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Työpaikalla tapahtuva oppiminen
•

Sosiokulttuurinen näkökulma työpaikalla tapahtuvaan oppimiseen korostaa
oppimisprosessin yhteisöllisyyttä, vaikka yksilöllinen oppiminen ja tieto ovat edelleen
keskeisessä roolissa oppimisen kannalta (Eraut, 2000; Hager, 2013; Lave & Wenger, 1991).
– Oppiminen tapahtuu arjen kanssakäymisissä ja osallistumalla yhteisöjen
toimintaan -> siirtymällä vähitellen yhteisön täysivaltaiseksi jäseneksi (Lave &
Wenger, 1991).

•

Osallistumisen lisäksi oppija tarvitsee yksilöllistä ohjausta ja tukea, ettei oppiminen
jää jäsentymättömäksi ja sattumanvaraiseksi (Billett, 2001; Collin & Tynjälä, 2003; Virtanen,
Tynjälä, & Eteläpelto, 2014).

– Tutkimusten mukaan henkilökohtainen ohjaus ja tuki kokeneemmilta
työntekiijöiltä luo keskeisen pohjan työssäoppimiselle (Billett, 2001; Virtanen,
Tynjälä, & Eteläpelto, 2014).

Ohjattu oppiminen
•

Ohjattu oppiminen (Billett, 2000): Kokeneemmat työntekijät hyödyntävät
tekniikoita ja strategioita ohjatakseen ja seuratakseen kokemattomampien
työntekijöiden ammatillista kehittymistä ja kannustavat heitä kiinnittymään
tiedonrakentamisen prosesseihin.

•

Työpaikalla voidaan erottaa (Billett, 2002, 2014):
– Epäsuora ohjaus = työpaikan sosiaalisen ja fyysisen ympäristön vaikutus
(havainnointi, kuuntelu, välineet)
– Suora ohjaus = kokeneempien työntekijöiden ja opiskelijan läheinen
vuorovaikutus ja ohjaus

Työpaikalla tapahtuva oppiminen
•

Tutkimusten mukaan ammatillisen osaamisen kehittyminen työpaikalla
edellyttää:
– Vastavuoroista yhteistyötä työyhteisön jäsenten välillä -> lisää luottamusta ja
arvostusta (Fuller & Unwin 2004; Nielsen 2008; Onnismaa 2008).
– Tiedon ja taitojen jakamista työntekijöiden välillä iästä ja statuksesta
riippumatta (Fuller & Unwin 2004; Onnismaa 2008).
– Mahdollisuuksia kiinnittyä useisiin yhteisöihin sekä työpaikan sisällä että
ulkopuolella (Fuller & Unwin’s (2004).
– Monipuolisia työtehtäviä (Fuller & Unwin’s, 2004).
– Mahdollisuutta hyödyntää tietopuolisia opintoja (Fuller & Unwin’s, 2004).

Ammatillinen osaaminen
•

Viimeaikaiset tutkimukset korostavat teoreettisen tiedon, käytännön taitojen ja
itsesäätelytaitojen yhdistämistä ammatillisen osaamisen kehittymisessä (Virtanen &
Tynjälä, 2008; Collin & Tynjälä, 2003).

•

Ammatilliset valmiudet perustuvat luontaisiin kykyihin, jotka kehittyvät harjoittelun ja
ympäristön avulla (Bloom, 1985; Ericsson, 2006; Gardner, 1983, 1993, 1999)

•

Itsesäätelyvalmiuksien avulla oppija voi säädellä omaa toimintaansa ja kehittymistään
(Zimmerman, 2000).
– Kyvykkäiden oppijoiden on tutkimuksen mukaan todettu tarkkailevan ja hallitsevan kolmea
itsesäätelyn osa-aluetta: pitkäjänteisyys, motivaatio ja itsereflektio(e.g., Kitsantas &
Zimmerman, 2002; Zimmerman, 1989, 1998; Zimmerman & Kitsantas, 2005).
• Motivaatio: auttaa suuntaamaan kiinnostusta, näkemään vahtoehtoja ja tekemään
päätöksiä (Corno, 1989).
• Pitkäjänteisyys: auttaa päätösten toteuttamisessa (Corno, 1989).
• Itsereflektio: auttaa kokemusten ja ajatusprosessien arvioinnissa (Bandura, 1986).

Tutkimuksen toteuttaminen
Tutkimuskysymykset:
TK1) Miten työpaikalla tapahtuva oppiminen nähdään ja toteutetaan
oppisopimuskoulutuksessa?
TK2) Mitkä tekijät tukevat ja rajoittavat ohjausta oppisopimuskoulutuksessa?
TK3) Miten ammatillinen osaaminen määritellään oppisopimuskoulutuksessa?
Aineisto:
-

kerätty puolistrukturoiduilla teemahaastateluilla (n=40) kymmeneltä sosiaali- ja
terveysalan tai tekniikan alan työpaikalta.
- Sosiaali- ja terveysala: 1 pientä ja 4 keskisuurta yritystä
- Teknikan ala: 2 pientä ja 3 keskisuurta yritystä

-

Kultakin työpaikalta haastateltiin neljä henkilöä; oppisopimusopiskelija,
vertaistyöntekijä, työpaikkakouluttaja ja työnantaja (yht. 17 naista ja 23 miestä)

-

Sisällönanalyysi

TK1) Miten työpaikalla tapahtuva oppiminen nähdään ja
toteutetaan oppisopimuskoulutuksessa?
•

Työpaikka tunnustetaan oppimisympäristönä
– ’”Tekemällä oppiminen” yhdistettynä teoriaosaamiseen paras tapa oppia
ammatti –> autenttiset oppimistilanteet ja vaihtelevat toimintaympäristöt
• Työnantajat: mahdollisuus hankkia ja sitouttaa uutta työvoimaa pienin taloudellisin
menoin (rekrytointiperusteena työssä suoriutuminen, aikaisempi työkokemus,
motivaatio ja asenne)
• Opiskelijat: kiinnostus alaa kohtaan, lähipiirin suositus oppisopimuskoulutuksesta,
työn ohessa opiskelu (taloudellinen etu)

Ø Koulutusjaksoilla opitun teorian yhdistäminen käytäntöön vähäistä ->
oppiminen yksisuuntaista (työpaikka -> oppisopimusopiskelija)

TK1) Miten työpaikalla tapahtuva oppiminen nähdään ja
toteutetaan oppisopimuskoulutuksessa?
•

Jaettu vastuu opiskelijan ohjauksesta ja osallistumisesta (osaamistasoon ja
työvuoroihin perustuen)
– Työnantajan rooli: rekrytointi, yhteydenpito oppilaitokseen, työsuhdeasiat ja
yleinen työnohjaus
– Työpaikkakouluttajan rooli: kokonaiskuva suoriutumisesta ja käytännönasioista,
päävastuu ohjauksesta ja arvioinnista -> kouluttajien oma näkemys roolistaan
epäselvempi
– Muiden työntekijöiden rooli: työhön perehdyttäminen, kysymyksiin vastaaminen,
työtehtäväkohtainen opastus

Ø Haasteena yhteisymmärrys oppimisprosessin kokonaisuudesta ja
vastuualueista

TK2) Mitkä tekijät tukevat ja rajoittavat ohjausta oppisopimuskoulutuksessa?
•

Ohjausta tukevia tekijöitä:
– Osallistumista tuetaan - kannustetaan kysymään ja olemaan aktiivinen
– Opiskelijat: Mahdollisuus vaikuttaa omaan työhönsä
– Työnantajat: Opiskelijat työyhteisön täysivaltaisia jäseniä

•

Ohjausta rajoittavia tekijöitä:
– Oppiminen ja tiedon jakaminen ei vastavuoroista
– (osa) työpaikka ohjaajista: opiskelijoilla liikaa vastuuta
– Aikaa ja resursseja liian vähän ohjaukselle, myös koulutusta toivotaan lisää
– Ohjaus riippuvaista opiskelijan itsesäätelyvalmiuksista, erit. motivaatio ja omaaloitteellisuus
– Ristiriitoja opiskelijan ja työpaikkakouluttajan välillä (toimintatavat, työtehtävien
jako, työajat jne.)

TK3) Miten ammatillinen osaaminen määritellään
oppisopimuskoulutuksessa?
•

Koostuu ammattialakohtaisista tiedoista ja taidoista (kognitiiviset kyvyt)
sekä itsesäätelyvalmiuksista
– Loogis-matemaattiset kyvyt (esim. teoreettinen ja empiirinen tieto,
ongelmaratkaisutaidot, tiedonkäsittely)
– Motivaatio (esim. halu oppia, kiinnostus alaa kohtaan)
– Pitkäjänteisyys (esim. tarkkuus, keskittyminen, organisointitaidot)

Ø Itsesäätelyvalmiuksia tarvitaan ja edellytetään jo opintojen alussa,
ammattialakohtaisen osaamisen nähdään kehittyvän vähitellen
Ø Ammatillisen osaamisen määrittely vähäistä haastatteluissa

Kehittämiskohteita oppisopimuskoulutuksessa:
• Yhteisymmärrys vastuualueista: oppisopimusopiskelijan
osallistuminen, ohjaus ja koulutuskokonaisuus
• Ohjauksen kehittäminen: lisäkoulutusta ja resursseja
(erityisesti aikaa) ohjaamiseen
• Vastavuoroinen oppiminen ja yhteinen tiedonrakentaminen
• Teoriatiedon hyödyntäminen ja yhdistäminen käytäntöön
• Itsesäätelyvalmiuksien tukeminen jo opintojen alusta lähtien
• Ammatillisen osaamisen tunnistaminen
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