tunnistamaan potentiaalisen huippuosaajan, 
ohjaamaan ja kannustamaan hänen kasvuaan, rakentamaan huippuosaami-
sen kehittymistä tukevia oppimisympäristöjä sekä soveltamaan huippuosaa-
misen kehittymistä parhaiten tukevia ohjausmenetelmiä. 

Lämpimät kiitokseni artikkelien kirjoittajille siitä, että niin innostuneesti 
lähditte mukaan tähän hankkeeseen. Kiitokset myös HAMK ammatillisen 
opettajakorkeakoulun johtajalle Seija Mahlamäki-Kultaselle ja tutkimus-
johtaja Martti Majurille toimitustyöhön saamastani tuesta. Kiitokset myös 
palvelukoordinaattori Sara Kaloiselle teoksen ulkoasun ja graafisen ilmeen 
suunnittelusta sekä Matleena Jokiselle julkaisun taitosta.

Hämeenlinnassa 23.4.2013

Tuomas Eerola 
toimittaja
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