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SO-vuotiaan Oulun yliopiston juhlavuoden ti-
laisuuksiin I iittyy toukokuussa OpinTori 2008
tapahtuma. Sen tavoitteena on levittdd ope-
tuksen, ohjauksen ja opiskelun hyviii kiiytein-

tojii sekii lisdtei opetuksen arvostusta ja

ed istiiii opettajien mahdol I isuutta meritoitua
opetu ksen keh ittdm istyossai.

Hyviistti oppimisesta ei ole mainintaa, vaikkakin
se luonnollisesti on hyviin opetuksen tarkoituk-
sena. Kuitenkin haasteena on Ivan Illichin (1970)
esille tuoma deschooling:

"Kouluissa oppilaat ehdollistetaan sotke-
maan keskencicin opetus ja oppiminen, edisty-
minen ja tutkinnot. He menettcivcit lcyvyn sa-
noa jotain uutta ja omaa. Mitci enemmcin opet-
tajia, sitd enemmcin oppimattomuutta! Sama
to istuu muilla yhteiskuntasektoreilla. "

Olemme liiheltii seuranneet yliopistoj en koulutus-
ta useampia l.uosikymmeniii. Jos on ollut vastuus-
sa alimpien vuosikurssien opetuksesta, sita ei ole
arvostettu silloin, kun yliopiston laitoksen koko
opetusprosessi tuottaa hyviii tuloksia. Kun kou-
lutusjakson lopussa on hiimminkiii, silloin helpos-
ti etsitaan syytii ketjun alusta. Nyt eldmme aikoja,
joiioin alkuopetukseen on alettu kiinnittriii koros-
tetusti huomiota, jotta saataisiin parhaal voimat
osallistumaan siihen.

Kokemuksemme liittyy myos yliopiston tieto-
jenkiisittelyopin opintojen puoliviiliin ja loppu-
osaan. Jos opettaja pystyy ketjuttamaan sanoman-
sa useammalle kurssille ja pitemm?ille ajanjaksolle,
niin sen vaikuttavuus on syviillisempi. Esimerkik-
si ty6harjoittelun ja laajojen projektitciiden jaksois-
sa korostuu opittujen teoreettisten asioiden vie-
minen k?iytiinncin ongelmien ratkaisuiksi. Samalla
syntyy usein myos keskin2iinen luottamus, joka
voi jatkua Pro gradu -tutkielmaan ja tydeliimririn
saakka. Toiminnassa onnistuttiin, kun opettaj alla
oli vain yksi ryhmii vastuullaan. Sen rinnalla oli

toinen alemmalla vuosikurssilla oleva ryhmii. Ei
puhuttu tutoroinnista, mutta oppilaat valmistui-
vat reilussa neljiissii vuodessa.

Kun puhutaan parhaista kaltanndista opetuk-
sen yhteydessd, se valpastuttaa opettajat. Eikrj
tavoitteena voisi olla linkki suoraan modemiin
yhteiskuntaan? Historia voitaisiin jrittiiii niille, jot
ka sitri opettavat. Parhaatkin kiiytiinncit liittyvAt
siihen, mitii on sattunut ja miten vastaaviin tilan-
teisiin reagoidaan tulevaisuudessa. Nriinkci pitiiisi
olla?

Tydellimiin eri aloilla tapahtuu voimakas muu-
tosprosessi. Esimerkiksi tietotekniikan ammatit oli-
vat vielli selkeitii 80-luvun alussa. Silloin puhut-
tiin reikiikorttiliivi stiij istzi, ohj elmoijista, operaatto-
reista, suunnittelijoista ja tutkijoista. Ennen tieto-
tekniikan tyotehtaviin tultiin monesti tydpaikka-
koulutuksen kautta, hyvin usein ilman ammatillis-
ta tutkintoa. Mycis ne opiskelijat, joilla oli jo opin-
tojensa aikana valmiudet ja osaamista alan tyci-
tehtaviin, vietiin oppilaitoksista usein jo kesken
opintojen. Nyt vanhat toimenkuvat ovat muuttu-
neet. Kaikilta tietotekniikan ammattilai silta vaadi-
taan Iaajaa alan osaamista, niin yksityiskohtien
kurn mutkikkaiden kokonaisuuksienkin ymmiirlri-
mistri. Tiimiikiiiin ei eniiii riita,vaantarvitaan myos
henkiloitii, jotka ovat perehtyneetjollekin erityis-
osaamista vaativalle alueelle syviillisesti, esimer-
kiksi tietoturval lisuuteen,

Miden vuoden yliopisto-opintojen aikana ti-
lanne tydeliimiissri muuttuu jopa radikaalisti. Osa
vanhoista asioista muuttuu itsestriiinselvyyksiksi
ja ne voisi jiittiiii pois opetusohjelmasta. Tiedon
puoliintumisaika lyhenee. Samalla tulee esille jat-
kuvasti uusia asioita, joita samanaikaisesti on esillzi
paljon eri asiayhteyksissii. Tarvitaan sekri yleis-
tietiimystri asioista ettri kontekstuaalista tietoa -
niin tapauskohtaista tietoa kuin tilannekohtaista
lokusoitua tietoa. Samalla tulee jatkuvasti uusia
vaatimuksia. Mycis tietotekniikan osalta tulee teol-
lisuudesta vihjeitai opetettavista kursseista. Kui-
tenkaan yliopistokoulutus ei saa j ohtaa yksittiiis-
ten tuotemerkkien ja erillisten tydkalujen opetta-
miseen, vaan siihen, miten toimitaan tilanteessa,
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johon ei ole valmista
malliratkaisua olemas-

sa. Koulutuksen on
myos sisiiltonsii puit-
teissa elettiivd muun
yhteiskunnan tahdis-
sa, proaktiivisesti.

Jos suunnittelija
nojaa tycissiitin van-
haan, tilannetta voi-
daan verrata niin sa-

nottujen kypsyysmal-
lien (Capability Ma-
turity Model Integra-
tion CMMI -mallien)
ka1'ttamiseen (Softwa-

re Engineering Institu-
te 2007 ). Kiiytiinncis-
sii tiimii voi tarkoittaa
sita, etta vaaditaan py-
symiiiin paikallaan, pi-
tiiytymiiiin vanhassa.
Kun tietoturvallisuu-
den hallinnassapuhu-
taan ISO IEC 27 000

standardeista (ISO
2005), tarkoitetaan pi-
tiiytymistli olemassa

olevissa kiiytiinnciissa, koska standardi pemstuu

b es t pr acti c es -kontrolleihin. Kuitenkin, modetni

menestyminen ei onnistu vanhoilla malleilla, sen

pitiiisi perustua exellence -malleihin, joilla tiihdti-

tiiiin oppimiseen ja ylir eflaisuuteen.

Fr*aktiivistius j* wi n/w! n

Parhaat kiiyt2innot ovat heriittlineet po siti ivisia
mielikuvia opetuksen ydinasioista. Ne ovat kui-
tenkin nyt saaneet uuden tulkinnan, past prac-
t ices. Eiriitii opetuksessa, ettii pelktistiiiin pyrittiii-
siin elvyttiimiiiin vanhoja kiiytiintdjii, vaan niiden
lisiiksi on ymmiirrettiivii uudet tarpeet ja niiden

vaikutus koulutukseen. Koulutuksesta vastuus-

sa olevien on niihtiivii tlimiin piiiviin tarpeiden li-
siiksi huomisen tarpeet.

Proaktiivisuus tarkoittaa sita, etta on varau-

duttava tilanteisiin, jotka ovat t2iysin uusiaja en-

nalta arvaamattomia. Hyviksi koetuista kiilttinn6is-
takin pitaisi oppia edelleen. No, kuinka sitten?

Kuinka voidaan opettaa ja valmentaa oppilaita
sellaiseen, mikii vasta on tulossa - ensi viikolla tai

viiden vuoden kuluttua?

Best practices -kiiytiinndistA pitiiisi piiiistii
eteenpdin, niihin liittyviin explisiittisen tiedon li-
siiksi pitiiisi pystyii porautumaan siihen, kuka tie-
t2iii ja kenellii on tietoa ja kokemuksia niiden hyo-
dyntiimisestii. Best practices -kliytiinndistii opi-
taan edelleen niiden hyddyntiimisen kautta.

Opetuksen rakenteet esitetiiiin koulutusohjel-
mien muodossa. Rakenne on stabiili, se kestiizi

vuosikausia. Yliopistojen "tuotteista", valmiista
maistereista ja heidiin osaamisestaan, on keskus-

teltu. Jos lopputuotteella tarkoitetaan maisteria tut-
kintotodistus kourassaan, niin siihen pitaisi eh-

dottomasti sisiiltyb tutkinnon lupaamaa osaamis-

ta ja valmiutta. Miksi koulutusjiirjestelmii ei tuota
valmiita tuotteita yhteiskunnan ja teollisuuden tar-

peisiin?
Tulosvastuu ja tuotteiden lukumiiiirii vaikut-

taa oleellisesti oppilaitoksen rahoitukseen jo nyt
ja thhitulevaisuudessa. Kun pyritii?in maksimoi-
maan rahavirtoja, niin tuotteiden laatu yleensii kiir-
sii. Vain harvoin proaktiiviset seikat sopivat t2ihlin

massatuotantoon, jota vielii niin sanottu Bolog-
nan prosessi pyrkii j iihmettiimiiiin muuttamatto-
muudellaan.

Kun ikiiluokat pieneviit, my6s opetuksessa

olisi niihtiivii uudet mahdollisuudet. Oppilaiden
miiiirii yhtii opettajaa kohti voi laskea. Mutta mitA

trimli oikein tarkoittaa? Paraneeko tilanne? Huo-
noneeko tilanne? Tiissii tarvitaan ryhdistiiytymis-
ta. on paastavd parempaan oppimiseen

Tyoharj oittelulla olisi mahdollista kuroa teori-
an ja kiiytiinndn viilistii kuilua. Kuitenkaan suo-

menkieli ei kuvaa asian koko laajuutta, jota ilmais-
taan sanonnalla P rogres siv e S andwic h Training
(Kajava & Varonen 1998, 2000 a & b). Kunkin ko-
keneen opettajan olisi mahdollista rakentaa omaa

tutkimuskentiiiinsii sivuavia proj ektej a, j oissa toi-
mittaisiin aluksi laboratorio-olosuhteissa, mutta
my<ihemmin mukaan tulisi myds kiiy4iinndn sovel-

luksia yrityksissii tai muissa organisaatioissa (Ka-
java & Varonen 200l ,2002). Projekteissa ty6sken-

nellessiilin oppilaat niikisiviit, mitkii valinnaiset
opinnot ovat tyon kannalta tiirkeitii, ja suorittaisi-
vat ne. Oikeasti oppiminen tapahtuu juuri verkos-
toissa infonnaalisti ("epiimuodollisesti") (Siemens

2006, Anttila & aI2007'). Tietotekniikan villeinii
vuosina parhaat opiskelijat vietiin kesken opinto-
jaan tydel2imiiiin. Yliopistoilla ja oppilaitoksilla voi
nyt siiilyii tiiysi ote toimintaan. Yhdessti toimien -
yliopisto ja teollisuus - mahdollistuu, ettii samalla

mycis yliopisto oppii (win/win -toiminta).

Jorma Kajava
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I*ife long learning

Kun jotakin ehdottaa, niin helposti saa palautetta:
Voisitko nayttaa asian kiiytiinndssii? Kun toimii
taiten, asian on voinut testata todellisessa ympa-
ristcjssii. Asiat ovat abstrakteja, niitri ei ole helppo
mitata. Ennen mittaamista on selvitettlivii, mikii il-
miii on asian ytimenli. Eikd se ole juuri oppimisen
j a tietyn osaamisvalmiuden saavuttaminen? Opet-
tajana voi tyrytyamittaamaan, kuinka hyvin oppi-
laat ovat tyollistyneet teollisuuden ja elinkeino-
eliimiin trirkeissii asiantuntijatehtavissA.

Opettaj alta vaaditaan riskinottokykyii. Riittaa-
kci hiinen osaamisensa tyoskentelyyn osaavien ja
innovatiivisten nuorten parissa? Kun tarkastellaan
oppimistilanteessa opettaj aa j a opiskelij oita, niin
kuka tekee tydn? Oppilaat tekeviit oppimistycin,
opettajan on osattava astua sivuun oikealla het-
kellii ja toimia valmentajana. Tiirkeii2i on ymmdr-
tad, ettd juuri opiskelijathan "virittaviit" opetta-
jankin uudelle tasolle.

Parhaita kiiyttintoj ii tarv ilaan opetuksessa j at-
kossakin. Tienviittana uuteen ajatteluun voi olla
Jay Crossin Informal Learning, the other 8096
(Cross, J. 2003, Anttila2007). Oppiminen on mo-
dernissa yhteiskunnassa keskeinen elementti, sen

merkitys jatkuu koko ihmisen eliimiin kaaren. Yli-
opistoissa ja oppilaitoksissa opiskellaan vain ly-
hyen ajanjakson ajan, sen sijaan oppiminen jat-
kuu monine jaksoineen life long long life, live
learning.
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