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1. JOHDANTO
Ammatillinen koulutus nopeasti muuttuvassa maailmassa
!900-luvun alussa teollistuminen toi mukanaan uuden ammatillisen ohjauksen käytännön, jota on
kuvattu “teollistuneen valtion mikrotyövälineeksi” (Arthur et al. 1999, s. 163). Syntyi uusia elinkeinoja
ja ammatteja, ja ihmisillä oli varmuus työstä koko työelämänsä ajaksi. Viime vuosikymmeninä
globalisaatio ja nopeasti kehittyvä informaatioteknologia ovat kuitenkin tehneet työelämän
tulevaisuudennäkymistä vaikeammin määriteltäviä.
Tämän seurauksena “muutokset edellyttävät, että työntekijät kehittävät taitoja ja osaamista, jotka
poikkeavat merkittävästi niistä tiedoista ja taidoista, joita 1900-luvun ammatit edellyttivät” (Savickas
et al. 2009, s. 240). Ihmisistä, ammateista ja urista tuli ja tulee edelleen joustavampia. Tämä teksti
keskittyy talouteen/työllistymiseen liittyviin näkökulmiin ajankohtaisessa elämänsuunnittelun
lähestymistavassa ammatilliseen koulutukseen.
Perinteisesti ammatillinen koulutus on koostunut pääasiallisesti teoriatiedosta, jota koulut ja/tai
korkeakoulut ovat jakaneet. Tällainen “standardoitu” tieto voi kuitenkin johtaa yksipuoliseen kuvaan
ammateista ja tuudittaa virheelliseen turvallisuudentunteeseen, jonka seurauksena “tosielämän
tilanteissa onkin vaikea suoriutua” (Savickas et al. 2009, s. 243), ja täten opiskelijoiden voi olla vaikea
soveltaa paljoakaan oppimastaan, kun he valmistautuvat etsimään työpaikan tai rakentamaan uraa
(Law 2002, s. 445).
Työssäoppiminen ja ohjattu reflektio: Miksi ne ovat välttämättömiä?
Oppijoiden täytyy oppia “miten selviytyä työn maailmassa” (Law 2006, s. 8). Työkokemus auttaa
rakentamaan kokonaiskuvan, jonka puutteen edellä mainitsimme, omasta tulevasta “työelämästä”.
Se “liittää oppimisen niihin ympäristöihin, tehtäviin ja ihmisiin, joiden takia asioita opitaan” (Law
2006, s. 17). Näin ollen tehokkaan ammatillisen koulutuksen tulisi koostua teoreettisista ja käytännön
elementeistä, eikä näiden kaikkien tarvitse tapahtua tavanomaisessa koulutusympäristössä.
Pystyäkseen visualisoimaan urapolkunsa opiskelijat tarvitsevat ohjausta dialogisissa
‘asiakas’/‘ohjaaja’ –tyyppisissä suhteissa. Uraohjaajien tulisi antaa asiakkailleen mahdollisuus
ymmärtää oma uransa ja työelämänsä (Savickas 2005, s. 43). Osa tätä on yhdistää teoriatieto ja
käytännön oppiminen. Useimmille asiakkaille tämä ei ole helppo tehtävä, sillä usein myös ohjaajilla
on vaikeuksia yhdistää teoria ja käytäntö siten, että voisivat auttaa oppilaita ja opiskelijoita
hahmottamaan kokonaiskuvan.
DELTA-menetelmä: Teorian ja käytännön yhdistäminen
“DELTA-menetelmä” on opettajien ja ohjaajien työväline, jolla saada dialogi käyntiin. Sen tavoite on
saattaa asiakas reflektoimaan käytännön kokemuksiaan ja sitä voidaan käyttää päivittäisessä
koulutyössä käytännön oppituntien, yrityksissä vietettyjen työssäoppimisjaksojen tai pidempien
työkokemusten jälkeen. DELTA koostuu 15 kysymyksestä, joiden pitäisi riittää noin 20 minuutin
keskusteluun ja se soveltuu yhdistämään työn teoriatieto käytännön osaamiseen.
Lukuisissa koulutusjärjestelmissä kautta Euroopan käytännön työkokemus on hyvin vähäisessä
asemassa. Jos sitä on laisinkaan, se usein pohjautuu vapaaehtoisuuteen ja sijoittuu opiskelijan koulu-,
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korkeakoulu, tai yliopisto-opintojen loppuun. Käytännön kokemuksen arviointi ei näyttäisi olevan
yleinen käytäntö. Vielä vähemmän on tehty opiskelijan oppimisympäristön ulkopuolella hankkimien
taitojen yhdistämiseksi koulutyöhön.
Tästä johtuen DELTA-menetelmä esittelee useimmille koulutuksen järjestäjille jotain uutta ja
toivottavasti hyödyllistä opiskelijoiden kanssa keskusteluun. Opettajille ja ohjaajille tarkoitettua 15
peruskysymyksen sarjaa voi laajentaa, ja kysymyksistä voi tehdä yksityiskohtaisempia, jotta saa
käsiteltävästä aiheesta syvällisemmän käsityksen. DELTA tarjoaa yksinkertaisen suuntaviivan oppilaan
ja opettajan väliselle dialogille, jonka tärkein tavoite on yhdistää teoriatieto käytännön kokemukseen
ja auttaa opiskelijoita tekemään omia päätöksiä.
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2. TYÖSSÄOPPIMINEN JA OHJATTU REFLEKTIO: VÄLTTÄMÄTÖN LIITTO
Osaaminen on kykyjen, tietojen ja taitojen joukko, joka mahdollistaa ihmisen tehokkaan toimimisen
erilaisissa tilanteissa työssään.
Osaamisen saavuttamiseksi on huomioita seitsemän osa-aluetta:
Teoreettinen taito on teoriatiedon hallintaa; asioista tietämistä.
Ammatillinen taito on käytännön hallintaa; suoriutumista.
Asiantuntijuus on ennakoitavan ajattelun ja toiminnan hallintaa ammatissaan;
reflektoitavana ovat “Osaatko selittää?” “Osaatko tehdä?”
Tiimityön rutiini on yhteistyötä erilaisissa tiimeissä.
Itseluottamus on kykyä sopeutua työprosessiin käytännössä.
Käytännön repertuaari on se, mitä tapahtuu tosielämän työtilanteissa; reflektoitavat
kysymykset ovat “Mitä tapahtui?” “Toimiko se?”
Arviointikyky tarkoittaa relevanttien argumenttien ja mahdollisuuksien puntarointia
(asiantuntijuus) realistisia odotuksia vasten (käytännön repertuaari).
Teoreettinen taito
Asiantuntijuus
Ammatillinen taito

as
Arviointikyky

Tiimityön rutiini
Itseluottamus

Käytänannön
repertuaari

Kaavio: Geerligs 2012
Opiskelija on osaava silloin, kun hän suoriutuu asiaankuuluvasti myös käytännön tilanteen
muuttuessa. Hänen osaamisensa tunnistetaan sitten, kun hänelle luotetaan rooli työprosessissa.
Luottamuksen saa, kun pystyy tekemään hyviä päätöksiä erilaisissa tilanteissa työpaikalla: uuden
asiakkaan, lähestymistavan tai tiimin kohdalla. Opiskelija osoittaa itseluottamusta, kun hän pystyy
tarpeen tullen mukautumaan. Kun opiskelija tekee päätöksiä käyttäen asiantuntijuuttaan
puntaroidessaan tilannetta taitoihinsa ja käytännön repertuaariinsa pohjautuen realistisessa
kontekstissa, hän käyttää arviointikykyään. Arviointi yhdistää ideoita ja todellisuutta ja näin ollen
osaamisen taso riippuu arviointikyvystä.
Miten opiskelijat voivat saada tätä arviointikykyä?
Kaksi oppimisprosessia ja -sykliä
Asiantuntijuutta voi omaksua pääasiallisesti opetuksessa. Teoreettisen ja ammatillisen taidon voi
omaksua kohtuullisen hyvin koulussa ja se mitä ne vaativat voidaan kuvata, osoittaa ja arvioida melko
helposti.
Tiimityön rutiini ja itseluottamus sen sijaan määräytyvät opiskelijan käytännön kokemuksen myötä.
Tässä työpaikan mahdollisen panoksen arviointi on ratkaisevan tärkeää. Työpaikkojen valinnassa on
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tärkeää pohtia etukäteen, mitä opiskelijoiden tulisi oppia. Käytännön tilanteet ovat kuitenkin
vaikeasti ennakoitavia ja käytännön tarjoama oppiminen pitää löytää reflektion ja rekonstruktion
kautta.
Tämä johtaa kahden oppimisprosessin olemassaoloon:
Deklaratiivinen oppiminen: instruktio. Tuloksena opiskelijat kehittävät deklaratiivista eli
tiedollista arviointikykyä. Tämä on asiantuntijuuden omaksumisen pääoppimisprosessi.
Proseduraalinen oppiminen: rekonstruktio. Tämä tuottaa reflektiivistä arviointikykyä. Tämä
on käytännön repertuaarin omaksumisen pääoppimisprosessi.
Asiantuntijuus
Ammatillinen taito
Tietää miten

Teoreettinen taito
Tietää mitä
INSTRUKTIO
yhteys
REKONSTRUKTIO

Itseluottamus
Tietää milloin

Tiimityön rutiini
Tietää kuka ja miksi
Käytännön repertuaari

Nämä kaksi oppimisprosessia eivät kuitenkaan ole täysin erillisiä. Kummankin tulisi hyödyttää
toistaan. Toisaalta asiantuntijuus on käytännön työnteon kannalta välttämätöntä ja toisaalta taas
käytännön repertuaarin kehittäminen on välttämätöntä, jotta tietää mitä asiantuntijuutta yhä
tarvitsee ollakseen ammatillisesti pätevä.
Nämä prosessit voivat tapahtua kahdessa oppimisympäristössä: koulussa, oppilaitoksissa ja
korkeakoulussa tai työpaikalla. Molemmat prosessit ovat läsnä molemmissa tilanteissa, kuten alla
oleva kuva esittää:
työprosessi

kouluoppiminen

Proseduraalinen
oppiminen

Käytännön
repertuaarin pohja

Kysymysten esittäminen
oppimiskysymyusten
löytamiseksi

Deklaratiivinen
oppiminen

Asiantuntijuuden
palasia

Lisätään
&
tädennetään

Kaavio: Geerligs 2012
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Oppimisprosessit eivät lopu työprosessiin eivätkä koulun oppimisprosessit lisää ammatillista
kokemusta.
Osaamisperusteisen
oppimisprosessia:

opintosuunnitelman

toteuttamiseksi

koulun

tulee

toteuttaa

kolmea

Teoreettisen ja ammatillisen taidon opettaminen oppimistavoitteiden mukaisesti, opetus, ja
formatiivinen testaus apuvälineenä, vaihtelevalla ja houkuttelevalla tavalla.
Tiimityön rutiinin ja itseluottamuksen kehittäminen työssäoppimisen myötä, tähän kuuluu
reflektio, joka johtaa oppimiskysymykseen.
Kahden edellisen oppimisprosessin yhdistäminen. Tämän voi tehdä monella tapaa.
Oppimiskysymykset yhdistävät teorian ja käytännön. Käytännön tilanteiden analysointi
yhdistää tiedollisen asiantuntijuuden käytäntöön. Tekemänsä arvion puolustaminen vaatii
opiskelijalta kykyä esittää eksplisiittisesti, miten hän punnitsee argumentoinnin
oikeellisuuden (asiantuntijuus) esitettyä panosten todellisuutta vasten (käytännön
repertuaari).

Hyvä

arviointiky
ky

Hyvä

KOKEMUS

Tiimityön rutiini
itseluottamus

puute

Hyvä

portfolio

Tilanteen ja roolin reflektio

arviointi

Perspektiivi > rekonstruktio > oppimiskysymys

Portfolio arviointi

puute

Kattava osoitus osaamisesta

koe

aineosaaminen

Koe

Oppimistavoitteet > opetus > testaus

Kaavio: Geerligs 2012
Amerikkalaiset ja hollantilaiset tutkimukset osoittavat, että työssäoppiminen ei yksistään ole täysin
tehokasta, koska:
Työpaikalla oppimisprosessia väheksytään. Keskiössä on suoritus.
Työpaikalla ei huomattu juuri yhtään varsinaista reflektiota, joten vuoksi opiskelijoiden
yleinen ja tilannetietoisuus eivät kouliintuneet ja näin ollen heillä oli hyvin vähän
oppimiskysymyksiä.
Niillä harvoilla kerroilla, kun oppimiskysymyksiä tuli esiin, niitä ei kirjattu ylös eikä niistä
keskusteltu myöhemmin koulutusprosessissa.
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Voidaan siis vetää seuraava johtopäätös: työprosessi ei ole automaattisesti tehokas oppimisprosessi.
Opiskelijoilla tulisi olla tilaisuuksia keskustella siitä, mitä he käytännössä tekevät: ohjattu reflektio
kokemuksista työpaikalla on välttämätöntä, jotta voidaan rekonstruoida siellä tapahtuneita asioita.
Tästä on järjestettävä jatkuva oppimisprosessi ja sitä voivat ohjata vain koulut, oppilaitokset ja
korkeakoulut.
Kun opettaja reflektoi opiskelijan kanssa kokemuksia, tämän tulisi olla yhtä kiinnostunut
tapahtuneista kuin opiskelija on. Kokemuksen rekonstruktion kautta voidaan yhdessä opiskelijan
kanssa saada selville, mikä opiskelijan rooli oli, mikä tilanteesta teki monimutkaisen, millainen oli
toivottu ja toteutunut suoritus jne. Opiskelija tulee tilannetietoiseksi – samoin opettaja.
Kokemuksesta tulee ohjatun oppimisen kokemus. Toisin sanoen: opiskelija tulee tietoiseksi siitä,
mihin hän on kokenut. Hän saa syvempää oivallusta siitä, mitä on oppinut mutta myös siitä, mitä ei
vielä tiedä tai osaa.
Tämän kautta opettaja voi auttaa opiskelijaa muotoilemaan ja kirjaamaan oppimiskysymyksen.
Oppimiskysymys voi olla osa lisäoppia (Tarvitsen lisää tietoa), tai uutta käytännön tilannetta (Olen
valmis monimutkaisempaan tehtävään). Toistuva harjoittelu erilaisissa tilanteissa yhdistettynä
toistuvaan reflektioon johtaa opiskelijan lopulta ymmärtämään, miten asiat toimivat tietyssä
ammatissa mutta myös, miten hän itse toimii erilaisissa tilanteissa.
Tämä tarkoittaa myös sitä, että ohjausta antava opettaja ei voi erottaa koulussa ja käytännössä
tehtyjä asioita toisistaan. Teoreettisia ja ammatillisia taitoja vaaditaan, jotta päästään käytännön
harjoittelussa eteenpäin. Käytännön harjoittelu tuo esiin uusia oppimiskysymyksiä, jotka
opetussuunnitelman tulee huomioida.
Yksi ohjausta tarjoavan opettajan haasteista on saada nämä kaksi prosessia yhdistettyä, sillä
useimmissa oppimistilanteissa opiskelija ei kykene tähän itse. Opettaja tarvitsee tietoa käytännöstä
(mikä on tärkeää yritykselle), opetussuunnitelmasta (aineet ja vaadittu tutkinto) sekä
reflektiotaitojaan (miten saada oppija tiedostamaan, miten hyvin tämä pärjää tai mitä tämä
tarvitsee). Nämä kaikki muodostavat osan opettajan osaamisesta.
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3. YLEISKATSAUS DELTA-MENETELMÄÄN (GEERLIGS)

Toiminta
1. työn fyysinen
kuormittavuus
2. Mitä tarkoitat?
2. työn henkinen
Prosessitietoisuuden indikaattorit kuormittavuus
3. rooli
4. monimutkaisuus
5. dynamiikka
TYÖPROSESSI
Suoritus
6. toteutus
7. mukautuminen
8. organisointi
9. kommunikointi
10. vastuunkanto
OPPIMISPROSESSI
Kyvykkyys
11. säännöt
12. oma oppiminen
13. lähteet
3. Miten syvälle tarkalleen ottaen?
14. yhteydet
15. oma näkökulma
a
Oppmiskysymysten ja tason normit
int
a
sa
ta
oim
t
o
n
int
i
im
en
im
an
o
n
o
n
i
t
t
n
Suoritus:
tu
va
hto
mi
a
ro i
oe
toi
int
ista
iht
im
teg
ud
ksi
a
o
n
y
t
I
u
v
a.
b.
c.
d.
e.
4.
5.
3.
1
2.
hu
om
kä
kä
Kyvykkyys: . per
ipp
ytä
ytä
an
us
uk
nn
ntö
tee
aä
o
ä
ke
ö
h
t
na
ns
t
i
my
e
na
n
ov
s
tun
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elt
si
nis
am
tam
ine
n
ine
n

[

1. Miten selvisit?
Isosta tehtävästä

[

Mittasuhteisiin
asettaminen
Vastuu
Ammatti-indentiteetti

ve
Ter
ys

e
tain
ko h
ki l ö
s
Hen kehity
n

inen
iaal
Sos hitys
ke

n
iline
ma t
Am hitys
ke

Kaavio: Geerligs 2012
DELTA-analyysissä on kolme kerrosta, akselia, 20-minuutin keskusteluun opiskelijoiden kanssa:
1. akseli: Miten selvisit? Haluatko puhua käytännön työstäsi?
Keskustelun tässä vaiheessa opettaja selvittää opiskelijan halukkuutta keskustella
kokemuksistaan työpaikalla. Hän saattaa olla sairas, tai hänellä voi olla fyysisiä tai henkisiä
ongelmia. Häntä voi huolestuttaa jokin tilanne kotona tai laajemmassa sosiaalisessa
kontekstissa. Opiskelijalla voi olla epäilyksiä ammattinsa ja koulunsa valinnasta. Työpaikalla
voi olla kulttuurisia, sosiaalisia, henkisiä tai kognitiivisia ongelmia, joko kollegoiden tai pomon
kanssa. Kaikki tällaiset asiat pitää tunnistaa ja ratkaista ennen kuin tavoitteena olevan
osaamisen saavuttaminen voi alkaa tai jatkua. Joka tapauksessa ensimmäinen
reflektiokysymys voi olla: “Miten se sujui?” Ja kun “se” – ongelma – on selvillä, tapahtumien
kulku voidaan rekonstruoida. Henkilökohtaisia ja sosiaalisia ongelmia ei pitäisi selvitellä kovin
syvällisesti
vaan
ne
kannattaa
osoittaa
niiden
käsittelyn
ammattilaisille
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koulussa/oppilaitoksessa tai sen ulkopuolella. Opettajien/valmentajien ohjauksen tehtävänä
on pureutua syvemmin ammatillisiin asioihin. Kyselytuokion ei kuitenkaan tulisi kestää yli 20
minuuttia. Mikäli 20 minuutin istunnon tulokset eivät ole rakentavia, pitäisi suunnitella
seuraava keskustelutuokio.
2. akseli: Mitä tarkoitat? Työprosessin ja oppimisprosessin analyysi. Tähän meillä on 15
kriteeriä, joista keskustellaan lisää seuraavassa osiossa.
3. akseli: Miten syvälle tarkalleen ottaen? Askelia kohti osaamisen kehittymistä.
o

o

Suorituksen kehitys: Suoritusta parannetaan pienin strukturoiduin askelin:


Ensin harjoittelet yhtä toiminnan osaa ja luet siitä. Teoriaa voi lukea etu- tai
jälkikäteen.



Sitten harjoittelet kaikkia toiminnan osia, jotka muodostavat toiminnan.
Tämä sisältää toteutuksen, mukautumisen, kommunikoinnin, organisoinnin
ja vastuunkannon.



Kun hallitset toiminnan, voit harjoitella vaihtoehtoisen toiminnan.



Suorituksen seuraava askel on integroitu toiminta.



Harjoittelun viides askel on toiminnan uudistaminen. Tämä tarkoittaa
sellaista toimintaa, jota ei ole aiemmin tehty.

Kyvykkyyden kehitys: Kyvykkyys on pikemmin sitä, mitä tiedät kuin sitä, mitä teet:


Kaikki lähtee perusteista. Perusteet sisältävät teoriaa tieteistä ja
teknologiasta mutta myös käytännön ammatin harjoittajilta.



Seuraava askel on perusteiden soveltaminen käytäntöön. Käytäntö
työprosessista, oppimisprosessista, lähteiden käytöstä, yhteyksistä ja
tietoisuudesta.



Tämän jälkeen harjoitat käytännön
kertaluontoista mutta myös toistuvaa.



Lisäkehitystä tarjoaa käytännön kohokohtien tunnistaminen.



Lopulta perusteet voivat edustaa sinulle arvoja; tämä on henkilökohtaisten
näkemysten kehittymistä. Odotamme, että kokenut ihminen kykenee
antamaan perusteille merkitystä sekä muuttamaan näkemyksiään ajan
kuluessa.
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4. 15 KRITEERIÄ REFLEKTIOLLE, DIAGNOOSILLE, OHJAUKSELLE JA OSAAMISEN
ARVIOINNILLE
Kuten aiemmissa osioissa huomioitiin, ohjatun reflektion tarkoitus on saattaa opiskelija
tilannetietoiseksi. On tavallista, että kokemuksen täydellinen ymmärtäminen vaatii siitä puhumista ja
sen miettimistä – tätä kutsutaan reflektoinniksi. Hyvä keskustelu voi selventää tilannetta ja muuttaa
näkemystä tapahtuneesta. Reflektio on keino harjoittaa tietoisuutta. Hyvä tietoisuus on
välttämätöntä osaamisen saavuttamisessa.
Kun opiskelija on tietoinen työprosessista käytännön tilanteessa, hän voi oppia siitä sekä saavuttaa
tunteen todellisuudesta, kunnianhimosta sekä ammatti-identiteetistä. Reflektio johdattaa opiskelijan
huomaamaan, että teki joitakin asioita automaattisesti kun taas toiset vaativat enemmän ajattelua.
Tämä on oppimisprosessin reflektointia. Reflektio on myös keino puhua oppimisestaan.
15 muuttujaa sekä kehityksen ja mestaroinnin askeleet ovat valmentajan tai opettajan apuna, kun
hän systemaattisesti työstää opiskelijan kanssa tilannetietoisuutta, tietoisuutta jo omaksutusta
osaamisesta sekä oppimiskysymyksiä lisäkehitykseen. Miten realistinen, motivoitunut ja huolissaan
opiskelija on? Onko opiskelija saavuttanut ohjelman tavoitteet? Onko opiskelijan työssäoppiminen
saatettu loppuun (siinä määrin kuin ohjelman tavoitteet vaativat)? Näiden kysymysten vastauksia
voidaan soveltaa tietyn työprosessin mille tahansa osaamisen tasolle.
Nämä 15 muuttujaa, viisi toimintaan, viisi suoritukseen ja viisi kyvykkyyteen liittyvää, on tarkoitettu
käytännön tilanteessa saadun kokemuksen rekonstruointiin. Rekonstruoitavasta oppimistilanteesta
riippuen eri muuttujat saavat enemmän painoarvoa. Näitä 15:a voidaan käyttää minkä tahansa
käytännön tilanteen kokemuksen rekonstruktioon. Rekonstruktiota varten reflektoidaan sekä työettä oppimisprosessia:
Työprosessin rekonstruktio tehdään kymmenen muuttujan, toiminta- ja suoritusmuuttujien,
avulla. Näillä kymmenellä kuvataan tuotannon kontekstia ja prosessia.
Oppimisprosessin rekonstruktio tehdään niin ikään kymmenen muuttujan, suoritus- ja
kyvykkyysmuuttujien, avulla. Näillä kymmenellä muuttujalla kuvataan henkilökohtaisen
kehityksen prosessia ja tuloksia.
Opiskelija voi tulla ensin tietoiseksi työprosessista ja vasta sitten oppimisprosessista.
Oppimisprosessissa kokemus, sattunut tapahtuma, voi muuttua havainnoksi, eli
merkitykselliseksi asiaksi. Sen jälkeen havainto voi muuttua kokemukseksi, eli asiaksi, joka
muuttaa itseä. Tällä oppimisella on kaksi mahdollista lopputulemaa:
Jokin, joka onnistui hyvin ja jota ei saa unohtaa ja joka pitäisi omaksua täysin ja soveltaa
toistuvasti – tämä on uusi kokemus.
Jokin, joka ei onnistunut hyvin mutta joka on täyden osaamisen kannalta olennainen asia ja
täten pitää oppia ja harjoitella – tämä on oppimiskysymys.
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TOIMINTAMUUTTUJAT
Ensimmäisenä on kuvailtava toimintaa. On tärkeää olla tietoinen toiminnastaan käytännön
tilanteessa, jotta voi mukauttaa sitä ajoissa. Työprosessin hoitamisessa on viisi tärkeää osa-aluetta
kuvailtavaksi:
1. Työn fyysinen kuormittavuus: tilanteen vaatima fyysinen suorituskyky. Jos se on liian korkea,
opiskelijan tarkkaavaisuus voi kadota. Opettajan on etsittävä vastauksia esimerkiksi
seuraaviin kysymyksiin: Kuinka väsynyt opiskelija on? Pystyykö opiskelija pitämään yllä
työtahtiaan?
2. Työn henkinen kuormittavuus: tilanteen psykologinen painolasti. Opiskelijan kokema stressi
voi helposti vaikuttaa hänen huomiokykyynsä. On hyvin tärkeää jokaisen työntekijän ja työn
luotettavuuden kannalta, että opiskelija hallitsee niin kehonsa kuin mielensä.
3. Autonomia: roolit (ja niiden muutos) tilanteessa. Opiskelijoiden on oltava tietoisia roolistaan
(ja mahdollisista muutoksista siinä). He voivat olla suorittamassa työtehtävää ja yhtäkkiä olla
varoittamassa tai neuvomassa, jopa johtamassa työprosessia. Pari näkökulmaa:
Kunnioittaako opiskelija pomoaan? Onko opiskelija valmis ottamaan ylimääräistä vastuuta?
4. Monimutkaisuus: muuttujien määrä tilanteessa. Tutuissa tilanteissa kolmea muuttujaa voi
hallita samanaikaisesti mutta useampi tuottaa vaikeuksia. Uusissa tilanteissa uudet
muuttujat on opittava yksitellen, kunnes ihminen tottuu selviämään niiden kanssa. Onko
opiskelijalla yleiskuva tilanteesta?
5. Työprosessin dynaamisuus: kun itse muuttujat muuttuvat. Onko opiskelija joustava ja
johdonmukainen?
SUORITUSMUUTTUJAT
Suoritus tarkoittaa jonkun aikaansaamista. Sillä on kaksoismerkitys: suoritus yrityksenä – kova työ –
ja suoritus tehtynä tuotteena tai palveluna – korkea laatu. Suoritus sanelee, miten toimimme
työprosessissa. Konkreettinen suoritus on tärkeä, sillä työnantaja ensisijaisesti vaatii, että jotain
tuotetaan. Suorituksen rekonstruktio seuraa tilanteen (toiminnan) rekonstruktiota. Ilmaa selkeää
kuvaa tilanteesta, suoritusta ei voi analysoida. Myös suoritukseen liittyy viisi muuttujaa, jotka
kuvaavat opiskelijan panosta toiminnan tulokseen.
1. Toteuttaminen: sen tekeminen, mitä tilanne vaatii. Tämä on siis ensimmäinen kysyttävä asia.
Tähän opiskelijan pitäisi soveltaa teoreettisia ja ammatillisia taitojaan.
2. Mukautuminen: korjaaminen tilanteen muuttuessa. Työprosessin aikana asiat voivat
muuttua etukäteen odotetusta ja suunnitellusta ja niitä täytyy muokata. Tämä vaatii
huomiokykyä työprosessissa tapahtuville asioille. Itseluottamus on työprosessissa
mukautumista käytännössä.
3. Organisointi: sujuvasta toteutuksesta
edistymistä, varmista että jäljet siivotaan.
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4. Kommunikointi: varmistuminen siitä, että kaikki aisanosaiset saavat tarvittavat tiedot. Tämä
tarkoittaa varmistumista siitä, että kaikki asianosaiset saavat tietoa, jotta he näkevät
edistyksen työprosessissa.
5. Vastuunkanto: aloitteista ja edistyksestä päättäminen ja niiden puolustaminen. Tämä
tarkoittaa, että kantaa vastuuta tapahtuneesta ja puolustaa työprosessin aikana tehtyjä
päätöksiä.
Tärkeimmät kysymykset suorituksen jälkeen ovat: Miten se meni? Miten sinä selvisit?
Kaikki viisi suorituksen osa-aluetta eivät ole yhtä tärkeitä kaikessa osaamisessa. Oletettujen
vastausten taso vaihtelee huomattavasti koululaisen, opiskelijan tai kokeneen ammattilaisen välillä,
kuin myös opintojaan aloittavan ja niitä lopettelevan opiskelijan välillä. Suoritus paranee, kun
asiantuntijuus ja käytännön repertuaari kehittyvät.
KYVYKKYYSMUUTTUJAT
Kyvykkyys liittyy vahvasti oppimisprosessiin, toimintaan oppimisprosesseissa. Työnantajat odottavat
työntekijöiden tietävän enemmän, kuin mitä perustehtävien suorittaminen edellyttää: esimerkiksi
työntekijän odotetaan huomioivan tilanteet ja ennakoivan asioita, jotka voivat mennä pieleen. Näitä
“enemmän kuin tekemisen” ylimääräisiä työkaluja työkalupakissa kutsutaan kyvykkyydeksi. Tähän
liittyvät viisi muuttujaa ovat:
1. Säännöt: (käytännöllisten) teorioiden hallinta ja käyttö. Työprosessissa on monia
ominaisuuksia. Työprosessin ymmärtäminen voi vaatia monenlaisten sääntöjen tietämystä.
Jotta voidaan rekonstruoida opiskelijan sääntöjen käyttö, opettaja reflektoi opiskelijan
kanssa työn relevantteja ominaisuuksia yksitellen, minkä tarkoitus on tunnistaa, analysoida,
soveltaa sekä asettaa asioita tärkeysjärjestykseen ja mittasuhteisiin. Nämä voivat olla
teknisiä, taloudellisia, organisatorisia, tai perustavanlaatuisempia fyysisiä, kemiallisia,
psykologisia tai sosiaalisia. Nämä voivat liittyä käytännön teorioihin tai odotettuun
käyttäytymiseen. Tässä vaiheessa käytetään ja kehitetään määrittävää arviointia.
2. Oma oppiminen: oman kehityksen ohjaaminen ja täydentäminen. Miten opiskelija löytää
säännöt tarvittaessa? Osaako opiskelija organisoida omaa oppimistaan? Miten opiskelija
lisäsi omaa tietämystään? Mitä opiskelija teki kiireellisessä tilanteessa?
3. Lähteet: lähteiden valinta, hyödyntäminen ja kehittäminen. Kun säännöt tulevat toisilta,
sivustoilta tai kirjoista, kerätyn tiedon luotettavuus on tärkeää. Käyttikö opiskelija sopivia
lähteitä? Tuliko tieto useammista lähteistä, olivatko ne luotettavia ja miten tietojen
oikeellisuus tarkistettiin?
4. Yhteydet: aloja ylittävä puntarointi, esimerkiksi teorian ja käytännön tai eri alojen
käytäntöjen välillä. Työprosesseissa pitää usein yhdistää erilaisia lähestymistapoja. Oliko
opiskelija tästä tietoinen? Osallistuiko opiskelija tiedon vaihtoon, järjestikö tämä kenties
sellaista? Tämä sisältää reflektiivistä arviointia.
5. Henkinen kasvu: omien tavoitteiden ja näkemysten ohjaaminen. Useimmat opiskelijat, jotka
aloittavat ammatillisen koulutuksen millä tahansa tasolla ovat psykologisesti
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instrumentaalissa vaiheessa. Tässä vaiheessa he tunnistavat omat tavoitteensa/tarpeensa.
Tämä on tärkeää itseensä luottavaisessa työntekijässä. Seuraavaksi on interpersonaalinen
vaihe, jossa voidaan ymmärtää myös toisten ihmisten tavoitteet/tarpeet. Tämä on tärkeää
vaikkapa keittiömestarille. Seuraava vaihe on itseohjautuva vaihe, joka tarkoittaa, että
ihminen osaa irtautua sekä omista että ryhmän tavoitteista/tarpeista ja tehdä autonomisia
päätöksiä.
Tärkeimmät kyvykkyyteen liittyvät kysymykset ovat: Mitä tiesit siitä? Miten tiesit sen?
Kaikki viisi kyvykkyyden osa-aluetta eivät ole yhtä tärkeitä kaikessa osaamisessa. Kyvykkyys lisääntyy
asiantuntijuuden ja käytännön repertuaarin kehittyessä. Alemmilla tutkintotasoilla suoritus on
kyvykkyyttä tärkeämpää mutta korkeammilla päinvastoin.
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5. DELTA (Diagnosis of Experience for better Learning and Training of Awareness,
’Kokemuksen diagnosoinnilla parempaan oppimiseen ja tietoisuuden harjoittamiseen’)
LYHYESTI: TYÖSSÄOPPIMISEN, URAOPPIMISEN JA REFLEKTIIVISEN ARVIOINNIN
ASKELEET (GEERLIGS, 2012)
1. Mestari (asiantuntija/opettaja) kyselee opiskelijalta tämän kokemuksista: “Mitä teit työpaikalla?”
Opiskelija jakaa tietoa ammatillisesta toiminnastaan. Tässä tapauksessa mestari jatkaa kohtaan 3,
jos jättää väliin 2:n.
2. Opiskelija kuvaa (fyysistä tai henkistä) olotilaansa, epäilyksiään ja kysymyksiään koskien
ammatinvalintaansa, konflikteja jne. Tämä vaatii erityistä tarkkaavaisuutta ja mestari keskittyy
ensin tähän.
3. Opiskelija reflektoi työ- ja oppimisprosessejaan (kriteerit 1 – 15). Mestari voi paneutua joihinkin
asioihin yksityiskohtaisemmin opiskelijan kanssa. Tässä tapauksessa mestari jatkaa kohtaan 5, jos
jättää väliin 4:n.
4. Mestarin esittämät kysymykset ja opiskelijan reflektio valottavat tapahtunutta opiskelijan
näkökulmasta. Toiminnan, suorituksen ja kyvykkyyden aspektit kertovat prosessitietoisuudesta.
Mestarin tukemana opiskelija rekonstruoi kokemuksiaan ja tulee tietoiseksi työ- ja
oppimisprosesseistaan.
5. Opiskelija tunnistaa kehitysaskelet työ- ja oppimisprosesseissaan (suorituksen ja kyvykkyyden
normit). Jos oppimisprosessi on tiedostettu, mestari etenee kohtaan 7, jos jättää väliin 6:n.
6. Reflektion avulla mestari kulkee opiskelijan kanssa tämän oppimisaskelten taustoihin – joihinkin
suorituksen ja kyvykkyyden aspekteihin.
7. Opiskelija tunnistaa puutteita asiantuntijuudessa, käytännön repertuaarissa tai arviointikyvyssä
ja muotoilee soveltuvia oppimiskysymyksiä. Tässä tapauksessa mestari etenee kohtaan 9, jos
jättää väliin 8:n.
Huomioi: tässä vaiheessa opiskelija siirtyy prosessitietoisuuden indikaattoreista kohti osaamisen
koulutuksellisia näkökohtia. Opiskelija siirtyy reflektiosta oppimistoimintaan. Tämä on
työssäoppimisen ja opintosuunnitelman yhtymiskohta.
8. Mestari yleistää ja analysoi yhdessä opiskelijan kanssa ja yhdessä he muotoilevat
oppimiskysymykset.
9. Opiskelija muotoilee lähestymistavan oppimiskysymyksille. Tässä tapauksessa mestari jatkaa
kohtaan 11, jos jättää väliin 10:n.
10. Mestari ja opiskelija käsittelevät yhdessä oppimiskysymysten lähestymistapaa; nämä voidaan
sopia tehtäväksi työpaikalla, koulussa oppitunneilla tai jatkuvan reflektion kautta.
11. Opiskelija osoittaa riittävää kurinalaisuutta tarttuakseen oppimiskysymyksiin ja hyötymään niistä
vaaditulla tasolla. Opiskelija on edellytetyllä tasolla tietoinen perspektiivistä, vastuusta ja
ammatti-identiteetistä. Mestari päättää.
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6. ESIMERKKIKYSYMYKSIÄ ESITETTÄVÄKSI ASIAKAS-OHJAAJA -DIALOGISSA
TOIMINTA
TYÖN FYYSINEN
KUORMITTAVUUS

TYÖN HENKINEN
KUORMITTAVUUS

AUTONOMIA

MONIMUTKAISUUS

DYNAMIIKKA

Oliko se raskasta / vaikeaa?

Oliko työssä paljon toistoa?

Missä asemassa olit?

Mitä näit työssäsi?

Oliko työ vaihtelevaa?

Luovutitko?

Oliko se mielenkiintoista /
jännää?

Olivatko roolit selviä?

Oliko sinulla yleiskuva
tilanteesta?

Oliko työ erilaista kuin odotit?

Kuinka paljon se tarjosi
haastetta?
Oletko ollut kovin väsynyt
töiden takia?

Pysyitkö rauhallisena /hallitsitko
itsesi?
Olitko hyvin stressaantunut?

Oliko työssäsi aikarajoja?

Oliko työssäsi aikarajoja?

Tuliko työ ajoissa valmiiksi?

Tuliko työ ajoissa valmiiksi?

Kuinka paljon vastuuta sinulla
oli työstä?
Pitikö sinun tehdä päätöksiä?
Miten teit valintoja?
Mitä otit huomioon?
Mitä päätit?
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Miksi yleiskuvan saaminen oli
vaikeaa?
Oliko työssä paljon muuttujia?
Pystyitkö sinä kontrolloimaan
muuttujia?

Mikä muuttui odottamatta?
Pitikö sinun olla työssäsi
joustava?
Mitä muutit?
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SUORITUS
TOTEUTTAMINEN

Mitä teit?
Miten toimit / reagoit?
Kuinka hoidit tilanteen?
Voitko näyttää, mitä teit?
Otitko kuvia työstäsi?

MUKAUTUMINEN

ORGANISOINTI

KOMMUNIKOINTI

VASTUUNKANTO

Hoiditko tehtävän
suunnitelmien mukaan?

Kuinka monta ihmistä oli
mukana?

Millainen yhteys sinulla oli
muihin?

Kysyikö kukaan, toimiko jokin
hyvin?

Mistä tiedät, että se sujui hyvin?

Valmistelitko tehtävän itse?

Jaoitko tietoja? Mitä?

Mikä toimi parhaiten?

Mitä teit toisin, jos jokin meni
pieleen?

Teitkö kaiken itse?

Kerroitko asioita pomollesi / Mikä ei toiminut?
tiimiläisillesi?
Oliko sinulla vastaus asiaan?
Autoitko muita tiedoillasi?
Olitko vastuussa työstäsi?
Kuka pyysi sinulta apua?
Oliko suorituksesi (ei) hyvä?
Ärsyttikö sinua, kun
Miksi toimit niin kuin toimit?
kommunikaatio ei toiminut?

Mitä teit ensin?

Mikä oli radikaalein muutos?
Teitkö sen itse?

Mikä oli työn tarkoitus?

Mitä tekisit toisin?

Missä sait apua?
Oliko sinulla ongelmia
kollegojen kanssa?
Miten muut reagoivat?

Mitä päätit?

Kuka teki aloitteen?
Mitä ongelmia annoit
esimiehellesi?
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KYVYKKYYS
SÄÄNNÖT

Miksi työpaikalla oli tietyt
säännöt?
Mille perustit toimintasi?
Mistä tiesit toimineesi oikein?
Mitkä faktat olivat tärkeitä?
Miten näkemäsi faktat liittyvät
toisiinsa?
Voisitko selittää ongelman?
Vastasiko se vaatimuksia?
Mikä oli selityksenä?

OMA OPPIMINEN

LÄHTEET

Oletko varma?

Mitä lähteitä käytit?

Miten sait sen selville?

Tiesitkö miten käyttää niitä?

Mitä opit siitä?

Löysitkö ne itse?

Miten ratkaisit sen?

Mistä lähteistä opit eniten?

Opiskelitko aihetta etukäteen?

Mistä löysit tietoa tehtävästä?

Mitkä asiantuntijat pyysivät
apuasi?

Oliko lähde luotettava ja helppo
löytää?

Mitkä olivat tärkeimmät
oppimishetkesi? Miksi?

Oliko lähde helppo valita?

Olitko kokenut tilanteen
aiemmin?

YHTEYDET

Löysitkö yhteyksiä muihin
aineisiin/aloihin?
Miten hyödynsit eri
oppiaineita?

HENKINEN KASVU

Mitä haluat olla?
Kuka haluat olla?
Oliko oppiminen hauskaa?
Miksi?

Mistä tiesit, että käytit
relevantteja oppiaineita?

Mistä inspiroiduit?

Liittyikö se muihin tilanteisiin?

Mikä oppimisen alue innostaa
sinua eniten?

Mistä tämä muistuttaa sinua?
Mitkä alueet olivat tässä
tapauksessa tärkeitä?
Mistä tiesit mikä on kaikkein
tärkein?

Onko sinulla selkeä kutsumus?
Onko sinulla ollut vastaavia
kokemuksia aiemmin?
Mitä teet, kun alat epäröidä?
Yritätkö ratkaista ongelman
ensin itse?

Riittikö asiantuntijuutesi?
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