
Millaista
oppimiskulttuuria ja oppimisen strategioita 

arviointi voi tuottaa?

Teesejä ja herätteitä
heutagogiseen (oppimisen omistajuutta oppijassa synnyttävään) 

ja jaettua asiantuntijuutta yhteiskehittelevään kulttuuriin

Timo Keski-Petäjä

Yliopistonlehtori, tiimivalmentaja

MAB, hallintotieteiden tutkinto-ohjelmavastaava

- 21.1.2021 / 26.11.21 –

Tämä teos on lisensoitu Creative Commons Nimeä-EiKaupallinen-EiMuutoksia 4.0 Kansainvälinen -lisenssillä. 
Tarkastele lisenssiä osoitteessa http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/


MIKSI JOKIN OPINTOJAKSO ON OLEMASSA JA MIHIN SE LIITTYY (merkitys on tärkeä sukupolvikokemus)

Opiskelija kehystää opintojakson ja oppimistilanteen osana tutkintoon kuuluvien ”kurssien kokonaisuutta”
Pohjalla on oma työ- ja elämänkokemus, odotukset ( ja kaverien kokemukset, ”opintojakson maine”)
Tärkeä on myös oma opiskelustrategia: mihin panostaa, miksi – ja kuinka paljon?

OPISKELIJAN VALINTA

Suoritan tämän opintojakson ”vain” osana tutkintoa TAI
Omaksun ja osaan sisältöjä rakennellakseni tietoa opintojakson eväin

VAIKUTUS OPPIMISEN OMISTAJUUDEN KOKEMISEEN

Parhaimmillaan tunnistetaan oman asiantuntijakatseen kehittyminen ja asiantuntijaksi kasvun polku
Oivalletaan opintojakson työelämärelevanssi asiantuntijuuden kasvun kautta (mentoroinnit tukena)

Timo Keski-Petäjä (2020)



OPETTAJAN TUNTUMA ”OPPIMISEN MAISEMAAN” ON AINA LAAJEMPI KUIN OPISKELIJAN
Taustalla on kokemus tiedon rakentelusta ja kehystämisestä (mentaalinen malli – kartta ja kompassi)

”OPPIMISEN POLKU” KOHTI LAAJEMPAA ASIANTUNTIJAN KATSETTA VOIDAAN TEHDÄ NÄKYVÄKSI JA SAADA JAETUKSI
Opettaja voi kehystää (scaffold) tiedon rakentelun
Opiskelijan motivaatio ja uteliaisuus – oppimisen omistajuus – saa tilaa herätä

Timo Keski-Petäjä (2020)

retoriikankesakoulu.fi
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Arvioinnin
pyrkimys /
Opiskelijan tavat oppia

Suorittava
(”ranking”, tentit)

Itsearvioiva
(reflektio, oppimispäiväkirjat)

Vertaisarvioiva
(dialogi, jaetun 
asiantuntijuuden 
neuvottelutaidot)

Opettajan tukema, jaettu 
arviointi (”valmentava”, 
”kolmitahoinen”: reflektio, 
dialogi, osaamisen jatkuva 
yhteiskehittely)

Suorittamisen arviointi 
(ranking, tentti)

Opettajan tunnistaman ja opettaman 
sisällön muistaminen tai omaksuminen: 
”selviämisen tai loistamisen” yksilöllinen 
kulttuuri.

Opiskelija harjaantuu tunnistamaan 
opitun hyötyä, ja sääntelemään 
panostustaan opitun omaksumiseen.
Oivalletaan ”know what / how”: kysymys 
on oppimisen prosessista, eikä 
pistemäisestä suorittamisesta.

Esim. yhteistentillä voidaan saavuttaa 
oivallus jaetun asiantuntijuuden tiedollisen 
ulottuvuuden merkityksestä. Suorittaminen 
ja arviointi eivät kytkeydy vain yksilön 
oppimisprosessiin, vaan kehittävät 
perustaa jaetulle asiantuntijuudelle.

Esimerkiksi näyttökoe. Hyödynnetään 
laajasti case- ja ilmiöpohjaisesti opittua. 
Harjaannutaan tilannekuvan 
muodostamiseen ja tunnistettujen 
haasteiden ratkaisemiseen.
Yhteiskehittely. Aidot haasteet. Jatkuva 
oppiminen.

Osaamisen
tunnistaminen

Pahimmillaan itselle vielä ”vieraan”, toisen 
tunnistaman taidon tavoittelua.
Opiskelija optimoi panostustaan 
olettamaansa hyötyyn, koska ”kaikupohjaa” 
hyödystä ei vielä ole: rakentuu ulkoa 
ohjautuva oppimisstrategia.
”Käytäntöshokki”: harjoittelu ja 
työelämäkontaktit voivat muuttaa 
oppimisen strategiaa (”kovat kokemukset”).

Opiskelija harjaantuu kertyvän osaamisen
jatkuvaan sanoittamiseen, ja oivaltaa mm. 
harjoittelun merkityksen yhtenä 
reflektiopintana. Oivalletaan ”know why”: 
”miksi tarvitsen tätä” (merkityksellisyys).

Opiskelija harjaantuu kertyvän osaamisen 
merkitykseen dialogin ja yhteisten 
oppimisen haasteiden tunnistamisen 
kautta. Oivalletaan ”know-who”: ”kuka 
voisi tietää” (verkostot).

Oivalletaan osaamisen tunnistamisen 
dialogisuus ja tilannesidonnaisuus. 
Opitaan tunnistamaan asioita, joita tulisi 
kehittää, ja joista tulisi oppia lisää. Syntyy 
oppimisen omistajuutta: motivaatiota, 
asennetta ja halua oppia ja soveltaa 
Oppimisen strategia tukee asiantuntijatyön 
kehittyvää ydintä.

Diagnostinen ”Läpäiseminen” opintojakso ja suoritus 
kerrallaan. Oppimisen strategiana 
muistaminen ja unohtaminen.

Tunnistaa ja tunnustaa:
- onnistumiset
- hasteet
- oivallukset
- käytännöt
Oppimisen strategian sääntelytaidot.

Mitä nyt tiedämme?
Mitä tietoa vielä tarvitsemme?
Ketä nyt tarvitsemme?

Jatkuva palaute osana asiantuntijuutta.
Tekemällä oppiminen.
Virheistä oppiminen ja niiden sietäminen.
Yhteisöllinen oppiminen ja hioutuminen.

Prognostinen Tiedon kumuloitumisen merkityksen 
oivaltaminen, kun opintojaksoilla 
muodostuva osaamisen ”polku” on avattu 
selkeästi ja ”ankkurikurssit” tunnistettu.
Oppimisen strategiana sisäistäminen ja 
opitun suhteuttaminen tavoiteltuun.

VALITUN ja VALITTAVISSA OLEVAN 
oppimisen strategian arviointi suhteessa 
tavoitteisiin
- vahvuudet
- heikkoudet
- uhkat
- mahdollisuudet

Miksi rakennamme
tietoa ja tietosuhteita?
Mitä tietovarantoja
tarvitsemme? Miten kerrytämme niitä ja 
arvioimme niitä?
(rakentuvat asiantuntijataidot alkavat 
linkittyä syvemmin oppimisen 
strategioihin).

Yhteiskehittelyn kulttuuri.
Epävarmuuden sietäminen.
Osaamisen dialogisen, jatkuvan 
kehittämisen tunnistaminen.

Taulukko: Timo Keski-Petäjä (2021)
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Motivaation ja
mielekkääksi tekemisen
”tuulimylly”
voi käynnistyä…

Timo Keski-Petäjä (2020)
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