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1) TYÖELÄMÄN MUUTOKSET JA 
OSAAMISVAATIMUKSET



Tietoyhteiskuntateoreetikkojen näkemyksiä tulevaisuu den 
työnkuvista (esim. Reich 1995; Castells 2000, 2001)

1. Rutiinituotantopalvelut

2. Henkilöpalvelut

3. Symbolianalyyttiset tehtävät

-insinöörit, suunnittelijat, konsultit,
tutkijat, projektipäälliköt, toimittajat, 
mainonta- ja markkinointi-
ammattilaiset ….



Tietoyhteiskuntateoreetikkojen näkemyksiä tulevaisuu den 
työnkuvista

Castells 1996, 2000: Symbolianalyytikot työtehtävien mukaan

- Johtajat (commanders): strateginen suunnittelu ja päätöksenteko
- Tutkijat (researchers): tuote- ja prosessi-innovaatiot
- Suunnittelijat (designers): innovaatioiden sovelluskehitys
- Yhdistelijät (integrators): päätöksenteon, innovaation, tuotekehityksen ja

ja toteutuksen suhteiden hallinta ja johtaminen



Tietoyhteiskuntateoreetikkojen näkemyksiä tulevaisuu den 
työnkuvista

Castells 1996, 2000: Eri työntekijäryhmät verkostoihin osallistumisen 
mukaan:

- Verkostoitujat (networkers): luovat suhteita omasta aloitteestaan
- Verkostetut (networked): toimivat verkostoissa, mutta eivät itse päätä

milloin, miksi tai kenen kanssa
- Ulkopuoliset (switched-off): omiin työtehtäviinsä sidotut työntekijät;

työt määrittyvät yksisuuntaisesti, eivät vuorovaikutuksellisesti



”Kun symbolianalyytikot eivät ole keskustelemassa työtoverei-
densa kanssa, he istuvat tietokoneiden ääressä tutkimassa 
sanoja ja lukuja, siirtelemässä ja muuttamassa niitä, kokeile-
massa toisia sanoja ja lukuja, muotoilemassa ja testaamassa
hypoteeseja, suunnittelemassa tai pohtimassa strategioita. He
käyttävät paljon aikaa myös kokouksissa ja puhelimessa ja
vielä enemmän lentokoneissa ja hotelleissa neuvomassa, 
pitämässä esityksiä, jakamassa ohjeita sekä solmimassa sopi-
muksia. Ajoittain he tuottavat raportin, suunnitelman,
piirustuksen, muistion, ohjelman tai ennusteen, joka puolestaan
aiheuttaa uusia kokouksia sen selvittämiseksi, mitä oikein on
ehdotettu, miten ehdotus toteutetaan, kuka sen toteuttaa ja
paljonko se maksaa. Varsinainen tuotanto on usein helpoin 
vaihe. Suurin osa ajasta ja rahasta (ja siten myös todellisesta
arvosta) tulee ongelman muodostamisesta, ratkaisun laadin-
nasta ja toteutuksen suunnittelusta.”

Reich, R. 1995. Rajaton maailma. Yritysten ja kansallisvaltioiden uudet pelisäännöt. Suom. S. 
Kangasharju. Sitra.

Kuvaus symbolianalyytikon työstä



Symbolianalyyttisessa työssä tarvittavia taitoja

- Tiedon käsittelyn taidot
- Abstrakti ajattelu, järjestelmäajattelu  
- Kokeileminen, innovatiivisuus, visiointikyky
- Sosiaaliset taidot
- Viestintätaidot 



Sosiaaliset taidot kuten yhteistyötaidot, suullinen ja 
kirjallinen kommunikaatiotaito, esiintymistaidot, 
monialaisuus, rajanylitystaidot, työprosessitietämys, 
adaptiivinen eksperttiys

Verkostoituminen, tiimityö, 
projektit

Oppimisen taidot, reflektiivisyys, joustavuus, luova 
sopeutuvuus, yrittäjyystaidot, monialaisuus, 
rajanylitystaidot, kyky sietää paineita ja epävarmuutta,
progressiivinen ongelmanratkaisu, adaptiivinen 
eksperttiys

Jatkuva muutos, 
kompleksisuus, 
epävarmuus

Kielitaito, kulttuurien tuntemus, suvaitsevaisuus, 
eettisyys, adaptiivinen eksperttiys

Globalisaatio, 
kansainvälistyminen

Tietokoneen ja –verkkojen käyttötaidot, 
medialukutaito,
kriittinen ajattelu, ongelmanratkaisutaidot, adaptiivinen 
eksperttiys

Tieto-, viestintä- ja 
automaatiotekniikan
kehitys

Vastaavat yleistaidot ja ammatillinen osaaminenTietoyhteiskuntaan 
liittyvä työn ominaisuus

(Tynjälä 2003)



Yliopistosta valmistuneet 2-10 vuotta valmistumisen  jälkeen:
tärkeimmät työssä tarvittavat taidot (Tynjälä et al., 2003, 2005)                                            
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Yliopistosta valmistuneet 2-10 vuotta valmistumisen  jälkeen:
Missä tärkeimmät työssä tarvittavat taidot on opittu? (Tynjälä et al. 2003):
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2) Asiantuntijuustutkimuksen näkökulmia 



Asiantuntijuustutkijoiden määritelmiä asiantuntijuud esta

Hatano & Inagaki (1992)
Rutiiniekspertit: toimivat tehokkaasti tutuissa tilanteissa
Adaptiiviset ekspertit: toimivat tehokkaasti myös uusissa tilanteissa ja 
kehittävät uutta ymmärrystä ja taitoja

Bereiter & Scardamalia (1993):
Eksperttiys progressiivisen ongelmanratkaisun prosessina
- Rutiinien hallinta� uuden, entistä monimutkaisemman
ongelman asettaminen

- Aikaisemman osaamisen ylittäminen

Engeström (2004):
Eksperttiys kollaboratiivisena ja transformatiivisena toimintana



Metaforia oppimisesta ja asiantuntijuudesta (Hakkarainen ym.2002,
2004, 2005)

Bereiter & Scardamalia 1993, Bereiter 2002:
Eksperttiys progressiivisena ongelmanratkaisuna
Engeström 2004:Eksperttiys kollaboratiivisena ja transformatiivisenatoimintana
Nonaka & al, 1998, 2006: Yhteisöllinen tiedon luominen

Hatano & Inagaki 1992:
-Rutiiniekspertit
-Adaptiiviset ekspertit

Lave & Wenger 1991
Wenger 1998:
Eksperttiys täysivaltaisena
osallistumisena

Asiantuntijuus tiedon-
hankintana
(Mielensisäinen 
näkökulma)

Asiantuntijuus kulttuu-
riin osallistumisena
(Osallistumis-
näkökulma)

Asiantuntijuus
tiedonluomisena
(Luomisnäkökulma)



Asiantuntijuuden elementit

1 Faktuaalinen tieto

2 Käsitteellinen tieto

3 Proseduraalinen tieto/
taidot (know how)

4 Äänetön tieto, intuitio

5 Metakognitio, reflektiivinen
tieto 

1 Formaali /
teoreettinen tieto

2 Käytännöllinen / 
kokemuksellinen tieto

3 Itsesäätelytieto

Korkeatasoisessa asiantuntijuudessa elementit tiivi isti integroituneet !!!
���� Perinteisessä koulutuksessa erillisiä



3) Korkeakoulupedagogiikan kehittäminen 
työelämäosaamisen ja –asiantuntijuuden
näkökulmasta



Asiantuntijuuden kehittäminen: integratiivinen pedag ogiikka
(Leinhardt et al 1995; Bereiter & Scardamalia 1993; Mar kowitz & Messerer 2006; Tynjälä ym 2003; 2006) 
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KÄYTÄNNÖLLINEN/
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Välittävät välineet:

KESKUSTELUT, KOLLABORATIIVINEN OPPIMINEN
TUTOROINTI, MENTOROINTI, VALMENNUS

analyyttiset tehtävät,
oppimispäiväkirja, portfolio

Muuntaminen

Käsitteellistäminen
Eksplikointi
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Korkeakoulut asiantuntijuuden kehittäjinä
Integratiivinen pedagogiikka integroi:

- Teoriaa, käytäntöä ja itsesäätelytaitoja
= Käsitteellistä, kokemuksellista ja itsesäätelytietoa

- Ammatillisia taitoja ja yleistaitoja
- Oppimista ja työtä
- Konkreettista tekemistä ja tieteellistä, abstraktia ajattelua
- Formaalia ja informaalia oppimista
- Yksilöllistä ja yhteisöllistä oppimista
- Mahdollisesti eri oppiaineita



Keinoja integratiivisen pedagogiikan toteuttamiseksi

- Projektioppiminen 
- Ohjattu työharjoittelu, johon kytketty oppimistehtäviä
ja ryhmäkeskusteluja 

- Työkokemuksen reflektointi ja analysointi esseiden,
oppimispäiväkirjan, analyyttisten tehtävien, 
ryhmäkeskustelujen, portfolion yms avulla

- Simulaatiot
- Ongelmalähtöinen oppiminen (PBL)
- Teoriakurssit, joihin kytketty sovellustehtäviä



Tutkimustuloksia projektioppimisesta: Sisäinen moti vaatio
Kehittämisprojekti-kurssi, tietojärjestelmätiede,

(Helle,Tynjälä, Olkinuora & Lonka 2007a)
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Tutkimustuloksia projektioppimisesta: 
Oppimistulokset (Helle, Tynjälä, Lonka & Olkinuora 2007b; 
Tynjälä, 2001; Tynjälä, Pirhonen, Vartiainen & Hell e 2008)

1) Alakohtaiset tiedot ja taidot (esim. tietojärjestelmien suunnittelun mallintaminen;
alan spesifit menetelmät; ohjelmointikielet;
kokonaiskuva itse projektityöstä ja tietojärjestelmän
rakentamisesta)

2) Ns. yleiset työelämätaidot (esim. projektinhallinta; tiedon etsimisen ja käsittelyn
taidot; vuorovaikutustaidot; asiakkaiden kohtaaminen;
kommunikaatiotaidot; neuvottelutaidot; kielitaito)

3) Ammatti-identiteetin kehittyminen (esim. urasuunnitelmien kehittyminen;
identifioituminen alan ammattilaiseksi; ammatillisen
itsetunnon vahvistuminen)



Tutkimustuloksia projektioppimisesta:
Oppimistulokset, asiantuntijuuden kehittyminen (Eteläpelto 1998, 2000)



Simulaatiot

- laitteet kuten lentosimulaattorit, ajosimulaattorit, potilassimulaattorit
- oppimispelit 
- toiminnalliset simulaatioharjoitukset; draamapedagogiikka

Karrasch ym: Lukion psykologia 3, Otava, s. 106. http://www.laerdal.fi/document.asp?subnodeid=14925384



Peda-Games (KTL + JAO): työturvapeli



Teoriakurssit, joihin kytketty sovellustehtäviä

3 oppikirjaa
lukupiireissä

Soveltavat
kirjoitus-
tehtävät

Tehtävien 
purku
ryhmässä

Esim. kirjoittamalla oppimisen kurssi (Tynjälä 1999)

Lopputyönä
essee

Koetut oppimistulokset: merkitsevät erot suhteessa vertailuryhmään:
Tiedon soveltaminen + **
Muutokset ajattelussa / käsityksissä + **
Kriittisyyden lisääntyminen + ***
Siirtyminen dualistisesta ajattelusta kohti relativistisempaa ajattelua + **
Kommunikaatio- ja yhteistyötaitojen kehittyminen + **

Ei eroja:
-Tiedon lisääntyminen
- Kielitaidon parantuminen



Yhteenvetoa: Työelämäosaamisen kehittämisessä
tarvitaan

- koulutuksen ja työelämän yhteistyötä (opetus-
suunnitelmat; harjoittelujen suunnittelu ja ohjaus, 
opinnäytetyöt, tutkimus- ja  kehittämistoiminta, 
projektioppiminen, vaihto-ohjelmat …)

-integratiivista pedagogiikkaa,  jossa kytkeytyvät 
teoria ja käytäntö sekä ammatillinen
osaaminen ja yleistaidot ja jossa luodaan uutta tietoa 
yhteistyössä työelämän kanssa

- myös erilliskursseja yleistaidoissa



Lisää aiheesta:

P. Tynjälä 2007: Integratiivinen pedagogiikka osaamisen
kehittämisessä. Teoksessa H. Kotila, A. Mutanen &
M V Volanen (toim.) Taidon tieto. Helsinki. Edita,11-36.

KIITOS!


