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AIKUISKOULUTUKSEN
TAVOITEALUEET
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tiä opetussuunnitelman taustalla olevia arvoja ja ihmis-
käsityksiä. Ennen kaikkea se vaatii oppimisen tutkimis-
ta yhdessä ja jatkuvaa keskinäistä konsultointia. Uusien
ajatusten ja menetelmien omaksuminen on äärimmäisen
vaativa tie.
Tämän julkaisun menetelmällinen osio, opiskelukortit,
on laadittu palvelemaan laaja-alaisen, monipuolisen ai-
kuiskoulutuksen tavoitteita, jotka on esitelty kuviossa 1
(mukaillen Sahlberg & Leppilampi, 1994). Opetuksella
voidaan  pyrkiä  laajasti  ymmärrettynä  seuraaviin pää-
määriin: tietojen ja asioiden oppimiseen (tiedolliset ta-
voitteet),  yhteistyö- ja vuorovaikutustaitojen lisäämi-
seen sekä  oppimaan  oppimiseen  (taidolliset  ja  sosiaa-
liset  tavoitteet)  sekä  asenteiden  ja  käsitysten  tarkas-
telemiseen  (affektiiviset tavoitteet). Nämä  tavoitteet
eivät  missään  tapauksessa  ole  toisiaan  poissulkevia
vaan ovat yleensä aina samanaikaisesti mukana oppi-
mistapahtumassa. Peruskysymys kouluttajan kannalta
on se, miten nämä eri tavoitealueet opetuksessa painot-
tuvat. Oheisesta  kuviosta käy ilmi, että aikuiskoulutus-
ta suunniteltaessa on opetuksen tavoitteilla erityisen suuri
merkitys. Oppimisen taitojen kehittyminen edellyttää
määrätietoista sosiaalisten ja persoonallisten taitojen har-
jaannuttamista. On väärin olettaa, että aikuiset osaisi-
vat heti toimia yhteistoiminnallisen oppimisen periaat-
teiden mukaisesti. Joillakin ihmisillä yhteistyötaidot ovat
saattaneet kehittyä varsin pitkälle jo lapsuudessa, ko-
din, koulun tai harrastusten vaikutuksesta. Yleisesti ei
kuitenkaan voida olettaa, että ihminen olisi luonnostaan
yhteistyötaitoinen tai edes yhteistyöhaluinen. Yhteistoi-
minnallisen oppimisen yhtenä tavoitteena on kehittää jo-
kaisesta yksilöstä parempi oppija ja onnellisempi ihmi-
nen yhdessä oppimisen avulla. Näiden päämäärien  saa-
vuttaminen  on todennäköisempää, jos yhteistoiminnal-
liseen oppimiseen liittyviä ajattelutapoja ja taitoja, ku-
ten kannustavaa ja positiivista asennetta, selkeää kom-
munikaatiota ja oman toiminnan arvioimista harjoitel-
laan määrätietoisesti. (Sahlberg & Leppilampi, 1994.)

Aikuiskoulutuksen määrä on kuluneen vuosikym-
menen aikana kasvanut valtavasti; kohta lähes
jokainen opiskelee. Syitä tähän suuntaukseen

ei tarvinne hakea sen kauempaa kuin yhteiskunnan hui-
masta kehitysvauhdista. Me emme yksinkertaisesti pysy
kehityksen mukana ellemme opiskele jatkuvasti ja ole
valmiit tarvittaessa opiskelemaan uutta ammattia. Myös
työyhteisöt ovat havainneet jatkuvan opiskelun merki-
tyksen ja mielekkyyden. Yritykset ja oppilaitokset eivät
menesty eivätkä kukoista ilman jatkuvaa täydennyskou-
lutusta ja jopa uudelleenkoulutusta.

Ammatillisten tietojen ja taitojen omaksuminen
luo perustan työssä menestymiselle ja työn hallitsemi-
selle. Kuluneen vuosikymmenen aikana maailmalle le-
vinneiden yhtiöiden menestystarinat osoittavat kuiten-
kin yhä selkeämmin, että teknisen ammatin hallinta yk-
sin ei riitä; on oltava hyvät valmiudet sosiaaliseen kans-
sakäymiseen, on oltava ehyt ja vahva kokonaispersoo-
nallisuus, on ymmärrettävä organisaation ja ryhmän toi-
mintakulttuurin merkitys yksilön toimintaan ja niin edel-
leen.

Jokainen aikuiskoulutustilaisuus tulisi suunnitel-
la ja toteuttaa koulutettavien todellisten tarpeiden mu-
kaiseksi. Liian usein voidaan havaita, että tiedolliset ta-
voitteet korostuvat opetussuunnitelmissa, mutta muista
osa-alueista ei juuri mainintoja näy. Tämä julkaisu pyr-
kii ottamaan huomioon työelämän todelliset tarpeet; tie-
tojen ja työtaitojen lisäksi on osattava puhua ja kuun-
nella, neuvotella, ratkaista ongelmia, tehdä vaikeitakin
päätöksiä, sietää epävarmuutta, selvitä kaoottisistakin
tilanteista. Yksilöltä vaaditaan yhä parempaa itsetuntoa
ja eheämpää persoonallisuutta. Koskaan ei ole liian myö-
häistä hankkia näitä taitoja.

Edellä mainittujen taitojen hankkiminen ei onnis-
tu ilman yhteistyötä. Ellei kouluttaja tai johtaja osaa itse
toimia yhteistyössä, ei hän osaa opettaa sitä muillekaan.
Niinpä kouluttajien kannattaa ensivaiheessa etsiä itsel-
leen tukipari tai kollegiaalinen ryhmä, jossa alkaa miet-
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Yhteistoiminnallisen opetusjakson suunnittelun
ensimmäiset vaiheet ovat aiheen valinta ja opetuksen
tavoitteiden jäsentäminen. Tavoitteiden määrittäminen,
mieluiten yhdessä oppijan kanssa, on tärkeää, koska nii-
den perusteella voidaan lopulta arvioida opetuksen on-
nistumista ja vaikuttavuutta. Tavoitteiden muotoutumi-
nen riippuu ratkaisevasti opetettavasta ryhmästä sekä
kouluttajan yhteistoiminnallisten menetelmien hal-
linnasta. Vaikka usein onkin todettu, että yhteistoimin-
nallisen oppimisen avulla voidaan joitakin asiakokonai-
suuksia käsitellä nopeammin ja tehokkaamin kuin ta-
vanomaisin opetusmenetelmin, kannattaa varsinkin al-
kuvaiheessa korostaa sosiaalisten taitojen oppimisen
osuutta. Yhteistoiminnallisen opetuksen alkujaksojen
tärkeimpänä tavoitteena voisi hyvin olla se, että oppijat
oppisivat ottamaan vastuuta oman ryhmänsä tehtävän
suorittamisesta ja auttamaan toisia ryhmän jäseniä op-
pimaan saman mitä itsekin on oppinut. Mikäli näin on,

KUVIO 1: Aikuiskoulutuksen tavoitealueet

AIKUISKOULUTUKSEN
TAVOITEALUEET

Sosiaaliset taidot Ammatilliset
tiedot ja taidot Minä oppijana Toimintakulttuuri

Yhteistyötaidot

Kommunikaatio-
taidot

Ongelman-
ratkaisutaidot

Yleissivistys

Ammatillinen
osaaminen

Itsetuntemus

Oppimaan
oppiminen

Opiskelun
suunnittelu
ja arviointi

Arvot

Normit

AsenteetElinikäinen
oppiminen

opetusjakson onnistumisen kriteereiksi on määriteltä-
vä ensisijaisesti nämä eikä oppijoiden tiedolliset oppi-
mistulokset.

On luonnollista ja oikein odottaa, että yhteistoi-
minnallisen oppimisen avulla voidaan parantaa myös tie-
dollista oppimista. Oppimisen laadullinen paraneminen
edellyttää kuitenkin, että opiskelijat osaavat oppia yh-
dessä ja ymmärtävät yhteistoiminnallisen oppimisen pe-
riaatteet. Mitä paremmin oppijat itse tuntevat ja ymmär-
tävät opiskelumenetelmien periaatteita, sitä enemmän
voidaan opetuksen tavoitteissa painottaa tiedollisia ta-
voitteita.

Tämän julkaisun menetelmäkortit on ryhmitelty
siten, että niissä lähdetään liikkeelle sosiaalisten taito-
jen kehittämisestä ja hyvän opiskeluhengen luomisesta.
Toisen puoliskon korteista muodostavat yhteistoiminnal-
lista opetusmenetelmää tukevat kortit.
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����� MITÄ ON HYVÄ OPP IMINEN?MITÄ ON HYVÄ OPP IMINEN?MITÄ ON HYVÄ OPP IMINEN?MITÄ ON HYVÄ OPP IMINEN?MITÄ ON HYVÄ OPP IMINEN?

Tutkittaessa oppimista on havaittu joitakin sellaisia ylei-
siä strategioita, joiden selvittäminen auttaa ymmärtä-
mään oppimista paremmin. Hyvää oppimista estävistä
käytännön muovaamista sisäisistä malleista yhdeksi tär-
keimmistä on havaittu liian varhainen toimintojen auto-
matisoituminen (Lehtinen et al. 1990). Näin käy silloin,
kun opittavan toiminnan merkitystä ei ymmärretä, mut-
ta osataan suorittaa se. Tehtävä osataan suorittaa auto-
maattisten osasuoritusten avulla, mutta itse periaatteet
jäävät omaksumatta. Toinen yleinen malli on ulkoisen
palautteen pitäminen oman toiminnan oikeellisuuden kri-
teerinä. Tutkimuksissa on todettu, että opiskelija luo-
puu usein omasta oikeasta vastauksestaan, jos koulut-
taja epäilee sen oikeellisuutta. Kolmas havaittu oppimi-
sen malli on muistinvaraisten strategioiden käyttäminen
oikeiden vastausten tuottamiseksi. Konkreettinen esi-
merkki tästä on joidenkin työkirjojen täydennystehtävät
tai koetehtävät. Nämä kaikki oppimisen mallit kehitty-
vät opiskelijoille kokemuksen myötä ja vahvistuvat ope-
tuskäytäntöjen suuntaan. (Sahlberg & Leppilampi 1994.)

Vaikka edellä mainitut sisäiset mallit ovatkin seu-
rausta �väärästä� oppimiskäsityksestä, voi niitä yrittää
käyttää oppimisen tukena. Esimerkiksi käsitys ulkoisesta
palautteesta toiminnan oikeudellisuuden kriteerinä on
mielenkiintoinen. Herää kysymys, miten sitä voisi käyt-
tää vaikkapa tukemaan aikuisen oppimista.

Kognitiivisen oppimiskäsityksen perusajatus on,
että ihminen oppii uutta liittämällä sen olemassa oleviin
tietoihin tai taitoihin. Ennakkokäsitykset toimivat siis
uuden tiedon ankkureina. Mikäli ennakkokäsitykset ovat
ristiriidassa uuden tiedon kanssa, voi oppiminen olla
todella vaikeaa. Näin oppijan vanhat tiedot ja käsityk-
set ovat toisaalta uuden tiedon omaksumisen edellytys
ja toisaalta ne voivat olla oppimisen este. Tämä asettaa
kouluttajan taidot kovaan puntariin. Tutkimusten mu-
kaan oppijoiden omien kokemusten kautta rakenta-

H Y V Ä  O P P I M I N E N
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�Jos annat ihmiselle kalan, hän elää sillä yhden päivän.
Jos opetat hänet kalastamaan, hän elää sillä loppuikänsä.�

                                                                                               kiinalainen sananlasku

mat käsitykset ovat paljon pysyvämpiä kuin koulut-
tajan tai oppikirjan välittämä uusi informaatio. Laa-
dukas oppiminen edellyttää siis ennakkokäsitysten selvit-
tämistä ennen opetusta ja virheellisten käsitysten �pois-
oppimista� niin, että uusi tieto on opiskelijalle mielek-
käämpää kuin vanha.

Kysymys hyvästä oppimisesta on jatkuvan kiin-
nostuksen ja myös lievän muutoksen kohteena. Viime
aikaisen tutkimuksen perusteella on löydetty hyvälle
oppimiselle sellaisia tunnuspiirteitä, joista ollaan tällä
hetkellä yksimielisiä. Seuraava �Yksinään vai yhteis-
voimin� (Sahlberg & Leppilampi 1994) kirjasta lainat-
tu jäsentely perustuu De Corten (1993) tekemään ana-
lyysiin. Se toimii opetuksen suunnittelun apuvälineenä,
mikäli tavoitteena on luoda monipuolinen ja vaikuttava
oppimisympäristö. Jaottelun mukaan hyvällä ja tehok-
kaalla oppimisella on seuraavat ominaisuudet:

1. Oppiminen on k1. Oppiminen on k1. Oppiminen on k1. Oppiminen on k1. Oppiminen on konstruktiivistaonstruktiivistaonstruktiivistaonstruktiivistaonstruktiivista
Oppiminen ei ole tietojen passiivista vastaanottamista
vaan opiskelijan omakohtaista ja aktiivista ymmärtämi-
sen, merkitysten ja taitojen rakentamista sekä tiedon et-
sintää ja käsittelyä. Informaatio muuttuu tiedoksi vasta
kognitiivisten prosessien avulla.

Konstruktiivista oppimista voisi lähestyä seuraa-
valla mielikuvalla tiedon virrasta:

Perinteisen opettajajohtoisen oppimistavan mu-
kaan oppija istuu tiedon virran rannalla ja yrittää pai-
naa mieleensä ohi kulkevia tiedon osasia. Konstrukti-
vistisen näkemyksen mukaan oppija hyppää tiedon vir-
taan, keräilee aikaisempiin tietorakenteisiinsa sopivia
osia ja rakentaa niistä itselleen ja omaan kokemusmaa-
ilmaansa sopivaa tietoa. Hän myös tulkitsee ja luokitte-
lee sitä omista lähtökohdistaan, oman sisäisen rakenne-
mallinsa mukaisesti. Jokainen oppija rakentaa erilaisen
kokonaisuuden ja näkee asiat näin ollen hieman eri va-
lossa. Olisiko tällä mielikuvalla jotain tekemistä ns. �ab-
soluuttisen tiedon� kanssa? Vai onko sitä?
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2. Oppiminen on kumulatiivista2. Oppiminen on kumulatiivista2. Oppiminen on kumulatiivista2. Oppiminen on kumulatiivista2. Oppiminen on kumulatiivista
Uuden oppiminen perustuu aina aikaisemmin opittuihin
tieto- ja taitorakenteisiin. Oppija luo uutta tietoa ja mie-
lekästä tulkintaa uusille sisällöille omakohtaisen yksin
tai ryhmän avulla tapahtuvan prosessoinnin avulla.
Hyvän oppimisen kannalta on tärkeää, että kouluttaja
tietää ja tunnistaa, mitä opiskelija ennestään tietää. Nämä
aikaisemmat tiedot tai taidot voivat olla myös virheelli-
siä, jolloin oppiminen saattaa vakavasti hidastua. Täl-
löin uuden oppiminen edellyttää vanhan poisoppimista.
Tämän kriteerin oivaltaminen on etenkin kouluttajan toi-
minnan kannalta ensiarvoisen tärkeää. Hyvä oppiminen
edellyttää, että lähdetään siitä, missä oppijat ovat eikä
siitä, missä kouluttaja on.

3. Oppiminen on itseohjautuvaa3. Oppiminen on itseohjautuvaa3. Oppiminen on itseohjautuvaa3. Oppiminen on itseohjautuvaa3. Oppiminen on itseohjautuvaa
Hyvään oppimiseen sisältyy vahvoja metakognitiivisia
prosesseja, eli opiskelijan kykyä suunnitella, hallita ja
arvioida omaa toimintaansa. Itseohjautuvuus tarkoittaa
sitä, että opiskelija ymmärtää ja hallitsee näitä toimin-
toja. Oppimisessa tämä tarkoittaa sitä, että hän tuntee
omat oppimistyylinsä ja tiedonkäsittelytapansa ja kyke-
nee siten tehokkaasti suunnittelemaan omaa oppimistaan,
opiskelija kykenee ohjaamaan oppimistaan kohti tavoit-
teita ja osaa arvioida oppimistaan. Itseohjautuvuuden
lisääntyessä hän haluaa ja osaa oppia ja tulee yhä riip-
pumattomammaksi kouluttajan tuesta.

4. Oppiminen on tavoitteellista4. Oppiminen on tavoitteellista4. Oppiminen on tavoitteellista4. Oppiminen on tavoitteellista4. Oppiminen on tavoitteellista
Oppimista voi tapahtua sattumalta ilman tarkoitusta.
Hyvä oppiminen edellyttää kuitenkin, että opiskelija on
ymmärtänyt ja sisäistänyt oppimisen merkityksen, sen
tavoitteet ja päämäärän. Oppimisen tavoitteet määritte-
lee usein kouluttaja. Opiskelijoiden motivaation, sitou-
tumisen ja innostuksen kannalta on tärkeää, että heidät
otetaan mukaan omien oppimistavoitteiden laatimiseen.
Tällaisella toiminnalla voidaan tarvittaessa lähentää kou-
luttajan ja oppijoiden tavoitteita ja synnyttää samalla
oppijoissa optimaalinen tavoitemieliala.

5. Oppiminen on tilannesidonnaista5. Oppiminen on tilannesidonnaista5. Oppiminen on tilannesidonnaista5. Oppiminen on tilannesidonnaista5. Oppiminen on tilannesidonnaista
Perinteisen kognitiivisen käsityksen mukaan oppiminen
on ihmisen mielessä tapahtuvia prosesseja. Oppimista
voidaan kuitenkin parantaa liittämällä se opetettavan
tiedon tai taidon kannalta todelliseen ympäristöönsä, elä-
vään tilanteeseen. Tietoa luodaan ja käsitellään mielel-
lään sen aidossa asiayhteydessä. Oppimiseen vaikutta-
vat mieli, keho, ympäristö ja oppimistilanne. Käytän-
nössä tämä tarkoittaa usein myös opetustilanteen vie-
mistä pois luokkahuoneesta joko ympäröivään maail-
maan tai mielikuvituksen siivin eri aikakausiin roolileik-
kien, aikamatkojen tms. avulla.

Niinpä esimerkiksi Ranskan vallankumouksen
opiskelu yläasteella tai lukiossa on parhaimmillaan eri
aineiden opettajien tiivistä yhteistyötä: historian tunnil-
la tutustutaan sen ajan yhteiskunnallisiin oloihin, ku-
vaamataidon tunnilla tutkitaan ja maalataan aikakau-
den taidetta, musiikissa tehdään musiikin siivin mieli-
kuvitusmatka kyseisen ajan säveltaiteen syntyyn, teks-
tiilityössä tehdään rooliasut draaman keinoin tapahtu-
vaa mielikuvitusmatkaa varten jne. Kaiken tämän kruu-
naavat oppijoiden tekemät ryhmätutkimukset, jotka esi-
tellään rinnakkaisluokkien suurryhmäopetustilaisuudes-
sa.

6. Oppiminen on yhteistoiminnallista6. Oppiminen on yhteistoiminnallista6. Oppiminen on yhteistoiminnallista6. Oppiminen on yhteistoiminnallista6. Oppiminen on yhteistoiminnallista
Yhteistoiminnallisuutta ja sosiaalisuutta korostetaan
usein konstruktivismin yhteydessä. Vuorovaikutus saat-
taa johtaa tilanteisiin, joissa tietoa prosessoidaan ja luo-
daan näin uusia yhteisiä merkityksiä. Erityisen merkit-
täväksi on osoittautunut oppijoiden keskinäisen puhu-
misen vaikutus oppimisen laatuun. Opiskelijat rakenta-
vat yhdessä kognitiiviset rakenteensa ja taitonsa puhu-
malla, siis selittämällä, väittelemällä, neuvottelemalla
ja kyselemällä. Onnistuessaan yhteistoiminta muuttaa
myös oppimisen tavoitteita tietojen omaksumisen lisäk-
si. Se auttaa myös uudenlaisen oppimiskulttuurin ja op-
pijayhteisön luomisessa.

Tiedollisten oppimistulosten ohella yhdessä op-
piminen kehittää oppijoiden sosiaalista kasvua, yhteis-
työtaitoja, vuorovaikutustaitoja ja itsetuntoa. Parhaim-
millaan yhdessä oppiminen parantaa sekä tiedollisen
oppimisen laatua että kehittää elämässä tarpeellisia yh-
teistoiminnan taitoja.
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�Tärkeintä oppimisessa on se,
mitä oppija entuudestaan tietää.�
(Ausubel 1978)

Konstruktivismin taustalla on joukko oppimisteorioita,
jotka perustuvat yhteisiin teoreettisiin lähtökohtiin. Sen
perustana ovat kognitiivinen psykologia ja konstruktii-
vinen tieteenteoria. Kognitiivisen suuntauksen uranuur-
tajia ovat Piaget, Vygotsky, Ausubel ja Bruner. Kogni-
tiivinen suuntaus korostaa opiskelijan havaintoja omi-
en tietojensa riittämättömyydestä oppimisen lähtö-
kohtana. Kant, Piaget ja Baldwin edustivat konstruk-
tivismin perusajatuksia ja sen suosio tänään on merkki
niistä vaikeuksista, joihin uskomus oppimisesta valmii-
den mallien siirtämisenä on johtanut. Konstruktivistien
koulukunta on omaksunut myös humanistisen ihmiskä-
sityksen periaatteita, kuten opiskelijan näkemisen uteli-
aana, aktiivisena ja päämäärätietoisena yksilönä, infor-
maation vastaanottajana, käsittelijänä ja tuottajana.
Tällöin korostetaan nimenomaan tiedon prosessointia,
ei niinkään sen tuotoksena syntyvää tietoa. Hyvän oppi-
misen taustalla on siis käsitys ihmisestä sosiaalisena ja
inhimillisenä olentona. (Sahlberg & Leppilampi 1994,
Kohonen & Leppilampi 1994.)

Konstruktivismi korostaa opiskelijan tietoa ja tie-
tämistä toimintana, ei ulkoisen informaation merkitys-
tä. Sen mukaan ihmisjärki ei voi tutkia objektiivista to-
dellisuutta liittämättä sitä omien kokemustensa maail-
maan. Tästä seuraa, että kuulemamme, näkemämme tai
tuntemamme ei muodosta ulkopuolista todellisuutta sel-
laisenaan vaan joukon muodostamiamme kuvia ja käsi-
tyksiä siitä. Näin tieto nähdään sisäisenä toimintanam-
me ja informaatio osana ulkoista maailmaamme. Sahl-
berg & Leppilampi (1994) toteavat, että oppija raken-
taa itse oman subjektiivisen todellisuutensa ja omat teo-
riansa. Näiden selitysmallien avulla hänen kokemuksis-
taan tulee mielekkäitä. Subjektiivisista kokemuksista
muodostuu objektiivista tietoa sosiaalisen vuorovai-
kutuksen ja oppijoiden keskinäisen yhteistoiminnan
avulla, jolloin opiskelija voi verrata omia käsityksi-
ään muiden kokemuksiin. Tässä on yhteistoiminnalli-
sen oppimisen yksi ydinkohta. Yhteistoiminnallisuus ei
välttämättä nopeuta tehtävien tekemistä tai tarjoa oiko-
tietä laajojen kokonaisuuksien omaksumiseen. Sen tär-
kein merkitys on opiskelijan tiedonmuodostuksen vah-
vistaminen ja tiedollisten ristiriitojen synnyttäminen hä-
nen olleessaan vuorovaikutuksessa toisten samassa ti-
lanteessa olevien kanssa. Ongelmatilanteet luovat uutta

tietoa ja tietämystä. Voisikin sanoa, että kouluttajan tär-
keimpiä tehtäviä on aikaansaada ristiriitaa oppijan pääs-
sä.

Aiemmin totesimme, että oppimiseen vaikuttavat
oppimisympäristö, tiedon luonne ja opiskelijan aikaisem-
mat tiedot, taidot ja kokemukset. Opiskelijan olemassa
olevien tietojen ja uuden tiedon välinen linkki on se
tekijä, joka tekee oppimisesta opiskelijan kannalta
merkityksellistä. Konstruktivismin mukaan ratkaisevim-
pia ovat opiskelijan ennakkokäsitykset ja aikaisemmat
kokemukset, informaation ja tiedon luonne sekä asiayh-
teys, jossa oppiminen tapahtuu. Siksi kouluttajan tär-
kein tehtävä on järjestää oppimiselle sellainen ympäris-
tö, että opiskelijan on mahdollista tarkastella aikaisem-
pia kokemuksiaan ja tietojaan, olla aktiivinen tiedon pro-
sessoija sekä käsitellä uutta tietoa mahdollisimman ai-
dossa ja mielekkäässä asiayhteydessä. Oppimista vah-
vistaa monipuolinen sosiaalinen vuorovaikutus oppijoi-
den kesken sekä heidän ja kouluttajien välillä. Oppimi-
nen on siis tiedon rakentamista, konstruoimista syklise-
nä prosessina, joka on opiskelijan itse tehtävä. (Sahl-
berg & Leppilampi 1994.)

Konstruktivistisen näkemyksen mukaan on tapah-
tumassa roolin vaihdos; kouluttaja muuttuu tietojen ja-
kajasta ja käskijästä oppimisen ohjaajaksi ja oman tie-
donalansa asiantuntijaksi. Tästä seuraa, että koulutta-
jan on tunnettava opiskelijoidensa oppimistyylit ja oh-
jattava heidän oppimistaan niiden pohjalta mahdollisim-
man hyvin. Päävastuu oppimisesta on oltava opiskeli-
jalla. Kouluttajan on luotettava hänen omaan aktiivi-
suuteen. Vastuuta voidaan lisätä suunnittelemalla ope-
tusta yhdessä, opittaessa yhdessä ja arvioitaessa oppi-
mistuloksia yhdessä. Erityisen hyviä tuloksia vastuun
jakamisesta opiskelijoille on saatu yhteistoiminnallisesta
oppimisesta.

Konstruktivismin mukaan oppiminen on tietojen
prosessoimista, tietorakenteiden muokkaamista ja muis-
tin hallintaa. Siksi opetuksen on oltava suurelta osin
epäsuoraa vaikuttamista. Tällöin opetus tarkoittaakin
itseasiassa sellaisten olosuhteiden järjestämistä, jossa
opiskelija on tekemisissä ympäristössään olevan tiedon
kanssa ja hänellä on mahdollisuus käsitellä sitä vuoro-
vaikutuksessa toisten kanssa. Entistä enemmän pitäisi
oppia työskentelemään ja oppimaan yhdessä. Parasta ja
kaikille sopivaa opetuksen työtapaa ei ole olemassa vaan
kouluttajan on hallittava erilaisten opetusmenetelmien
joustava käyttäminen erilaisissa opetustilanteissa.
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Kokemuksellisen oppimisen juuret ovat humanistisessa
psykologiassa. Kokemuksellinen oppiminen (Experien-
tial Learning) painottaa voimakkaasti itsearvioinnin roo-
lia oppimisprosessissa. Kokemuksellisen oppimisen
mallin käyttöä edesauttaa se, että oppijalla on työ- ja
toimintakokemuksia. Niiden pohjalta hän pystyy hah-
mottamaan, mitkä kokemukset ovat oppimisprosessin
kannalta relevantteja. Edelleen oppijan tulee omata ref-
lektiivisia taitoja ja oltava motivoitunut kehittämään it-
seään. Jos nämä ehdot täyttyvät, poistuvat useat niistä
ongelmista, jotka ovat ominaisia uusien sisältöalueiden
ja taitojen oppimiselle. Menestyksekkään, uutta luovan
kokemuksellisen oppimisen mallin käytön kruunaavat
oppijan itsensä määrittelemät oppimistavoitteet. Tavoit-
teet ja niiden jatkuva arviointi ohjaavat oppimisproses-
sia. Ellei oppija ole niitä sisäistänyt, käy prosessi �suun-
nattomaksi�; ei ymmärretä mitä ollaan oppimassa.
(Rauste- von Wright & von Wright 1994.)

Kokemuksellinen oppiminen voidaan ymmärtää
oppijaa monipuolisesti koskettavana ja aktivoivana toi-
minnallisena prosessina, joka käyttää hyväkseen eri ais-
tikanavia, tunteita, elämyksiä, mielikuvia ja mielikuvi-
tusta, siis kokemuksia (Kohonen 1988). Keskeisenä ta-
voitteena on tukea persoonallista ja sosiaalista kasvua,
lisätä oppijan itsetuntemusta ja tietoisuutta omasta
oppimisesta, parantaa oppimaan oppimista sekä tar-
kentaa käsityksiä oppimisen kohteista. Oppiminen on
konstruktivistisen tiedonkäsityksen mukaista jatkuvaa
tiedon syventämistä ja ymmärtämistä, oman tietämisen
rakentamista. Oppimistilanteet määräytyvät pääasiassa
oppijoiden toiminnasta ja oppijoiden persoonallisuus
ohjaa oppimisen tavoitteiden muotoutumista. Oppimi-
sen motivaatio on siis sisäinen, oppijoista lähtevä.

Humanistisen ihmiskäsityksen mukaan oppija on
tahtova, sisäisen motivaation voimalla itse itseään oh-
jaava yksilö, joka on tietoisesti vastuullinen omista rat-
kaisuistaan. Hän haluaa itsenäistyä ja ohjata omaa op-
pimistaan. Nämä ovat tyypillisiä piirteitä myös koke-
musoppimiselle. Kouluttajan rooli muuttuu tässä yhtey-
dessä kontrolloijasta ja auktoriteetista ohjaajaksi ja kan-
nustajaksi. Oppimisen vastuu siirtyy entistä enemmän
oppijalle itselleen. Samalla vastuu oppimisesta laajenee
itsestä myös muihin yhteisön oppijoihin, jolloin siitä
muodostuu yhteisvastuullista, kollektiivista toimintaa.
(Kohonen & Leppilampi 1994.)

Kokemuksellisessa oppimisessa korostuu aktii-
vinen prosessi, ei niinkään oppimisen lopputuotos. Mal-
lin taustalla ovat Kurt Lewinin organisaation kehittämi-
seen laadittu toimintatutkimusmalli, John Dewey�n te-

kemällä oppimisen malli ja Jean Piaget�n kehitysmalli.
Oppiminen nähdään tiedon luomisen yhteistoiminnalli-
sena prosessina, joka tapahtuu vuorovaikutuksessa ym-
päristön ja oman itsensä kanssa.

David Kolbin (1984) yhdessä David Huntin kans-
sa laatiman kokemuksellisen oppimisen mallissa (kuvio
2) on kaksi oppimisen ulottuvuutta, tiedostamaton ja tie-
dostettu ymmärtäminen sekä niihin liittyen neljä vaihet-
ta, jotka painottavat oppimista eri tavoin. Välitön oma-
kohtainen kokemus luo perustan oppimiselle. Käsitel-
tävän ilmiön havainnointi ja pohtiminen mieluiten yh-
dessä muiden oppijoiden tai kouluttajan kanssa on tär-
keä vaihe pyrittäessä tietoiseen ymmärtämiseen ja kä-
sitteellistämiseen. Teoriat, mallit ja käsitteet jäsentä-
vät omakohtaista kokemusta ja auttavat täten sen yleis-
tämisessä ja tietoisessa hallinnassa. Aktiivisen, kokei-
levan toiminnan vaiheen tarkoitus on testata päätelmiä
käytännössä. Kokemuksellisen oppimisen mallin mukaan
oppiminen nähdään kehämäisinä sykleinä, joiden pituu-
det vaihtelevat huomattavasti. Oppimistapahtuma on
täten jatkuvasti kehittyvä ja syvenevä prosessi, jossa op-
pijan omat tiedot ja taidot ovat ratkaisevassa asemassa.
Tämä ns. tarttumapinta vaikuttaa yhdessä oppimisym-
päristön kanssa siihen, millainen valikoiva tarkkaavai-
suus (Rauste-von Wright & von Wright 1994) oppijalla
kulloinkin on. Oppimisen syklisyys käy ilmi seuraavas-
ta Kolbin (1984,42) esittämästä kokemuksellisen oppi-
misen mallista.

1. Oppijan oma kokemusmaailma muodostaa kivija-
lan kaikelle oppimiselle. Kokemukseen perustuva oppi-
minen on välitöntä, intuitiivista, avointa, tunnepainot-
teista ja luovaa oppimista. Siinä ei pyritä ilmiön käsit-
teelliseen ymmärtämiseen. Opetustapahtuman ohjaajan
on syytä aina ottaa huomioon oppijan omakohtaisen ko-
kemuksen merkitys suunnitellessaan opetustapahtumaa.
Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että kurssin tai oppi-
jakson alussa on hyvä selvittää kurssilaisten työkoke-
mus ja tietotaito opiskeltavasta ammattialasta tai asia-
kokonaisuudesta.

Oppimismotivaatio eli halu oppia syntyy siitä, että
oppija tunnistaa oman �tarttumapintansa� opiskeltavaan
asiaan, eli mitä hän entuudestaan tietää asiasta tai miten
osaa toimia. Oppija luo itse tarttumapinnan pohjalta op-
pimistavoitteet. Tämä vaihe etenee käytännössä useim-
miten siten, että kouluttaja määrittelee opetuksen tavoit-
teet. Paras keino herättää oppijan mielenkiinto opiskel-
tavaan asiaa on antaa hänen itsensä osallistua tavoit-
teen ja ongelmien määrittelyyn. Tavoitteiden luonti yh-
dessä oppijoiden kanssa on mielestämme niin tärkeä
vaihe, että olemme laittaneet sen osaksi jokaista tässä
julkaisussa esiteltyä menetelmää.  �Omistajuus� syntyy
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parhaiten tämän yksilössä itsessään tapahtuvan proses-
sin kautta.

2. Kriittinen, arvioiva  pohdiskelu  eli reflektointi ko-
rostaa ilmiön eri näkökulmien ja oman oppimisen mie-
luiten yhdessä ohjaajan tai muiden oppijoiden kanssa
tapahtuvaa pohdintaa. Siinä opiskeltava asia pyritään
liittämään aiempiin kokemuksiin, aiempaan tietoon ja
erilaisiin assosiaatioyhteyksiin. Reflektoinnin avulla
myös syvennetään omaa itsetuntemusta. Tämä vaihe on
uuden asian sisäistämisen kannalta useimmiten kaikkein
tärkein. Siinä luodaan pohja uusille käsitteille, malleille
ja teorioille. Jotta uutta syntyisi eikä jäätäisi vellomaan
vain yksilön oman kokemusmaailman ja tarttumapin-
nan  suohon, on kouluttajan ohjattava oppijat yhtei-
seen pohdiskeluun. Reflektoinnin kohteena on tällöin
yhteistoiminnallisen oppimisen ajattelun mukaan paitsi
oppijoiden omat kokemukset ja tietotaito, usein myös
ryhmän toiminta.

Reflektio on yksi kokemusoppimisen peruspro-
sesseista. Reflektio tarkoittaa peiliin katsomista, oman
toiminnan ja ajattelun pohdiskelua. Se on jatkuvaa ja

aktiivista itsearviointia, jonka kohteena ovat omat käsi-
tykset, uskomukset ja tietämisen muodot. Reflektion
edellytyksenä on avoin asennoituminen ja älyllinen ajat-
telun taito. Oman toiminnan älyllinen pohtiminen ei ole
kovin tyypillistä opetustilanteissa. Reflektoivaa toimin-
taa ilmenee vielä opetuksen suunnitteluvaiheessa mutta
varsinainen opetus on useimmiten intuitiivista ja yksi-
suuntaista.

Kouluttajan rooli reflektointivaiheessa on erityi-
sen merkityksekäs. Taitavalla toiminnalla, oikein vali-
tuilla kysymyksillä ja vaihtelevilla ryhmäkoostumuksil-
la hän auttaa oppijaa oppimaan. Vygotsky (1978) kir-
joittaa ns. oppijan lähikehityksen vyöhykkeestä. Sen
mukaan kouluttajan tehtävä on luoda olosuhteet, joissa
hän tai muut oppijat auttavat oivaltamaan asioita ja käyt-
tämään tietojaan ja taitojaan. Tämän ajattelun mukaan
oppijan kehitystason ja potentiaalisen kehitystason vä-
lillä on epäsuhta, joka korjautuu parhaiten yhteistyössä
muiden kanssa. Tästä seuraakin Vygotskyn lause “mitä
oppija osaa tehdä yhteistyössä tänään, hän osaa tehdä
huomenna yksinään”. Kokemuksellisen oppimisen ajat-
telun mukaan oppijalle on siis tarjottava riittävän haas-

KUVIO 2: Kokemuksellisen oppimisen malli (Kolb 1984)
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teellisia virikkeitä, jotka työntävät häntä eteenpäin. Ta-
voitteiden on oltava hivenen korkeammalla kuin hänen
nykyinen suoritustasonsa. Tiedot ja taidot ovat jo lähi-
kehityksen vyöhykkeessä odottamassa. (Kohonen &
Leppilampi, 1994.)

3. Käsitteellistämisvaiheessa pyritään kurinalaisen, sys-
temaattisen ajattelun kautta luomaan uusia käsitteitä,
malleja ja teorioita. Oppija käsittelee kokemuksiaan ja
havaintojaan sekä konstruoi eli rakentaa niiden perus-
teella uutta tietoa. Tässä vaiheessa löytyvät myös on-
gelmien ratkaisut; oppija ymmärtää, mistä on kyse ja
miten ongelma ratkaistaan. Oppimisen ja tiedon oival-
tamisen kannalta tämä vaihe on kaikkein tärkein. Ellei
loogista oivallusta synny, ei voida odottaa syväoppi-
mista.Vaikka käsitteellistämisvaihe on yksilön oppimi-
sen kannalta yksilötyötä, edellyttää hyvä lopputulos usein
yhteistä pohdiskelua ja prosessointia. Oleellista vaiheelle
on, että looginen ajattelu on siinä tunteiden edellä.

4. Aktiivista, kokeilevaa toimintaa korostava oppimi-
nen pyrkii etsimään toimivia käytännön ratkaisuja ja so-
velluksia. Tässä vaiheessa yritetään myös vaikuttaa ih-
misiin ja muuttaa asioita. Sille on olennaista päämäärä-
hakuinen toiminta, johon kuuluu myös epäonnistumisen
riskien ottaminen. Oppimisen pysyvyyden ja opittujen
asioiden mielekkyyden kannalta on myös tärkeää, että
oppimisen ohjaaja luo mahdollisuuksia testata teorioita
ja malleja käytännössä. Mitä vaativammasta ja hanka-
lammasta oppimistavoitteesta on kysymys, sitä enem-
män tiedon ja taidon omaksuminen vaatii harjoittelua ja
kollegiaalista tukea. Esimerkiksi kouluttajien uusien työ-
menetelmien käyttöönottoa selvittävissä tutkimuksissa
on havaittu, että ilman jatkuvaa, pitkäkestoista harjoit-
telua ja muilta opettajilta saatavaa kollegiaalista tukea
pysyvää muutosta ei yleensä tapahdu (Joyce ja Showers
1987).

Konstruktivistisen oppimiskäsityksen mukaiset,
mieluiten yhdessä oppijoiden kanssa laaditut testit ja
kokeet toimivat myös motivoivana palautejärjestelmä-
nä. Kokeilla tulee tällöin mitata nimenomaan oppijan
taitoa soveltaa opittuja asioita, ratkaista vastaavia on-
gelmia sekä ymmärtää asiakokonaisuuksia ja asioi-
den välisiä yhteyksiä.

Olennaista kokemuksellisessa oppimisessa on, että
tarttumapinta opittuihin asioihin kasvaa jokaisen kier-
roksen aikana, joten vanha sanonta �kertaus on opinto-
jen äiti� pitää täsmälleen paikkansa tämän kehäajatte-
lun mukaan. Tietomäärän ja oivalluksen kasvaessa op-
pija kiinnittää joka kierroksen aikana huomionsa eri asi-
oihin. Ohjaajan toiminta (oppimisympäristön luominen,
alkulämmittely, tavoitteiden määrittely ym.) vaikuttaa

yleensä paljon siihen, kohdistuuko valikoiva tarkkaa-
vaisuus opittaviin asioihin vai epäolennaisuuksiin. Niin-
pä opetusjakson avauksen merkitystä ei voi koskaan yli-
arvioida.

Kokemuksellisen oppimisen malliin kuuluvat
myös kokemusten ymmärtämisen ja muuntamisen ulot-
tuvuudet. Ymmärtämisen dimensiossa on kysymys sii-
tä, missä määrin oppiminen on tiedostamatonta, intui-
tiivista kokemista, missä määrin yleistämällä tapahtu-
vaa tiedostettua käsitteiden ymmärtämistä. Teoreettisia
käsitteitä voidaan muuttaa merkityksellisiksi subjektii-
visten kokemusten avulla. Kokemusten muuntamisen
ulottuvuus sisältää aktiivista toimintaa ja omakohtaista
havainnoivaa pohdintaa eli reflektointia. Se luo uusia
merkityksiä aikaisemmin käsittämättä jääneille ja on-
gelmallisiksi koetuille asioille.

Edellisen perusteella kokemuksellinen oppiminen
voidaan nähdä oppijaa monipuolisesti koskettavana ja
aktivoivana, toiminnallisena oppimisena, joka vetoaa eri
aistikanaviin, tunteisiin, kokemuksiin, elämyksiin, mie-
likuviin ja mielikuvitukseen. Näkökulma korostaa oppi-
misen etenemistä pitkälle aikavälille ajoittuvana kehi-
tysprosessina. Oppiminen on siten vähitellen täsmenty-
vää ja syvenevää tiedon muuntumista, tavallaan esiopi-
tun asian uudelleen oppimista syvällisemmän ymmärtä-
misen tasolla.
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Tämän julkaisun perimmäisenä tavoitteena on lisätä kou-
luttajien valmiuksia käyttää yhteistoiminnallisen oppi-
misen filosofiaan perustuvia menetelmiä aikuiskoulutuk-
sessa. Sen vuoksi esittelemme tässä luvussa tiivistetys-
ti, mistä yhteistoiminnallisessa oppimisessa on kysymys.
Haluamme erityisesti painottaa, että kyseessä on tapa
ajatella, ei nippu menetelmällisiä temppuja.

Yhteistoiminnallisuus on oppimisen itsenäistymis-
tä ja vapautumista tukeva sosiaalinen rakennelma, joka
perustuu kokemukselliseen oppimiseen ja konstruktiivi-
seen oppimisnäkemykseen. Yhdessä oppimisella, tois-
ten auttamisella ja toisilta oppimisella pyritään sosi-
aaliseen muutokseen, jolle on ominaista avoimuus, dy-
naamisuus,  ryhmäkeskustelut ja yhteinen tiedon käsit-
tely. Opiskelijan yksilöllinen kasvu ja itsenäistyminen
kulkevat rinta rinnan sosiaalisen kasvun ja kehittymisen
kanssa. Voidakseen olla ryhmälleen hyödyksi oppija tar-
vitsee subjektiivisesti koettua henkistä ja älyllistä itse-
näisyyttä. Menestyksellinen toiminta ryhmässä tukee täl-
laista yksilöllistä itsenäistymistä (Kohonen 1988, Ko-
honen & Leppilampi 1994).

Perinteiseen opettajajohtoiseen opetukseen ja jopa
ryhmätyöskentelyyn verrattuna yhteistoiminnallisessa
oppimisessa huomioidaan oppija itsenäisesti ajatteleva-
na, itseohjautuvana, tahtovana persoonana, jolle tulee
antaa vastuuta omasta oppimisestaan. Oppija saavut-
taa tiedolliset tavoitteet vähintäänkin yhtä hyvin kuin
perinteisillä tavoilla. Sen lisäksi hänen sosiaalisia taito-
jaan, yhteistyö- ja vuorovaikutustaitojaan ja persoonal-
lisuuden kasvuaan tuetaan määrätietoisesti ja säännöl-
lisesti. Oppimisen sekä asenteiden ja käyttäytymisen
muutoksen kannalta on tärkeää kasvattaa oppijan ajat-
telutaitoja. Ellisin ja Feldmanin (1994) mukaan seuraa-
vat tekijät yhteistoiminnallisessa oppimisessa edistävät
ajattelun kehittymistä (Helakorpi & Juuti & Niemi,
1996):

� Positiivisen henkisen ilmapiirin luominen rohkaisee ris-
kin ottamiseen, asioiden esille ottamiseen ja niistä pu-
humiseen ja auttaa näkemään luokkahuoneet �oppi-
joiden yhteisöinä�.

� Odotus, että oppijoiden pitää tehdä yhteenvetoja, selit-
tää ja ehkä opettaa asia muille, vaatii korkeampiasteista
kognitiivista ajatusten järjestelyä ja pohdintaa kuin ma-
teriaalin oppiminen vain omaa käyttöä varten.

� Keskustelu yhteistoiminnallisissa ryhmissä edistää
useimmiten suullista johtopäätöksen tekoa, selittämis-
tä, arviointia ja pohdintaa siitä, mitä yksilö tietää, ja
pohdintaprosessin kautta tieto muuttuu merkitykselli-
seksi.

� Heterogeeniset ryhmät, joilla on monenlaisia valmiuk-
sia edellyttäviä tehtäviä, pakottavat divergenttiin ajat-
teluun, luoviin reaktioihin, kunkin erilaisen lahjakkuu-
den käyttöön. Monet erilaiset osaamiseen liittyvät odo-
tukset johtavat siihen, että ryhmän jäsenten erilaisuus
on arvokas rikkaus eikä ongelma.

� Toverit vaikuttavat toistensa oppimiseen mallintamal-
la ajatusten erilaisia tasoja, selittämällä, kuinka rat-
kaisivat ongelman ja antamalla toisilleen palautetta ja
rohkaisua.

� Ristiriitaiset mielipiteet, tulkinnat ja selitykset pitää
ratkaista, ja se panee ryhmän jäsenet pohdiskelevaan
dialogiin. Strukturoitu ristiriita saattaa olla erinomai-
nen oppimisen kannalta.

� Monet yhteistoiminnallisen oppimisen lähestymistavat
edellyttävät, että opiskelijat keskittyvät tehtävän kog-
nitiivisiin ja metakognitiivisiin puoliin. He joutuvat se-
lostamaan, miten he ovat päätyneet tiettyihin ratkai-
suihin. Ei riitä, että he vain pyrkivät löytämään ns.
�oikean vastauksen�.

(Ellis & Feldman 1994.)

Jos aikuiskoulutuksessa pyritään vakavasti oppi-
joiden itsenäistymiseen ja minäkuvan kasvuun, oppimaan
oppimisen sekä yhteistyötaitojen kehittämisen tavoittei-
siin, on ilmeistä, että niiden saavuttamiseksi ei voida
tehdä vielä kovinkaan paljoa minkään yhden oppiaineen
puitteissa. Oppilaitoksen toimintakulttuuri asettaa vali-
tettavasti yhteistyölle omia reunaehtojaan. Oppilaitok-
sessa, jossa samoja opiskelijoita opettaa useampi kou-
luttaja, on eri kouluttajien välinen yhteistyö välttä-
mätöntä opetuksen sisällölliseksi ja pedagogiseksi eheyt-
tämiseksi. Kouluttajien on pohdittava yhdessä oppijoi-
den ja heidän sidosryhmiensä kanssa oppilaitoksensa kas-
vatuksellisia arvoja ja päämääriä. Kukin kouluttaja pyr-
kii sitten etenemään omassa opetustyössään niiden suun-
nassa yhdistämällä oppiaineensa tavoitteita ja työmuo-
toja oppilaitoksensa muihin tavoitteisiin. Eri oppiainei-
den opetusta voidaan jäsentää siten, että ne tukevat osal-
taan oppilaitoksen kasvatuspäämäärien toteutumista.
Kouluttajien yhteistyö on myös avain vaikuttavaan ai-
kuiskoulutukseen.
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Yhteistoiminnallisen oppimisen periaatteetYhteistoiminnallisen oppimisen periaatteetYhteistoiminnallisen oppimisen periaatteetYhteistoiminnallisen oppimisen periaatteetYhteistoiminnallisen oppimisen periaatteet

Yhteistoiminnallisen oppimisen eri koulukunnat jäsen-
tävät oppimista yleensä tiettyjen periaatteiden mukaan.
Seuraavassa esitellään viisi periaatetta, jotka sopivat
mielestämme parhaiten suomalaiseen yhteiskuntaan ja
kulttuuriin (ks. myös Johnson ym. 1991; Sahlberg &
Leppilampi 1994; Kohonen & Leppilampi 1994):

1.  P1.  P1.  P1.  P1.  Positiivinen riippuvuusositiivinen riippuvuusositiivinen riippuvuusositiivinen riippuvuusositiivinen riippuvuus
Oppijoiden riippuvuus toisistaan kehittyy silloin, kun
heillä on tunne, että he tarvitsevat toisiaan suorittaak-
seen ryhmän tehtävän. Ryhmän menestyminen riippuu
sen jäsenten menestyksestä, ja yhden menestyminen vai-
kuttaa toisten menestykseen. Positiivinen keskinäinen
riippuvuus on koko yhteistoiminnallisen oppimisen yti-
menä.  Ilman sitä yhteistyö hajoaa ryhmässä suoritetuk-
si yksilötyöksi. Ryhmän jäsenten on tunnettava, että he
ovat liittyneet yhteen ja että yhteinen menestyminen koi-
tuu kaikkien oppimisen eduksi. Heillä on tällöin moti-
vaatio ja syy työskennellä yhdessä ja koordinoida pon-
nistelujaan tehtävän suorittamiseksi. Tutustuminen, yh-
teisten tavoitteiden luominen ja pelisäännöistä sopimi-
nen luovat hyvän pohjan positiivisen riippuvuuden ra-
kentamiseksi. Tosin sitä pitää kehittää koko ajan erilai-
silla ryhmäyttämisharjoituksilla ja jatkuvalla itsearvi-
oinnilla. Tässä menetelmäpaketissa kiinnitetään paljon
huomiota juuri positiivisen riippuvuuden luomiseen.

2. V2. V2. V2. V2. Vuoruoruoruoruorovaikutteinen viestintäovaikutteinen viestintäovaikutteinen viestintäovaikutteinen viestintäovaikutteinen viestintä
Oppijoiden välistä vuorovaikutteista viestintää raken-
netaan suunnitelmallisesti yhteistoiminnallisen oppimi-
sen ryhmissä. Vuorovaikutuksen keskeisiä muotoja ovat
mm. yhteenvetojen tekeminen, selitysten antaminen ja
vastaanottaminen, pelisääntöjen luominen, tiedon ja ym-
märtämisen tarkentaminen ja asian tai tehtävän edelleen
kehittely yhdessä keskustellen ja neuvotellen. Tämä to-
teutuu parhaiten, kun kouluttaja luo oppimistapahtumalle
sellaiset rakenteet ja olosuhteet, että vuorovaikutteinen
viestintä mahdollistuu (istumajärjestys, pöydät syrjään,
järkevä äänenkäyttö jne.).

3. Yksilöllinen vastuu3. Yksilöllinen vastuu3. Yksilöllinen vastuu3. Yksilöllinen vastuu3. Yksilöllinen vastuu
Yhteistoiminnallisen oppimisen ryhmä on onnistunut teh-
tävässään vasta sitten, kun sen jokainen jäsen on suorit-
tanut tehtävän tai ainakin tuonut oman panoksensa sen
työstämiseen. Jokainen ryhmän jäsen on itse vastuussa
omasta oppimisestaan. Henkilökohtaisen vastuunsa li-
säksi jäsenet ovat myös osaltaan vastuussa ryhmätulok-
sesta. Jokaisen on pystyttävä esimerkiksi selostamaan,
mitä ryhmässä keskusteltiin, miten ryhmän yhteiseen rat-
kaisuun päädyttiin ja miten se on perusteltavissa. Li-

säksi kouluttaja voi harkintansa mukaan valita yhden
jäsenen vastaamaan koko ryhmän puolesta. Ryhmän ei
siis tule sallia �peukalokyytiläisiä� (eikä myöskään �työ-
juhtia�), vaan jokainen jäsen osallistuu ryhmän toimin-
taan. Yksilöllinen vastuu on avain onnistumiseen, mut-
ta vastuu muista ryhmäläisistä (sosiaalinen vahvistami-
nen, huolehtiminen, yhteiset normit) takaa parhaan lop-
putuloksen; muutoksen asenteissa ja käyttäytymisessä.

4. Sosiaaliset r4. Sosiaaliset r4. Sosiaaliset r4. Sosiaaliset r4. Sosiaaliset ryhmätaidotyhmätaidotyhmätaidotyhmätaidotyhmätaidot
Oppimisprosessille on ominaista mahdollisuus vuoro-
vaikutteiseen viestintään. Oppija voi testata ajatuksiaan
ja puhua tunteistaan. Tämä ei tosin yksin riitä, vaan on
myös osattava kuunnella. Paitsi oppimisessa, tarvitaan
yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja sekä monia muita so-
siaalisia taitoja kaikessa kanssakäymisessä läpi koko elä-
män. Niinpä oppijoille on opetettava tietoisesti muun
muassa johtamistaitoja, keskinäistä luottamusta ja tois-
ten arvostamista, toisen tarkkaavaista kuuntelua, neu-
vottelua ja päätöksentekoa sekä ristiriitatilanteista sel-
viytymistä. Yhdessä sovitut pelisäännöt (ks. pelisääntö-
kortti) ovat perusta sosiaaliselle kanssakäymiselle. So-
siaalisten taitojen merkitystä tulee pohtia yhdessä oppi-
joiden kanssa eri näkökulmista. Aikuiskoulutuksessa ja
työelämässä tarvitaan yhdessäoppimisen lisäksi myös
muita tarpeellisia sosiaalisia taitoja.

5. T5. T5. T5. T5. Toiminnan ja oppimisen yhteinenoiminnan ja oppimisen yhteinenoiminnan ja oppimisen yhteinenoiminnan ja oppimisen yhteinenoiminnan ja oppimisen yhteinen
pohtiminenpohtiminenpohtiminenpohtiminenpohtiminen
Kokemuksellisen oppimisen kehän tärkeä vaihe on ref-
lektointi, jota tämä periaate vastaa. Oppimisvaiheessa
yhteinen pohtiminen luo sillan omien kokemuksien muun-
tamiseksi uusiksi teorioiksi, käsitteiksi ja malleiksi (ks.
tarkemmin edellinen luku). Reflektoinnin toinen ulottu-
vuus on oppia tietoisesti tarkkailemaan ryhmän toimin-
taa, yhteistyötaitojen kehittymistä ja omaa oppimistaan
esimerkiksi seuraavien kysymysten avulla: Mitä opim-
me? Miltä toiminta tuntui? Miten työskentelimme? Mi-
ten voimme parantaa yhteistä työskentelyämme?

Oppimisen yhteinen pohtiminen mahdollistaa ko-
kemuksesta oppimisen ja kokemuksen hyödyntämisen
myös tulevaa oppimista varten. Tätä varten ryhmät (ja
myös koko opiskelijajoukko) tunnistavat työskentelys-
sään sekä vahvuuksia että puutteita. Jälkimmäisten op-
pimisesta tehdään ryhmissä sopimuksia, jotka tehosta-
vat niiden tietoista tarkkailua ja oppimista. Yhteisen poh-
timisen osuutta aikuiskoulutuksessa on vaikea ylikoros-
taa. Koetun arviointi kehittää myös oppijan metakog-
nitiivisia taitoja eli ymmärrystä siitä, miten hän oppii,
miten häneen vaikutetaan jne. Itsetuntemus on lopulta
avain uusien asioiden omaksumiseen.

Edellä esiteltyjen  periaatteiden omaksuminen ja
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sisäistäminen on edellytys yhteistoiminnallisen oppimi-
sen filosofian mukaisten opetusmenetelmien tehokkaa-
seen käyttöön. Kouluttajan ammattitaitoa ei mitata sil-
lä, että hän hallitsee satoja erilaisia menetelmiä vaan
sillä, että hän osaa valita niistä kulloiseenkin tilantee-
seen parhaiten sopivat. Oppimisprosessin ohjausta voi-
daan verrata toiseen taitolajiin, tenniksen peluuseen.
Koskaan ei opi niin hyvin, että harjoittelu kannattaisi
lopettaa. Jokainen opetustuokio ja -tapahtuma on uusi
haaste, jossa onnistuminen on lopulta riippuvainen sii-
tä, miten kouluttaja valmistautuu siihen.

Yhteistoiminnallinen oppiminen on lähestymista-
pa muiden joukossa eikä sitä tule missään nimessä vali-
ta ainoaksi tavaksi opettaa. On tilanteita, joissa liitu,
taulu ja innostunut kouluttaja johtavat parhaaseen tie-
dolliseen tulokseen. Pyrittäessä lisäämään sosiaalisia tai-
toja ja kasvattamaan oppijan persoonallisuutta esittävä
opetus tai yksilöllinen työtapa eivät kuitenkaan toimi.
Silloin tarvitaan osallistavaa, yhteistoiminnallista työs-
kentelyä. Tärkeintä on käyttää monipuolisia työtapoja
ja muistaa, että yksi tarve on ja pysyy; innostunutta
kouluttajaa ei korvaa mikään.
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Y H T E I S T O I M I N N A L L I N E N
O P P I M I S P R O S E S S I

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

�Kun lusikalla antaa, niin kauhalla saa.�

                                                           pohjois-pohjalainen viisaus

tätä materiaalia. Haluamme korostaa, että parhaimmil-
laan oppimisprosessi elää taitavan ammattilaisen käsis-
sä tilanteet ja oppijoiden tarpeet huomioiden noudatta-
matta tiettyä kaavaa. Uskomme silti, että kokemukselli-
sen oppimisen kehän huomioiminen auttaa yhteistoimin-
nallisen oppimisprosessin suunnittelua.

Esittelemme seuraavassa lyhyesti, mitä kukin
vaihe pitää sisällään.

1. Oppimisympäristön luominen1. Oppimisympäristön luominen1. Oppimisympäristön luominen1. Oppimisympäristön luominen1. Oppimisympäristön luominen

Oppimisympäristön huolellinen suunnitteluvaihe sisäl-
tää muun muassa materiaalien hankkimisen, opiskelu-
aineiston valinnan, fyysisen ympäristön suunnittelun,
ryhmä- ja roolijaosta sopimisen, aikataulusuunnitelman
laatimisen sekä esittely- ja arviointitavasta päättämisen.
Itse toteutuksessa on oppijoiden motivoinnin kannalta
tärkeää, että he pääsevät vaikuttamaan päätöksiin mah-
dollisuuksien mukaan. Merkittävää on suunnitella huo-
lella yhdessä oppijoiden kanssa esimerkiksi fyysinen op-
pimisympäristö. Hyvän oppimisen kriteerien (ks. sivut
6�7.) mukaan ympäristö kannattaa luoda mahdollisim-
man aidoksi. Luokkahuone ei siksi ole läheskään aina
paras mahdollinen vaihtoehto. Unohtaa ei sovi myös-
kään roolileikkien ja muun rekvisiitan, musiikin, väri-
en, esineistön ja tehosteäänien ym. merkitystä elämyk-
sellisyyttä etsittäessä. Oppijoiden mielikuvitukselle kan-
nattaa antaa tilaa. Asioita tulisi opiskella luonnollisessa
asiayhteydessä, joten ympäröivää yhteiskuntaa tulisi
käyttää mahdollisimman paljon oppimisympäristönä.
Myös toiminnan pelisäännöt on tärkeä osa ryhmän työs-
kentelyä. Niiden laatimiseen ja arviointiin kannattaa kiin-
nittää riittävästi huomiota.

Tämän julkaisun tavoitteiksi mainitsimme johdan-
nossa

1. Luoda aikuiskoulutuksen parissa työskenteleville vii-
tekehys nykyisestä oppimiskäsityksestä.

2. Kehittää kouluttajien valmiuksia lisätä yhteistoimin-
nallisuutta opetuksessa ja oppimisessa.

3. Lisätä kouluttajien keskinäistä sekä kouluttajien ja
opiskelijoiden välistä yhteistyötä.

4. Tehdä kouluttajille menetelmäpaketti kokemukselli-
sen oppimisen ja yhteistoiminnallisen oppimisen käyt-
tämiseksi omassa opetustyössään.

5. Toimia keskustelun virittäjänä kouluttajien pedago-
gisissa tapaamisissa

Tällaisten tavoitteiden saavuttaminen edellyttää sekä
opettajilta että opiskelijoilta tavoitteellista, määrätietois-
ta, pienin askelin etenevää työskentelyä. Opiskelijoiden
hyvä tutustuminen toisiinsa luo perustan sosiaalisten
taitojen ja persoonallisuuden kehittymiselle. Yhteistoi-
minnallisen oppimisen menetelmäkortit auttavat tutus-
tumaan opittaviin asiakokonaisuuksiin motivoivalla ta-
valla yhdessä opiskellen.

����� Y H T E I S T O I M I N N A L L I S E NY H T E I S T O I M I N N A L L I S E NY H T E I S T O I M I N N A L L I S E NY H T E I S T O I M I N N A L L I S E NY H T E I S T O I M I N N A L L I S E N
OPPIMISPROSESS IN VOPP IMISPROSESS IN VOPP IMISPROSESS IN VOPP IMISPROSESS IN VOPP IMISPROSESS IN VAIHEETAIHEETAIHEETAIHEETAIHEET

Tämän materiaalipaketin perustan muodostavat kon-
struktivistinen oppimiskäsitys ja kokemuksellisen oppi-
misen malli. Olemme jakaneet näiden teorioiden pohjal-
ta oppimisprosessin seitsemään vaiheeseen (ks. oheinen
kuvio), jotka toistuvat kaikissa menetelmäkorteissa.
Vaiheistuksen ja kaavamaisuuden tarkoitus on ohjata
oppijoita oppimaan ja käyttämään myös itsenäisesti
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2. Lämmittely ja kokemusten
kartoittaminen

Jokainen oppimistilanne on hyvä aloittaa lämmittelyvai-
heella, jonka tavoitteena on irrottaa oppija edellisestä
vaiheesta (opetustuokiosta, välitunnista, viikonlopusta
tms.), luoda mukava ilmapiiri ja tuoda hänet läsnäole-
vaksi oppimistilanteeseen. Lämmittely on tärkeä osa mo-
tivointia. Se voidaan suorittaa lukuisilla erilaisilla lä-
hestymistavoilla, joista olemme valinneet kortteihin muu-
tamia esimerkkejä (ks. myös liite). Oppijan oman koke-
musmaailman huomioiminen aloitusvaiheessa on osoit-
tautunut tehokkaaksi tavaksi saada hänet mukaan. Lä-
hestymistapa osoittaa, että kouluttaja on kiinnostunut
oppijasta ja haluaa auttaa häntä eteenpäin. Yksilöteh-
tävillä, pienryhmäkeskusteluilla, mielikuvaharjoituksil-
la ym. oppija ohjataan opiskeltavaan teemaan. Musiik-
ki ja rentoutus auttavat oppijoita kokemaan alkavan opis-
kelutilanteen miellyttävänä. Lämmittelyharjoituksina voi
käyttää myös erilaisia pelejä ja leikkejä, joiden pääasi-
allinen tarkoitus on luoda otollinen sosiaalinen opiske-
luilmapiiri.

3. Tavoitteiden määrittäminen

Tavoitteiden määrittämisvaiheen yksi tärkeimpiä tehtä-
viä on ohjata oppijan valikoiva tarkkavaisuus opiskel-
tavaan asiaan ja saada hänet innostumaan opiskeltavas-
ta asiasta. Jokaisessa oppimistilanteessa oppijoiden va-
likoiva tarkkaavaisuus kohdistuu mitä ihmeellisimpiin
asioihin. Joku muistelee vielä edellisen illan tapahtumia,
toinen tarkkailee kouluttajan maneereja, joku silmäilee
opiskelutovereitaan. Paras tapa motivoida oppija on läh-
teä liikkeelle siitä, missä hän on eikä siitä missä koulut-
taja on. Niinpä tulee selvittää oppijan tarttumapinta eli
se, mitä hän entuudestaan tietää opiskeltavasta asiasta
ja määrittää oppimistavoitteet eli mitä hän haluaa tie-
tää. Voi todella sanoa, että kouluttajan tärkeimpiä teh-
täviä on aikaansaada ristiriitaa oppijan päässä. Kun tämä
ristiriita on saavutettu, voi kouluttaja siirtyä opetusti-
lanteen ohjaajaksi, sillä oppija  haluaa  itse  ottaa asiois-
ta selvää. Vaikka asia ei näin yksinkertainen olekaan,
kuvaa väite sitä, mistä  ns. transformatiivisessa  lähes-
tymistavassa on kysymys. Ihannetila on, että oppija on
osa opetussuunnitelmaprosessia.  Paras  esimerkki  täs-

KUVIO 3: Yhteistoiminnallisen oppimisprosessin vaiheet suhteutettuna kokemuksellisen oppimisen kehään
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tä transformatiivisesta lähestymistavasta ja yhteisestä,
oppijan omista tarpeista lähtevästä tavoiteasettelusta on
ryhmätutkimus, joka on esitelty menetelmäkorteissa.
Ryhmätutkimus on tosin niin vaativa työtapa, että suo-
sittelemme  sen  käyttöä  vasta  sitten, kun oppijat ovat
oppineet yhteistoiminnallisen oppimisen perustaidot ja
ymmärtävät,  mistä siinä on kysymys.

4. Yhteistoiminnallinen opisk4. Yhteistoiminnallinen opisk4. Yhteistoiminnallinen opisk4. Yhteistoiminnallinen opisk4. Yhteistoiminnallinen opiskeluvaiheeluvaiheeluvaiheeluvaiheeluvaihe

Yhteistoiminnassa tapahtuva opiskelu, jossa jokainen on
vastuussa paitsi omasta myös muiden oppimisesta on
tavoitteena kaikissa tämän julkaisun korteissa. Opiske-
luvaihe on lopulta ratkaisevin oppimistavoitteiden saa-
vuttamisen suhteen. Huolellinen valmistautuminen luo
sille hyvän perustan.

Tässä julkaisussa esitellään useita yhteistoimin-
nallisia menetelmiä, joita on pientä mielikuvista käyttä-
en helppo muunnella. Alussa suosittelemme kouluttaja-
johtoista lähestymistapaa, jonka aikana tutustutaan me-
netelmiin ja niiden laatimisen taustalla olevaan ajatte-
luun. Kun oppijat alkavat ymmärtää, mistä on kysymys,
ryhmä voi jo toimia lisääntyvässä määrin itseohjautu-
vasti. Toiminta tapahtuu kuitenkin aina kouluttajan oh-
jauksessa.

Oppijat kannattaa ottaa mukaan oppimisen suun-
nitteluun. Niinpä on paikallaan antaa heille, sitten kun
yhdessä tapahtuvan opiskelun perusperiaatteet alkavat
valjeta, vapauksia varioida korttien juoksutuksia liite-
materiaalia ja omaa mielikuvista hyödyntäen. Kortteja
voi käyttää myös niin, että jokainen opiskeluryhmä voi
ajoittain valita oman, heille parhaiten sopivan työsken-
telytavan.

Jatkuva arviointi on osa opiskelua. Käytännös-
sä tämä tarkoittaa oppijan ja ryhmien itsearviointia. Ar-
vioinnin tavoitteena on kehittää oppijoiden opiskelutai-
toja. Oppimistapahtuman dokumentointi (oppimispäivä-
kirja) tukee arviointiprosessia.

Opiskeluvaiheessa kouluttajan rooli on ennen
kaikkea ohjaajan rooli. Parhaimmillaan hän on herkkä-
vaistoinen prosessin ohjaaja, joka pystyy mukautumaan
oppijoiden tarpeisiin sekä vaihtelemaan  menetelmiä  ja
jopa tavoitteita joustavasti. Taitava  kouluttaja hallitsee
erilaisia tilanteita ja osaa mukautua muutoksiin. Liit-
teenä  olevassa  yhteistoiminnallisen  oppimisen  tunti-
suunnitelmakaavakkeessa on  esitetty  muutamia kysy-
myksiä,  joiden  toivomme  auttavan  kouluttajaa opis-
keluvaiheen ohjailussa.

5. Oppimisk5. Oppimisk5. Oppimisk5. Oppimisk5. Oppimiskokokokokokemusten jakaminenemusten jakaminenemusten jakaminenemusten jakaminenemusten jakaminen

Hyvän aikuiskoulutuksen tavoitteisiin kuuluu tietojen
omaksumisen lisäksi sosiaalisten taitojen ja persoo-
nallisuuden kehittymisen edistäminen. Etenkin näiden
tavoitteiden saavuttaminen edellyttää yksilöllisten ja ryh-
män kokemusten säännöllistä jakamista.

Kouluttajan on hyvä muistaa, että jokaisen har-
joituksen tulisi päättyä yksin, ryhmissä ja/tai yhdessä
tapahtuvaan reflektointiin. Mitä opin itsestäni ja muis-
ta? Mitä tunsin ja koin harjoituksen aikana? Minkä vuok-
si opin tällä menetelmällä paremmin kuin jollain toisel-
la? Mitä johtopäätöksiä tästä voin tehdä oman opiske-
luni suhteen? Näitä ja lukuisia muita kysymyksiä esittä-
en opiskelemme ns. metataitoja, taitoja tuntea ja ym-
märtää omaa toimintaamme ja oppimistamme parem-
min. Näiden metataitojen oppiminen auttaa meitä sel-
viytymään myös työelämässä entistä paremmin.

6. T6. T6. T6. T6. Tavoitteiden aravoitteiden aravoitteiden aravoitteiden aravoitteiden arviointiviointiviointiviointiviointi

Yhteistoiminnallisessa oppimisessa opiskelijaryhmien
ajatuksilla, pohdinnoilla, päätelmillä ja arvioinnilla on
suuri merkitys oppimisen kannalta. Oppijat tuottavat
ryhmissä paljon aineistoa, jonka hyödyntäminen on kiinni
kouluttajan ammattitaidosta.

Kouluttajan tehtävänä on nostaa olennaiset ky-
symykset esille ja kiteyttää asiat. Tämä on myös vaihe,
jossa kouluttajalla on parhaat mahdollisuudet tarkistaa,
että oppijat ovat omaksuneet opiskeltavat asiat oikein.
Hänen tehtävänään on johtaa opetuskeskustelua siten,
että perusasiat tulevat oikein esille. Oppijoiden oival-
lukset ja yhteinen kieli takaavat lopulta sen, että moti-
vaatio muiden ryhmien esitysten seuraamiseen säilyy
yleensä hyvänä.

Esitysten arviointivaihe on tärkeä. Esittäjien tu-
lee arvioida omaa toimintaansa  paitsi omassa ryhmäs-
sä myös julkisesti. Muiden ryhmien ja etenkin koulut-
tajien palautteet ovat myös olennainen osa oppimista.
Säännöllinen arviointi ja keskustelu tavoitteiden saavut-
tamisesta auttavat opiskelijoita kehittymään sekä oppi-
joina, esiintyjinä että keskustelijoina. Kouluttajalla tu-
lee olla kykyä havainnoida myös oppijoiden kehitysvai-
hetta ja käsitellä asiat välittömästi. Negatiivinenkin ti-
lanne kääntyy taitavan kouluttajan käsissä positiiviseksi.

Opitun arviointi on perinteisin arvioinnin muoto,
joka on tärkeä osa tätäkin menetelmäpakettia. Uusien
asioiden oppimisen kannalta on tärkeää kiteyttää tun-
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nilla opitut asiat uudeksi teoriaksi ja uusiksi käsitteiksi.
Oppijakson lopussa palautetaan mieleen tavoitteet ja
arvioidaan, miten ne on saavutettu.

Työskentelyn arviointivaiheessa voidaan keskit-
tyä joko itsearviointiin tai ryhmän toiminnan arvioin-
tiin. Itsearvioinnin aikana oppijat pohtivat korttien an-
tamien vinkkien pohjalta omaa toimintaansa yksilönä ja
ryhmän jäsenenä. Ryhmät arvioivat omaa työskentely-
ään oppimisen aikana ja koko opiskelijajoukko yhdessä
kouluttajan kanssa omaansa. Tavoitteena on oppia kan-
tamaan vastuuta omasta toiminnastaan yksin ja ryhmän
jäsenenä pyrittäessä kohti yhteistä päämäärää. Opiske-
luryhmän yhdessä laatimat pelisäännöt ovat hyvä arvi-
ointikriteeri, jota kannattaa käyttää vaikka jokaisella
oppitunnilla.

Useissa menetelmäkorteissa on nostettu esiin on-
nistumisen kriteerit osana tavoitteiden määrittelyä. On-
nistumisen kriteerit toimivat konkreettina mittarina ar-
vioitaessa esimerkiksi sitä, miten ryhmän jäsenet kuun-
telivat toisiaan, kuka kannusti, ketkä tekivät yhteenve-
toja yms. Ilman konkreettisia kriteereitä arviointi on hel-
posti �musta tuntuu�- tyyppistä keskustelua, joka ei
perustu tosiasioihin. Onnistumisen kriteerien määrittä-
minen kannattaa opetella opiskeluvaiheessa, sillä kysei-
sellä tekniikalla on käyttöä työelämässä, harrastuksis-
sa, perhe-elämässä, missä tahansa. Aluksi kriteeristön
laatiminen saattaa tuntua hankalalta, mutta harjoittelu
kannattaa.

7. Johtopäätösten tek7. Johtopäätösten tek7. Johtopäätösten tek7. Johtopäätösten tek7. Johtopäätösten tekeminen ja jatkeminen ja jatkeminen ja jatkeminen ja jatkeminen ja jatkononononon
suunnittelusuunnittelusuunnittelusuunnittelusuunnittelu

Koko opetustuokio kannattaa päättää johtopäätösten te-
kemiseen ja jatkon yhteiseen suunnitteluun. Totesimme
jo edellisessä osiossa, että yhteinen kokemusten reflek-
tointi auttaa metataitojen omaksumisessa. Hyvään op-
pimisprosessiin ja oppijoiden sitouttamiseen liittyy yh-

teinen suunnittelu sen kaikissa vaiheissa. Jatkon yhtei-
nen suunnittelu sitouttaa ja motivoi opiskelijoita itse-
näiseen työskentelyyn ja helpottaa motivoitumista myös
seuraavalla kerralla. Yhdessä suunnitellaan, miten opis-
kelua jatketaan, mitä tehdään kotitehtävinä tai miten
vedetään seuraavan tunnin lämmittely? Selkeällä, ohja-
tulla  suunnitelulla autetaan opiskelijoita näkemään ope-
tustilanteet jatkumona, toisiinsa kiinteästi liittyvänä ta-
pahtumaketjuna. Oppijoiden motivaatiota pidetään par-
haiten yllä, kun he tietävät, miten jatkossa toimitaan ja
ennen kaikkea, kun he pääsevät vaikuttamaan siihen.

OppimismenetelmäkOppimismenetelmäkOppimismenetelmäkOppimismenetelmäkOppimismenetelmäkortitortitortitortitortit

Materiaalipakettimme menetelmäkortit on jaettu kahteen
pääluokkaan;  ryhmäyttäminen ja tutustuminen sekä yh-
teistoiminnallisen oppimisen menetelmät. Perusteet ja-
koon löytyvät työelämän tarpeista. Työntekijöiden va-
linnassa kiinnitetään yhä enemmän huomiota paitsi am-
matilliseen osaamiseen myös taitoon toimia ryhmässä
ja huomioida muut. Myös nykyinen oppimiskäsitys ja
kokemuksellisen oppimisen malli tukevat menetelmäkort-
tiemme jaottelua. Ryhmäytyminen ja yhdessä tekemi-
nen edistävät oppimista.

Ryhmäyttämiskortit sisältävät tutustumis-, on-
gelmanratkaisu- ja vuorovaikutusharjoituksia. Niiden
avulla voi ohjata oppijoita parempaan itseilmaisuun, ryh-
mässä käyttäytymiseen ja hyvin toimivan tiimin raken-
tamiseen. Myös erilaiset luottamusta lisäävät sekä neu-
vottelutaitoja kehittävät harjoitukset kuuluvat tähän sar-
jaan.

Yhteistoiminnallisen oppimisen menetelmäpa-
ketti sisältää muutaman yhteistoiminnallisen opetusjak-
son. Kortit on suunniteltu siten, että niitä voi sovelletus-
ti käyttää missä opetustapahtumassa tahansa. Osaa me-
netelmistä voi käyttää jopa auditorissa pidettävän luen-
non elävöittämiseen (mm. ad hoc- ryhmät).
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O p i s kO p i s kO p i s kO p i s kO p i s ke l u y m p ä r i s t ö ne l u y m p ä r i s t ö ne l u y m p ä r i s t ö ne l u y m p ä r i s t ö ne l u y m p ä r i s t ö n
l u o m i n e nl u o m i n e nl u o m i n e nl u o m i n e nl u o m i n e n
Materiaali: Nimikortit, paperia, kynät,
fläppitaulu, tussit
Fyysinen ympäristö: Mieluiten tila, jossa
ainoastaan tuolit.
Ryhmäjako: Osanottajat jaetaan 3 hengen

ryhmiin satunnaisotannalla (ks. liite 2). Siirretään tuolit ryh-
miin.
Aikavaraus: noin 90 min

L ä m m i t t e l yL ä m m i t t e l yL ä m m i t t e l yL ä m m i t t e l yL ä m m i t t e l y
A) Keskustellaan aluksi ryhmissä (3 min.)
siitä, mikä merkitys opiskelussa on sillä,
että tuntee opiskelijatoverit mahdollisim-
man hyvin.
B) Keskustellaan asiasta yhdessä. Todetaan,

että turvallisen opiskeluilmapiirin (jossa kukin uskaltaa ker-
toa tunteistaan ja kokemuksistaan) luomiseksi tutustuminen
on hyvin tärkeää.

TTTTTa v o i t t e i d e na v o i t t e i d e na v o i t t e i d e na v o i t t e i d e na v o i t t e i d e n
m ä ä r i t t ä m i n e nm ä ä r i t t ä m i n e nm ä ä r i t t ä m i n e nm ä ä r i t t ä m i n e nm ä ä r i t t ä m i n e n
A) Päätetään aloittaa määrätietoinen, use-
amman tuokion kestävä tutustuminen opis-
kelijatovereihin.
B) Luodaan toiminnalle onnistumisen kri-
teerit, so. mistä huomaamme opiskelun

edetessä, että olemme päässeet tavoitteeseemme? (Onnistu-
misen kriteerien luomisesta on erillinen kortti.)

TTTTTy ö s ky ö s ky ö s ky ö s ky ö s ke n t e l y v a i h ee n t e l y v a i h ee n t e l y v a i h ee n t e l y v a i h ee n t e l y v a i h e
A) Sovitaan ryhmässä, kuka on A, kuka B
ja kuka C. Valmistaudutaan esittelemään
pari koko luokalle siten, että A esittelee B:n,
B C:n ja C A:n.
B) Jaetaan jokaiselle kortti. Kukin täyttää

oman korttinsa siten, että oma etunimi tulee sen keskelle

1
riittävän suurella. Kortin kulmiin kirjataan lyhyesti muut
kysyttävät tiedot (valinnan mukaan neljä, esim. syntymä-
paikka, kotipaikka, lempipaikka, suosikkiartisti, harrastuk-
set, positiivinen kokemus, tulevaisuuden toive tms.)
C) Esittäydytään ryhmässä siten, että jokainen kirjaa omas-
ta esiteltävästään tiedot paperille keskustelun aikana.
D) Kukin ryhmä esittäytyy vuorollaan koko opiskelijajou-
kolle siten, että esittelijä ja esiteltävä seisovat.

KKKKKokokokokokemusten jakaminenemusten jakaminenemusten jakaminenemusten jakaminenemusten jakaminen
A) Keskustellaan miltä työskentely tuntui.
Mitä havaitsit itsestäsi ja muista?
B) Kouluttaja pyytää jokaista ryhmää miet-
timään vähintään 5 syytä, miksi esittelykier-

ros tehtiin.
C) Kirjataan fläpille tms. ja opiskeluvihkoon perusteita.

TTTTTavoi t te iden aravo i t te iden aravo i t te iden aravo i t te iden aravo i t te iden ar v io int iv io int iv io int iv io int iv io int i
Käydään alussa luotujen onnistumisen kri-
teerien perusteella keskustelua (ensin ryh-
missä, sitten yhdessä) siitä, mitkä kriteerit
toteutuivat jo ensimmäisen jakson aikana.

Keskustellaan samalla periaatteella myös,
miten työskentely onnistui. Osallistuivatko kaikki? Miksi?
Mitä voisi tehdä jatkossa toisin?

Johtopäätösten tekJohtopäätösten tekJohtopäätösten tekJohtopäätösten tekJohtopäätösten tekeminen jaeminen jaeminen jaeminen jaeminen ja
jatkjatkjatkjatkjatkon suunnitteluon suunnitteluon suunnitteluon suunnitteluon suunnittelu
A) Mitä työskentely opetti? Miten voisim-
me jatkossa oppia tutustumaan toisiimme
lisää? Mitä kannattaa jatkossa huomioida
tai tehdä toisin?

B) Pohditaan miten ja milloin jatketaan tutustumista. Pää-
tetään vastuuhenkilöt, jotka ryhmänä tai yhdessä koulutta-
jan kanssa vastaavat seuraavasta tunnista.

Tullaan tutuiksi
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○




