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Asiantuntijuus itsensa ylittamisena 

Korkeaa koulutusta ja pitkaa tyokokemusta on perinteisesti 

pidetty yleisina asiantuntijuuden osoittimina. Viimeaikaisessa 

asiantuntijuustutkimuksessa on kuitenkin kiinnitetty huomiota 

·siihen, etta kaikki korkean koulutuksen ja pitkan kokemuksen

omaavat henkilot eivat kuitenkaan toimi tyotehtavissaan sa

malla tavalla: toisten tyolle nayttaa olevan ominaista jatkuva

kehittyminen, kun toiset taas nayttavat pitaytyvan opituissa

rutiineissa. Bereiterin ja Scardamalian (1993) mukaan todelli

set asiantuntijat eroavatkin kokeneista ei-eksperteista siina,

etta heidan tyoskentelytapaansa voidaan kuvata asteittain ete

nevana, progressiivisena ongelmanratkaisuprosessina. Tama

tarkoittaa sita, etta asiantuntija jatkuvasti maarittelee uudelleen

tehtaviaan ja toimintaansa. Kun han on ratkaissut jonkin tehta

vakenttaansa kuuluvan ongelman, siita ei seuraa toiminnan

rutinoituminen, vaan uusi ongelmanasettelu, joka tehdaan en

tista korkeammalla tasolla. Asiantuntija toimii nain oman kom

petenssinsa ylarajoilla ja ongelmanratkaisuprosessien kuluessa

joutuu usein myos ylittamaan nama rajat. Tassa prosessissa

asiantuntija jatkuvasti oppii uutta ja kasvattaa omaa asiantunte

mustaan. Kun asiantuntijuus maaritellaan ta.Ila tavoin, ei kaik-
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kia pitkan tyokokemuksen omaavia voida nimittaa eksperteik

si. On ihmisia, jotka tietyt taidot opittuaan soveltavat niita ru

tiininomaisesti ja suoriutuvat toki tehtavistaan, mutta eivat juu

rikaan kehita tyotaan. Tama ei koske pelkastaan ammatteja, 

joissa tehtavien rutiininomainen luonne asettaa rajoituksia, 

vaan tallaista toimintatapaa voi yhta hyvin harjoittaa vaikkapa 

opettajan tai laakarin ammatissa. Kun rutinoitunut ammatin

harjoittaja vain suoriutuu tyostaan, todellinen ekspertti sen si

jaan investoi henkisia resurssejaan uusiin haasteisiin vastaami

seen ja syventaa nain jatkuvasti omaa patevyyttaan. Asiantun

tijuus on nain prosessi, joka tuottaa jatkuvasti kehittyvaa tieto

taitoa. Tallainen asiantuntijuus ei rajoitu pelkastaan yksiloihin 

vaan se voi olla myos tiimien, tyoryhmien tai laajempien tyo

yhteisoj en ominaisuus. 

Kun asiantuntijuus nahdaan jatkuvana ongelmanratkaisu

prosessina, tyoskentelyna omien kykyjen ylarajoilla ja itsensa 

ylittamisena, tullaan hyvin lahelle oppimisen kasitetta. Prog

ressiivisen ongelmanratkaisun prosessi onkin jatkuva oppimis

prosessi. Na.in maariteltyna asiantuntijuuden keskeinen olemus 

liittyy oppimiseen. Eksperttiytta ei nahda enaa pysyvana omi

naisuutena, joka on kerran saavutettu koulutuksen ja tyokoke

muksen kautta, vaan se liitetaan pikemminkin toimintatapaan: 

asiantuntijuus on jatkuvaa itsereflektiota ja oppimista eri ti

lanteissa. Tallainen eksperttiys ei ole sidottu oppiarvoihin, tut

kintoihin tai tyokokemuksen ·pituuteen, vaan sita voi esiin

tya yhta hyvin ala�asteen oppilaalla kuin huippuyksikon pro

fessorilla, autonasentajalla ja siistijalla kuin astronautilla tai 

Bill Gatesilla. 

Keskeinen asiantuntijuuden edellytyksia rakentava instituu

tio on koulutusjarjestelma. Viime vuosina asiantuntijuuden ja 

oppimisen tutkijat ovat kohdistaneet siihen runsaasti kritiikkia 

ja kehittamisesityksia. Perinteiset koulutukselliset kaytannot, 

jotka keskittyvat tietojen esittamisen, toistamisen ja kontrol

loinnin ymparille, nayttavat pikemminkin ehkaisevan kuin 

edistavan sellaista eksperttiytta, joka ilmenee progressiivisena 
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ongelmanratkaisuna, jatkuvana oppimisena ja itsensa ylittami
sena. Perinteisia yliopisto-opetuksen muotoja on kritisoitu sii
ta, etta ne tuottavat usein ns. liikkumatonta tai elotonta tietoa 
(inert knowledge), joka on kayttokelpoista koulutuksellisissa 
yhteyksissa, kuten tenteissa, mutta jota ei pystyta kayttamaan 
todellisen tyoelaman kompleksisissa ongelmissa. Ta.man pai
van tyoelamassa tyonantajat edellyttavat asiantuntija-asemassa 
olevilta tyontekijoiltaan oman erityisalan asiantuntemuksen li
saksi kykya loytaa oikeaa tietoa ja soveltaa sita, yhteistyo- ja 
ryhmatyotaitoja, suullisia ja kirjallisia kommunikaatiotaitoja, 
kielitaitoa, joustavaa paatoksentekotaitoa seka kykya kestaa 
paineita ja epavarmuutta. Perinteiset opetusmenetelmat, luen
not ja kirjatentit, eivat juurikaan edista naiden taitojen kehitty
mista, ja lisaksi tenteilla on todettu olevan suoranaisia haitta
vaikutuksia opiskelijoiden oppimisprosessin kannalta, koska 
ne johtavat helposti pinnalliseen ulkoaopetteluun. Yksi ta.man 
paivan suurimpia haasteita koulutukselle onkin kehittaa ope
tusmenetelmia, joissa integroituvat alakohtaisen tiedon opiske
lu ja edella kuvattujen yleisten taitojen harjaannuttaminen. 
Ta.man kaltaista pedagogiikkaa on kehitetty erilaisten nimik
keiden alla ( esim. prosessiorientoitunut opetus, ongelmalahtoi
nen oppiminen, konstruktivistiset oppimisymparistot), mutta 
yhteisena perustana naissa erilaisissa suuntauksissa on yleensa 
konstruktivistinen oppimiskasitys. 

Konstruktivistisen pedagogiikan 
periaatteita 

Konstruktivismi itsessaan ei ole mikaan oppimisteoria, vaan 
epistemologinen eli tietoteoreettinen nakemys siita, mita tieto 
on ja miten ihminen hankkii tietoa. Konstruktivismi ei myos
kaan ole yksi yhtenainen koulukunta vaan se jakautuu moniin 
erilaisiin painotuksiin ( esim. radikaali tai kognitiivinen kon
struktivismi, sosiaalinen konstruktivismi ja konstruktionismi). 
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Yhteista naille on tiedonkasitys, jonka mukaan tieto ei ole sel
laisenaan siirrettavissa olevaa objektiivista heijastumaa maail
masta, vaan se on aina joko yksilon tai sosiaalisen yhteison ra
kentamaa. Oppimisessa ei talloin ole kysymys passiivisesta tie
don vastaanottamisesta niin kuin arkiajattelussamme helposti 
oletamme, vaan oppiminen nahdaan oppijan aktiivisena kogni
tiivisena ja/tai sosiaalisena toimintana, jossa han jatkuvasti ra
kentaa kuvaansa maailmasta ja sen ilmioista tulkiten uutta in
formaatiota aikaisempien tietojensa, kasitystensa ja uskomus
tensa pohjalta ja osallistuen sosiaalisten yhteisojen toimintaan. 
Konstruktivistinen pedagogiikka painottaa nain ollen oppijan 
aktiivista roolia ja sosiaalisen vuorovaikutuksen merkitysta 
oppimisessa. Konstruktivfomiin pohjautuvan pedagogiikan 
keskeisia piirteita ovat muun muassa seuraavat (ks. tarkemmin 
Tynjala 1999a): 

I. Oppijan aikaisemman tiedon huomioonottaminen. Kosk�
aikaisempi tieto vaikuttaa uuden tiedon tulkintaan, oppi
joiden olemassa olevat tiedot, kasitykset ja uskomukset
otetaan opetuksen lahtokohdiksi ja kasittelyn kohteiksi.

2. Erilaisten tulkintojen kiisittely. Aikaisemmat tiedot ja
kokemukset ovat aina jossain maarin erilaisia eri yksiloil
la, minka vuoksi samatkin asiat voivat saada erilaisia
tulkintoja, merkityksia ja korostuksia eri yksiloilla.
Kaikki eivat aina opi samoja asioita samoista sisalloista.
Ta.man vuoksi suositaan sellaisia opiskelu- ja arviointime�
netelmia, jotka sallivat yksilollisten tulkintojen esiin
tuomisen ja niista keskustelun.

3. Metakognitiivisten taitojen kehittiiminen. Koska aikaisem
malla tietamyksella ja oppijan toimintatavoilla oppimisti
lanteessa on keskeinen merkitys oppimisessa, oppijan
metakognitiiviseen tietoisuuteen ja strategisiin itsesaately
taitoihin kiinnitetaan erityista huomiota. Opiskelijoita
ohjataan asteittain lisaantyvaan oppimisen itsesaatelyyn.
Opiskelun alkuvaiheissa ulkoinen tuki ja kontrolli ovat
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tarkeita, mutta niita, erityisesti kontrollia, voidaan vahen

taa opiskelijoiden oppimaan oppimimisen, metakognitii

visten taitojen ja itseohjautuvuuden kasvamisen myota. 

4. Oppimisen ja ajattelun aktivointi. Koska oppimisessa on

keskeista oppijan toiminta, opetuksen painopiste on

oppijan tiedon konstruointiprosessin tukemisessa, ei

tiedon jakamisessa ja kontrolloinnissa. Opiskelijoille ei

pelkastaan esiteta tietoa, vaan heidat haastetaan aktiivises

ti kasittelemaan sita. Opiskelijoille annetaan ongelrnia ja

tehtavia, joissa he joutuvat esimerkiksi etsimaan opetussi

saltojen eri osien valisia suhteita, yhdistelemaan niita,

tiivistamaan annettua informaatiota, etsimaan olennaisim

pia kohtia, tekemaan yleistyksia ja paatelmia, keksimaan

esimerkkeja ja soveltamaan tietoa. Tama ei tarkoita sita,

etteiko opetuksessa voisi kayttaa esimerkiksi luentoja.

Pikemrninkin ta.ma tarkoittaa sita, etta oppijoille jarjeste

taan mahdollisuuksia kayttaa esitettyja tietoja mielekkai

den ja merkityksellisten kokonaisuuksien rakentamiseen

ja heille annetaan tukea tassa prosessissa.

5. Painotus sosiaalisessa vuorovaikutuksessa. Yksi keskeisia

konstruktivismin, erityisesti sosiaalisen konstruktivismin,

pedagogisia seurauksia on sosiaalisen vuorovaikutuksen

merkityksen korostarninen oppimisessa. Silloinkin kun

oppimista tarkastellaan yksilollisena prosessina, kuten

kognitiivisessa konstruktivismissa, sosiaalisen vuorovai

kutuksen merkitys yksilollisen tiedon konstruoinnin

kannalta nahdaan tarkeana. Sosiaalisen vuorovaikutuk§,en

kautta oppija voi ulkoistaa omaa ajatteluaan, saada reflek

tion aineksia muilta, saada sosiaalista tukea tai antaa sita

toisille. Konstruktivistisissa oppimisymparistoissa keskei

sia tyomuotoja ovatkin kollaboratiiviset opiskelumubdot,

joissa vartavasten jarjestetaan mahdollisuuksia tiedon

jakamise�n, keskusteluun, neuvotteluun, erilaisten tulkin

tojen esittarniseen, argumentointiin jne.
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6. Tiedon oppimisen ja tiedon kayton kytkeminen toisiinsa.

Oppirninen on tilannesidonnaista, mika tarkoittaa sita, etta

se on aina sidoksissa siihen ymparistoon, tilanteeseen ja

laajempaan kulttuuriin, jossa se tapahtuu. Taman vuoksi

yhdessa tilanteessa opittua ei valttamatta pystyta sovelta

maan toisenlaisissa olosuhteissa. Opitun soveltarnista

uusiin, erilaisiin tilanteisiin edistetaan siten, etta jo opis

keluvaiheessa opiskeltavia asioita kaytetaan erilaisissa

yhteyksissa ja asioita tarkastellaan useista eri nakokulrnis

ta. Oppirnista ja soveltarnista ei valttamatta eroteta erilli

siksi vaiheikseen vaan. asioita opitaan tekemalla ja toimi

malla aidoissa ongelmanratkaisutilanteissa.

7. Oppiminen kulttuurisesti viilittyvanii toimintana. Erityi

sesti oppirnisen tutkimuksen kulttuurihistoriallinen koulu

kunta painottaa, ettei oppimista voida tarkastella irrallaan

ymparoivasta yhteisosta, laajemmasta kulttuurista, sen

konventioista ja kielesta. Talloin oppimistoiminnan

muuttaminen edellyttaa enemman kuin vain vaikuttarnista

yksittaisen oppijan mentaalisiin prosesseihin. Se edellyt

taa huomion kiinnittamista koko opetuksen ja oppimisen

toimintajarjestelmaan, joka sanelee yksittaisen oppijankin

oppimisen ehdot.

8. Oppimisen arvioinnin kokonaisvaltaisuus. Koska oppijoi

den oppimisprosessi on koko oppimistilanteen tarkein

osatekija, oppimisen arviointikin kohdistetaan siihen, eika

pelkastaan oppimisen tuloksiin. Arvioinnissa ei huomio

kohdistu siihen, miten paljon tietosisalloista oppija pystyy

toistamaan, vaan siihen miten hanen oppimisprosessinsa

on edennyt, minkalaisia konstruointeja han on tarjotun

materiaalin perusteella saanut aikaan eli minkalaisia

hanen oppimistuloksensa ovat laadullisesti ja miten hanen

kasityksensa asioista ovat oppimisprosessin kuluessa

muuttuneet. Myos oppimisen arvioinnissa oppijalla

itsellaan ja sosiaalisella vuorovaikutuksella on keskeinen

rooli.
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Oppiminen kasitysten muuttumisena 

Yksi konstruktivismin keskeisia seurauksia on, etta oppimista 

ei nahda enaa pelkastaan kykyna toistaa opetettuja tietoja vaan 

muutoksena yksilon kasityksissa, jotka koskevat kyseista il

miota. Ta.man hetken oppimisen tutkimuksen yhtena painopis

tealueena onkin oppilaiden kasitysten ja niiden muutosten ana

lysointi eri oppiaineissa ja erilaisissa oppimisymparistoissa. 

Tutkijat ovat osoittaneet, etta monien arkikasitystemme taus

talla on usein tiedostamattomia perusoletuksia, jotka voivat 

toimia esteena uuden tiedon oppimiselle ja vaikeuttaa vallitse

vien tieteellisten kasitteiden ymmartamista, johon opetuksella 

pyritaan. 

Jotta yksilolla olisi tarvetta perusoletustensa muuttamiseen, 

hanen tulee kokea jotakin uutta, mika ei sovi naihin perusolet

tamuksiin. Tasta ei kuitenkaan automaattisesti seuraa uuden 

oppimista. Usein opetus tuottaa vain ulkokohtaista tiedon sir

paleiden kokoamista, jolloin uusi informaatio opitaan pinnalli

sesti sita kuitenkaan syvallisemmin ymmartamatta. Talloin 

perususkomukset pysyvat ennallaan, ja tiedon soveltamisen ti

lanteissa henkilo toimii naiden uskomustensa varassa. Koke

mukseen onkin liitettava tietoista reflektiota, jotta sen perus

teella voisi syntya oppimista. Reflektion on kohdistuttava eri-

. tyisesti niihin perusolettamuksiin, jotka ohjaavat yksilon ha

vaintoja ja toimintaa. Ta.man vuoksi olemassa olevien kasitys

ten tiedostamista pidetaan tarkeana opetuksen, oppimisen ja 

asiantuntijuuden kehittymisen lahtokohtana. 
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Kasitysten tiedostamista ja niiden muuttumista on tarkastel

tu hieman eri kasittein eri tutkimusperinteissa: aikuiskoulutuk

sen ja tyossa oppimisen tutkijat ovat puhuneet esimerkiksi ref

lektiivisesta ammattikaytannosta (Jarvinen 1990; Schon 1987) 

tai uudistavasta oppimisesta (Mezirow ym. 1995), kun taas 

kouluoppimisen tutkijat puhuvat metakasitteellisen tietoisuu

den herattamisesta 01 osniadou 1994) tai yleisemmin metakog

nitiivisten taitojen merkityksesta oppimisessa. Molemmissa 
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tutkimusperinteissa on kuitenkin periaatteessa kyse samasta 

asiasta, siita etta tullaan tietoiseksi omista uskomuksista, kasi

tyksista, ajattelusta ja toimintatavoista, otetaan ne kriittisen 

arvioinnin kohteeksi ja tarvittaessa uudistetaan ajatteluamme. 

Yksi asiantuntijuuden kehittamisen keskeisia edellytyksia on

kin, etta metakognitiivisten ja reflektiivisten taitojen kehitta

minen kytketaan jo varhain asiasisaltojen opetukseen ja opis

keluun. 

Kasitysten tiedostamisen ja niiden muuttamisen valineiksi 

on kehitetty erilaisia pedagogisia valineita. Yksi keino on kog

nitiivisen konfliktin aikaansaaminen oppilaan mielessa siten, 

etta osoitetaan oppilaiden arkikasitysten ja tieteellisten kasitys

ten ristiriitaisuus esimerkiksi kirjoittamalla oppikirjatekstit 

niin, etta ristiriitaisuus kay ilmeiseksi. Myos erilaisten analogi

oiden ja metaforien kayttaminen voi palvella kasitteellisen 

muutoksen aikaansaamista. Ryhmakeskustelujen ja kirjoitta

mistehtavien avulla voidaan ajattelua tehda nakyvaksi ja saada 

nain uskomukset ja kasitykset kriittisen reflektion kohteiksi 

(ks. esim. Tynjala 1998; Tynjala & Laurinen 1999). Erityisia 

pedagogisia menetelmia laajempi lahestymistapa on tutkiva 

oppiminen (Hakkarainen, Lonka & Lipponen 1999), jossa eri

laisia menetelmia kayttaen opiskelija etenee oppimisyhteison 

jasenten asettamien ongelmien, heidan itsensa muodostamien 

kasitysten ja teorioiden seka etsimansa tieteellisen tiedon kriit

tisen arvioinnin kautta. 

Oppimisen tilannesidonnaisuus ja 
· oppipoikamalli

Edella kuvattu oppimisen tarkastelu kasitysten muutoksena

kohdistuu oppijan sisaisten henkisten prosessien merkitykseen

oppimisessa. T oisenlaista lahestymistapaa edustaa ns. situa

ted learning -koulukunta, joka painottaa enemmankin sen ym

pariston merkitysta, jossa oppiminen tapahtuu. Teoria koros-
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taa, etta kaikki ihmisen toiminta, oppiminen mukaanluettuna, 
on sidottu siihen kulttuuriin, aikaan, paikkaan ja tilanteeseen, 
jossa se tapahtuu ja etta oppimista on nain ollen tarkasteltava 
sosiaalisena ja kulttuurisena, ei yksilollisena ilmiona. Laven ja 
Wengerin (1991, 1999) mukaan oppiminen on prosessi, jossa 
oppija osallistuu yhteisojen toimintaan, aluksi rajatulla vas
tuulla ja hiljalleen taitojen ja tietamyksen kehittyessa yha kas
vavalla vastuulla saaden lopulta aseman yhteison taysivaltaise
na jasenena. Laven ja Wengerin mukaan oppiminen ei tapahdu 
yksilon paassa vaan yksilon ja yhteison valisissa suhteissa. 
Keskeinen tarkasteluyksikko ta.man suuntauksen tutkimukses
sa ei olekaan yksittainen oppija vaan koko toimintayhteiso 
( community of practice) tai, jos puhutaan erityisesti kouluopi
misesta, oppijoiden yhteiso ( community of learners; Rogoff 
ym. 1996). 

Oppimisen tilannesidonnaisuutta korostavan koulukunnan 
edustajat ovat kritisoineet koulutuksellisia kaytantoja siita, etta 
oppiminen irrotetaan niista yhteyksista, joissa opittavia tietoja 
tullaan kayttamaan; oppimisen sanotaan talloin olevan dekon
tekstuaalista, kaytt6ymparist6staan irrotettua. Situationaalisen 
oppimisnakemyksen mukaan korkeatasoisiin asiantuntijateh
taviin valmistautumisessa ei ole olennaista formaalin tiedon 
kokoaminen vaan sosiaalistuminen professionaaliseen lcult

tuuriin. Talloin oppimisprosessissa keskeista on, etta opiskeli
jat osallistuvat alusta lahtien aktiivisesti alan aitoihin kaytan
toihin, ratkaisevat autenttisia ongelmia ja tutustuvat alan eks
perttien ajattelutapoihin ja toimintakulttuureihin. Ta.Ha tavoin 
he tulevat asteittain ammatillisen yhteison taysivaltaisiksi)ase
niksi ja kykeneviksi kasittelemaan alan ongelmia asianmukai
sella tavalla. 

Situaatioteoreetikoiden mukaan oppimista tapahtuu parhai
ten autenttisessa ymparistossa kokeneemman ohjaajan johdol
·1a. Tallainen oppimisymparisto vastaa perinteista oppipoika
kisalli-mestari-jarjestelmaa, jossa harjoittelija osallistuu aluksi
tyohon oppipoikana, tarkkaillen varttuneempien ammatinhar-
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Jmttajien tyota ja osallistuen siihen, saaden asteittain yha 
enemman vastuuta ja edeten lopulta taysivaltaisen ammatin
harjoittajan asemaan. Kokeneempien suorittajien mallista op
piminen, itse tekeminen seka harjoittelijoiden ja ammattilais
ten valinen vuorovaikutus ovat keskeisia tekijoita tallaisessa 
oppipoikakoulutuksessa. 

Perinteisesti oppipoikajarjestelma on kuulunut monien kasi
tyoammattien, kuten suutarien, raatalien ja seppien koulutuk
seen. Autenttisessa tyossa harjoittelu on ollut tarkeassa ase
massa myos joissakin korkean koulutuksen vaativissa profes
sionaalisissa ammateissa. Esimerkiksi laakarikoulutukseen on 
aina liittynyt kaytannon tyossa toimiminen. Oppipoikamalli 
(apprenticeship) on siis kytkeytynyt voimakkaasti kaytannol
listen ammatillisten taitojen harjoittelemiseen. Siita on kuiten
kin kehitetty sovellutuksia myos ajattelu- ja ongelmanratkai
sutaitojen opettamiseen. 

Kognitiivisen oppipoikamallin tarkoituksena on opettaa op
pilaille sellaisia kognitiivisia prosesseja, joita ekspertit kaytta
vat tyoskennellessaan monimutkaisten ongelmien parissa. 
Mallia on sovellettu erityisesti luetun ymmartamisen, kirjoitta
misen ja matematiikan opiskelussa. Nailla alueilla kognitiivi
set ja metakognitiiviset prosessit ovat huomattavasti olennai
sempia kuin itse fyysiset toimintaprosessit. Malli perustuu sii
hen, etta asiantuntijoiden kayttamat sisaiset kognitiiviset stra
tegiat ja ongelmanratkaisuprosessit tehdaan oppilaille naky
viksi, eksplikoidaan, jolloin niista tulee samalla tavalla havain
noitavissa olevia kuin kasityoammattien erilaiset tyoprosessit 
perinteisessa oppipoikakoulutuksessa. Oppilaat saavat talloin 
mahdollisuuden havainnoida ja harjoitella kognitiivisia taitoja 
samalla tavalla kuin oppipojat ja kisallit harjoittelevat mesta
rinsa opastuksella kasityotaitoja. Na.in he oppivat esimerkiksi 
matematiikan opiskelussa matemaatikon tavan ajatella ja toi
rma. 

Viime aikoina on oppimisen tutkijoiden keskuudessa alka
nut esiintya kriittisia kannanottoja siihen, etta asiantuntijuus ja 
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oppiminen on nahty niin voimakkaasti ala-spesifeina ja situa
tionaalisina ilmioina. Samalla on nostettu esiin tarve tutkia 
korkea-asteisen abstraktin ajattelun perusteita ja merkitysta 
oppimisessa (Bereiter 1997; Ohlsson & Lehtinen, 1997). Kor
kean koulutuksen vaativat asiantuntijatehtavat ovat paljolti 
luonteeltaan ns. symbolianalyyttisia ammatteja, joissa ei kasi

tella konkreettisia esineita vaan erilaisia tietoaineistoja, ver

baalista ja visuaalista informaatiota ja joissa edellytetaan ky
kya tehda paatelmia ja yleistyksia laajoista asiakokonaisuuk
sista monensuuntaisen informaation perusteella. Tallaiset teh
tavat vaativat nimenomaan korkea-asteista, abstraktia ajatte
lua. Bereiterin (1997) mukaan tallaiseen tietoty6h6n valmen
netaan parhaiten koulutuksella, jossa oppilaiden ja opiskelijoi
den keskeisena toimintana on tiedonrakentelu (knowledge 
building) tiedon ulkoa opettelemisen sijasta. Tiedon rakente
lulla tarkoitetaan tutkivaa oppimista (ks. Hakkarainen ym. 
1999), joka on organisoitu tutkimusryhman toimintamallien 

mukaisesti: oppilaat etsivat yhdessa uutta tietoa, esittavat omia 
tulkintojaan ja teorioitaan tutkittavista ilmioista, esittavat argu
mentteja ja todisteita vaitteilleen ja tuottavat selostuksia ja 
kuvauksia jne. Kun opiskelu nahdaan tiedonrakentelun proses
sina, se on hyvin samankaltainen kuin tutkimusprosessi. Tai 
kaantaen: tutkimusprosessi on tutkijan ja tutkimusryhman op
pimisprosessi. Tiedon rakentamisen yhteis6Ue on ominaista 
tiedon jakaminen, ryhman toisten jasenten tukeminen tiedon 
konstruoinnissa ja tietynlaisen kollektiivisen asiantuntemuk
sen kehittaminen. Tutkimusryhman ty6 lahtee liikkeelle tutki
joiden esittamista kysymyksista, tutkimusongelmista. Samalla 
tavoin edetaan myos tiedon rakentamisen yhteisona toimivassa 
opetusryhmassa: lahtokohtana on opiskelijoiden asettamat ky
symykset ja ongelmat. Tallaiseen tiedonrakenteluun on kehi
tetty tietoteknologisia apuvalineita, joita kuvataan myohem
min tassa kirjassa Kai Hakkaraisen ja Sanna Jarvelan artikke
lissa. 
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Teoreettisen, kaytann6llisen ja 
itsesaatelytiedon integrointi 

Ekspertin tieto koostuu useista tiedon osa-alueista (ks esim. 
Bereiter & Scardamalia, 1993; Etelapelto & Light, 1999). Poh
jana ammatilliselle osaamiselle on luonnollisesti koulutuksen 
aikana hankittu muodollinen tieto, ns. kirjatieto, joka voi olla 
toisaalta konkreettista ja faktuaalista, kyseisen alan vakiintu
neen tietoperustan hallintaa, ja toisaalta kasitteellista, teoreetti
sen ja abstraktin tason tietoa. Tata asiantuntijuuden perustana 
olevaa formaalia kirjatietoa nimitetaan usein myos deklaratii
viseksi tiedoksi. T oinen keskeinen asiantuntijuuden kompo
nentti on kaytiinnollinen tieto,joka ei muodostu niinkaan kirjo
ja lukemalla vaan kaytannon kokemuksen kautta. Kun muodol
linen kirjatieto on luonteeltaan hyvin eksplisiittista, kaytannol
linen tieto on sen sijaan usein intuition kaltaista implisiittista 
tietoa, jota on vaikea pukea sanoiksi. Asiantuntijan ei tarvitse 
ratkaisujen pohjaksi miettia teorioita tai saantoja,joiden perus
teella han toimii, vaan han pystyy ikaan kuin intuitiivisesti ete
nemaan ongelmien ratkaisussa. Tallaista implisiittista tietoa 
meilla kaikilla on esimerkiksi aidinkielen kaytosta. Osaamme 
erottaa oikeat ja virheelliset kielenkayton muodot, vaikka 
emme valttamatta osaisi eksplisiittisesti perustella, mihin saan
toihin ratkaisumme perustuvat. Tallaisen aanettoman tiedon 
(tacit knowledge) kehittyminen edellyttaa runsaasti kaytannon 
kokemusta kyseiselta alueelta. Kaytannollinen tieto on usein 
kontekstisidonnaista, eli se liittyy tiettyyn ymparist66n ja tilan
teeseen, kun taas muodollinen teoreettinen tieto on luonteel
taan yleispatevaa, universaalia tietoa. 

Teoreettisen ja kaytannollisen tiedon lisaksi yksi keskeinen 
asiantuntijatiedon osa-alue on itsesiiiitelytieto, jolla tarkoite
taan metakognitiivisia ja reflektiivisia tietoja ja taitoja. Na.ma 
liittyvat oman toiminnan tietoiseen ja kriittiseen tarkasteluun ja 
arviointiin. Metakognitiivisilla taidoilla tarkoitetaan omiin 
kognitiivisiin toimintoihin, kuten ajatteluun ja oppimiseen, liit-
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tyvaa tietoista tarkastelua. Reflektiivisyyden kasite on laajem
pi kasittaen myos muun kuin kognitiivisen toiminnan pohdin-
· nan ja itsearvioinnin. Reflektiiviseen ammattikiiytiint66n liite
taankin yleensa koko tyoyhteison toimintaan liittyva kriittinen
tarkastelu. Monissa yhteyksissa asiantuntijuus nahdaankin ni
menomaan reflektiivisena ammattikaytantona.

Perinteisesti naita asiantuntijatiedon osa-alueita-formaalis
ta, kaytannollista ja itsesaatelytietoa - on tutkittu erikseen 
asiantuntijuuden ja oppimisen tutkimuksessa. Kouluoppimisen 
tutkimus on kohdistunut paaasiassa formaalin kirjatiedon oppi
miseen, kun taas kaytannollisen tiedon kehittymista on tutkittu 
paaasiassa tyoelaman ymparistoissa. Itsesaatelytietoja eli me
takognitiivisia ja reflektiivisia tietoja ja taitoja on tarkasteltu 
seka koulutuksen etta tyoelaman piirissa. Viime vuosina on 
alettu yha enemman kiinnittaa huomiota naiden eksperttitiedon 
komponenttien integrointiin asiantuntijuuden kehittymisessa 
(Bereiter & Scardamalia 1993; Bromme & Tillema 1995; Lein
hardt ym. 1995; Lehtinen & Palonen 1998; ks. myos Lehtisen 
ja Palosen artikkeli tassa kirjassa). Teoreettisen ja kaytannolli
sen tiedon integroitumista pidetaankin keskeisena prosessina 
eksperttiyden kehittymisessa. Tarkeaksi koulutukselliseksi ky
symykseksi nouseekin, miten ta.ma eri tiedon muotojen integ
raatio tapahtuu. Perinteiset koulutusjarjestelyt usein erottavat 
teoreettisen tiedon opiskelun ja kaytannon kokemusten kartut
tamisen toisistaan. Opetussuunnitelmat rakentuvat siten, etta 
opintojen alkuvaiheessa opiskellaan alan perusteoriapohjaa ja 
vasta loppuvaiheessa opiskelijat tutustuvat kaytant66n esimer
kiksi harjoittelujaksojen aikana. Usein harjoittelut jaavat viela 
irrallisiksi kokonaisuuksiksi, joita ei kytketa kiinteiisti teoria
kurssien opiskeluun. T odennakoista on, etta tallainen koulu
tusmalli ei erityisen tehokkaasti edista teoreettisen ja kiiytan
nollisen tiedon toisiinsa kytkeytymista. Myoskaan metakogni
tiivisia taitoja ei perinteisessii opetuksessa ole juuri harjoitettu 
muualla kuin mahdollisilla erillisilla opiskelutaitoj en ja -strate
gioiden kursseilla. Perinteisessa opetussuunnitelmassa todelli-
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sen elaman kompleksiset kokonaisuudet on ositettu erillisiin 
paloihin, osatietoihin ja -taitoihin, ja niita on harjoiteltu erilli
sina, tarkasti maariteltyina harjoitustehtavina. Tiedon oppimi
nen ja opitun tiedon kayttaminen on siten erotettu toisistaan. 
On paljon mahdollista, etta juuri ta.ma on syyna siihen, etta 
koulutuksessa tuotettua tietopaaomaa ei ole koettu kovinkaan 
soveltamiskelpoiseksi todellisen elaman monimutkaisissa ti
lanteissa. 

Asiantuntijatiedon tutkijat ovat suositelleet, etta teoria- ja 
kaytantoopetus tulisi kytkea tiiviisti toisiinsa. Opiskelijat jou
tuvat silloin muuntamaan opiskeltavaa teoreettista tietoaineista 
siten, etta sita voidaan soveltaa yksittaistapauksiin ja kaytan
non ongelmiin. Vastaavasti opiskelijoiden kokemuksellista ja 
kaytann6Ilista tietoa, joka koulutuksessa yleensa jatetaan tay
sin huomiotta, tulisi eksplikoida, kasitteellistaa ja tarkastella 
teoreettisen tiedon valossa. Opiskelijoiden olisi siis teoretisoi
tava kaytantoa ja kaytannollistettava teoriaa opiskeluproses
sinsa kuluessa (Leinhardt ym. 1995). Parhaiten sen katsotaan 
onnistuvan silloin kun teoria ja kaytanto tavalla tai toisella si
sallytetaan samaan opintojaksoon eika niita eroteta erillisiksi 
kursseikseen. Teoriaa ja kaytantoa integroivissa ongelmalah

toisissa opetussuunnitelmissa kaytannon tyokokemusta ale
taan kartuttaa jo heti opintojen alussa, ja teorian opiskelu kyt
ketaan kiinteasti harjoitteluun. Talloin opiskelijat joutuvat 
kohdakkain alansa kompleksisten ongelmien kanssa jo heti 
opiskelujen alussa. Esimerkiksi uudenlaisessa laakarikoulu
tuksessa jo ensimmaisen vuoden opiskelijat tyoskentelevat 
kokeneempien laakareiden ohjauksessa todellisissa tyoympa
ristoissa. 

Tourunen (ks. Etelapelto & Tourunen 1999) seka Latham 
(1997) ovat kehittaneet teoriaa ja kaytantoa integroivaa opetus
ta tietojarjestelmien suunnittelun opinnoissa. Molemmissa ta
pauksissa kyse on tyoelamaan suuntautuvasta projektiopinto
kurssista, jonka aikana opiskelijat suunnittelevat todelliselle 
asiakkaalle taman tilaaman tuotteen, y leensa spesifin infor-
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maatioteknologian kehittamissuunnitelman. Opintojakson ai
kana opiskelijat saavat aiheisiin liittyvaa teoriaopetusta seka 
ryhmaty6- ja viestintakoulutusta samalla, kun he tekevat ryh
massa toimeksiantotyotaan. 

Aina ei ole mahdolljsta jarjestaa kaikkiin opintojaksoihin 
todellisen elaman kokemuksia. Talloin voidaan kuitenkin si
muloida erilaisia kaytannon ongelmia eri menetelmin. Monilla 
aloilla onkin kehitelty erilaisia tietokonesimulaatioita, joissa 
kaytannon kokemus hankitaan virtuaalitodellisuudessa. Tallai
sissa multimediaopetuspaketeissa teoreettisen tiedon opiskelu 
ja alan monimutkaisten kaytannollisten ongelmien tarkastelu 
ja harjoittelu voidaan kytkea samaan opetuskokonaisuuteen. 
Opetusteknologian ja tietoverkkojen kehittyminen tarj oavatkin 
entista monipuolisempia mahdollisuuksia tiedon eri muotojen 
integroimiseen ja monimutkaisten ongelmanratkaisuprosessi
en kasittelyyn jo opiskelujen alkuvaiheessa. 

Teknologian kaytt6 ei ole kuitenkaan ainut mahdollisuus. 
Opiskelijan teoreettisen tiedon ja kaytannollisen kokemustie
don seka itsesaatelytaitojen integrointi opetuksessa on mahdol
lista myos perinteisimmilla valineilla. Tahan pyrittiin kasva- · 
tustieteen kurssilla, jolla kasiteltiin teorioita ihmisen kehityk
sesta ja oppimisesta (ks. esim. Tynjala 1998; Tynjala & Lauri
nen 1999). Kurssin sisaltona oli kolme englanninkielista oppi
kirjaa naista aihepiireista. Koska kaikilla ihmisilla on omia 
kokemuksia ja siis runsaasti kaytannollista tietoa oppimisen ja 
kehityksen kysymyksista, opiskelijoiden omat kokemukset 
otettiin teoreettisen tarkastelun kohteeksi. Tama toteutettiin 
kirjoittamistehtavien avulla. Lukiessaan oppikirjoja opislrelijat 
tekivat kirjoittamistehtavia, joissa he tarkastelivat omia koke
muksiaan opiskeltavien teorioiden valossa. Kun oppikirjassa 
kasiteltiin esimerkiksi oppimisstrategioita, opiskelijat kirjoitti
vat kuvauksen itsestaan eri strategioiden kayttajina, tai kun 
kirjassa kasiteltiin elaman eri kehitysvaiheisiin liittyvia muu
tosvaiheita ja eri tukijarjestelmia, opiskelijat kirjoittivat kuva
uksen jonkun tuntemansa ihmisen tai kuvitteellisen henkilon 
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elamanmuutoksista ja niista selviytymisesta kayttaen hyvak
seen oppikirjan teoreettisia kasitteita. Olennaista oli se, etta 
opiskeltavat teoriat kytkettiin jo opiskeluvaiheessa opiskelijoi
den tuntemiin todellisiin kaytannon ongelmiin. 

Kirj oittamistehtavat purettiin viikoittain ryhmakeskuste
luissa, joiden kautta opiskelijoille avautui viela uusia, muiden 
opiskelijoiden nakokulmia kasiteltyihin asioihin. Kurssin aika
na opiskelijat kirjoittivat myos vapaavalintaisen esseen josta
kin kurssin aihepiiriin liittyvasta teemasta. Erillista tenttia 
kurssilla ei jarjestetty. Kun opiskelijat haastateltiin kurssin jal
keen ja heilta kysyttiin, mita he olivat mielestaan oppineet 
krirssin aikana, keskeinen opiskelijoiden kokema oppirnistulos 
oli se, etta he olivat oppineet soveltamaan opiskeltuja tietoja 
kaytantoon. Tallaista soveltamisen taitoa eivat maininneet ver
tailuryhman opiskelijat, jotka suorittivat saman kurssin kirja
tenttina ilman kirjoitustehtavia. Edella kuvatulla kirjoittamalla 
oppimisen kurssilla integroituivat teoreettisen ja kaytannolli
sen tiedon lisaksi myos opiskelijoiden itsesaatelytiedot eli me
takognitiiviset ja reflektiiviset tiedot ja taidot. Samalla kun 
opiskelijat opiskelivat teorioita oppirnisesta ja kehityksesta, he 
joutuivat tarkastelemaan myos omia opiskelustrategioitaan ja 
kehitysprosessejaan. Niinpa opiskelijoiden haastatteluvastauk
sissa tuli selvasti esiin myos metakognitiivisten taitojen oppi
minen merkittavana oppimiskokemuksena. 

Keskeista teorian ja kaytannon integroinnissa on ongelman

ratkaisu. Bereiterin ja Scardamalian (1993) mukaan formaali 
tieto, jota hankitaan kirjoista, luennoilta jne. muuntuu eksper
tin informaaliksi tiedoksi, kun sita sovelletaan ymmartamisen 
ongelmien ratkaisuun. Samalla tavoin formaali tieto muuntuu 
taidoiksi, kun sita kaytetaan kaytannollisten ongelmien ratkai
suun. Na.in ongelmamatkaisulla on keskeinen rooli asiantunti
jaksi kehittymisen prosessissa. J os asiantuntijuus kehittyy, kun 
teoreettista tietoa kaytetaan kaytannollisten ongelmien ratkai
suun, niita kaytannon ongelmia on silloin syyta tuoda ratkais
taviksi jo koulutukseen. Sen sijaan etta opiskelijat suorittaisi-
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vat tentteja teoreettisen tiedon hallintaa osoittaakseen, heille 
voitaisiin antaa erilaisia oppimistehtavia, joita suorittaessaan 
he joutuvat turvautumaan oppikirjoissa ja luennoilla annettui
hin tietoihin. 

Yksilollisesta oppimisesta yhteisolliseen 
opplilllseen 

Edella kuvatuissa esimerkeissa, informaatioteknologian kurs
silla seka kasvatustieteen kirjoittamalla oppimisen kurssilla, 
oli liitetty toisiinsa opiskelijoiden yksilollista tyoskentelya ja 
ryhmassa tyoskentelya. Yhteistyossa tapahtuvan oppimisen ja 
ryhmatyon kaytto onkin perusteltua seka tyoelaman odotusten 
kannalta etta oppimisen nakokulmasta. Nykyaikaisten organi
saatioiden toiminta perustuu paljolti tiimityoskentelyyn ja mo
nialaiseen yhteisty6h6n, eika yhteistyon taitoja opi muuten 
kuin toimimalla ryhmassa. 

Yhteisolliseen oppimiseen liittyy usein yhteisen tuotoksen 
valmistaminen. Esimerkiksi. Bereiter ja Scardamalia (1996) 
ovat esittaneet, etta koulutuksessa oppilaiden ja opiskelijoiden 
keskeisena toimintana tulisi olla rnieleenpainamisen ja muista
misen painottamisen sijasta yhteistoiminnallinen tiedonraken
telu eli erilaisten tietotuotteiden konstruointi. Tietotuotteilla he 
tarkoittavat opiskelijoiden itse tuottamia teorioita, tulkintoja, 
selostuksia, ongelmia tai laajempia raportteja tai esityksia. 
Myos Bruner (1996, 22-23) pita.a tarkeana, etta oppilaat ja 
opiskelijat valmistavat koulussa yhteisia tuotoksia. Tallaisten 
tuotteiden tuottarnisen prosessilla on opiskelijoille seka sosiaa
lista, emotionaalista etta episteernista merkitysta. Sosiaalinen 
merkitys ilmenee ryhmasolidaarisuuden kehittymisena, so
siaalisten taitojen oppimisena seka sosiaalisturnisena tietynlai
seen toimintakulttuuriin (vrt. Lave 1997; Lave & Wenger 
1991, 1999). Emotionaalinen merkitys tulee esiin rnielihyvan 
tunteena siita, etta on saatu jotain konkreettista aikaan (Bruner 
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1996, 22-23). Episteeminen merkitys taas nousee siita, etta 
tuotteiden tuottarnisprosessissa on kyse monimutkaisista tie
don transformaatioprosesseista, joilla nayttaisi olevan keskei
nen merkitys hankitun tiedon ymmartarnisen syventamisessa 
(Scardamalia & Bereiter 1991; Spivey 1997). Lisaksi tallainen 
koulutuksessa tapahtuva tietoty6 valrnistaa opiskelijoita tule
vaisuuden yhteiskunnan tietoty6h6n ja kompleksisten tietoko
konaisuuksien kasittelyyn (Bereiter 1997). 

Oppimisen arvioinnin kytkeminen 
-, 

. . . .  

opplilllsprosessnn 

Arviointikaytantojen vaikutus opiskeluun ja oppirniseen on 
hyvin tunnettu tosiasia koulutuksessa. Jokaisen opiskelijan ar
kikokemus on yhdenmukainen niiden tutkimustulosten kanssa, 
jotka ovat osoittaneet odotettavissa olevan arvioinnin, kuten 
tentin, vaikuttavan suoraan opiskelijoiden opiskelustrategioi
hin. Suuri osa opetuksesta ja oppimisen arvioinnista perustuu 
edelleen tiedon siirtoajatteluun, jolloin perinteinen tiedon tois
tarnista rnittaava tentti on ollut yleisimrnin kaytetty oppimisen 
arvioinnin menetelma. Perinteisten tenttimiskaytantojen on 
kuitenkin todettu johtavan opiskelijoita pintaprosessointiin ja 
toirnivan jopa esteena henkilokohtaisen merkityksen muodos
tarniselle ja ymmartavalle oppirniselle ( esim. Boud 1990; Ent
wistle ym. 1993). 

Viime vuosina konstruktivistisen oppirniskasityksen myota 
on kehitetty runsaasti uusia oppirnisen arviointimenetelrnia, 
joissa arviointi pyritaan kytkemaan itse oppirnisprosessiin sen 
sijaan etta kaytettaisiin erillisia kokeita tai tentteja. Lisaksi on 
kehitetty myos vaihtoehtoisia tenttimuotoja, joissa pyrkimyk
sena on eliminoida perinteiseen tenttiin liittyvia ongelmia (ks. 
Karjalainen & Kemppainen 1994). Tenttien sijasta opiskeli
joille voidaan jarjestaa oppimistehtavia, jotka samalla ovat 
myos aiyioinnin perustana. T ehtaviin liitetaan usein myos itse-
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arviointia, jolloin opiskelijan metakognitiiviset ja reflektiiviset 

taidot kehittyvat sisaltojen opiskelun ohella. Oppimistehtavat 

voivat olla erilaisia harjoitustoitii, kirjallisuuden pohjalta tehtii

viii analyyseja, esseita tai muita kirjoitustehtavia, esitelmien, 

posterien tms. valmistamista tai vaikkapa videoiden tai muun 

materiaalin tuottamista. Oppimistehtavistii voidaan koota 

myos opiskelijan parhaiksi arvioimat tyot naytekansioon, port

folioon, j oka toimii lopullisen arvioinnin kohteena. Portfolioon 

liitetiiiin useimmiten myos itsearviointi. 

Lopuksi 

Tassa luvussa on tarkasteltu viimeaikaisen oppimisen tutki

muksen esiin nostamia teemoja asiantuntijuuden edellytysten 

kehittamisen kannalta. Keskeisia koulutuksellisia periaatteita, 

jotka nousevat esiin nayttiivat olevan erityisesti seuraavat (Be

reiter & Scadamalia 1993; Tynjalii 1999b): 

Sen sijaan etta opetuksessa pyrittaisiin kaikenkattavaan 

keinotekoiseen asioiden "lapikayntiin", tiettyja keskeisia 

asioita opiskellaan syvallisesti ja usein pitkiakin aikoja. 

Opiskelussa huomiota ei kohdisteta mieleenpainamiseen 

ja muistamiseen vaan tiedon kayttamiseen ja sen uudel
leen muotoilemiseen ja kehittelyyn. 

Tietoa kaytetaan erityisesti ongelmien ratkaisuun. Ope

tuksen ja oppimisen kohteena ovatkin ongelmat pikemmin. 

kuin tiedon kategoriat: ei "sydiin" vaan "kuinka sydan 

toimii?" 

Tiedon hankintaa ja tiedon soveltamista ei eroteta toisis

taan vaan tietoa kaytetaan jo opiskeluvaiheessa. 

Opiskelijoiden ajattelun kehittaminen seka metakognitii

visten ja reflektiivisten taitojen harjoittaminen kytketaan 

sisaltojen opiskeluun. 

Sosiaalisella vuorovaikutuksella ja keskustelulla ori 

keskeinen rooli oppimisprosessissa. 
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Perinteista opiskelijoiden yksilollista tyoskentelya, jossa 

kaikki tekevat samaa asiaa, on vain vahan. Sen sijaan 

opiskelijat tyoskentelevat useimmiten pienissa ryhmissa. 

Kullakin ryhmalla on erilainen kasiteltavaan aiheeseen 

liittyva tehtavansa ja suunnitelma siita, miten he jakavat 

tyonsa jasenten kesken. 
Oppilaat ja opiskelijat osallistuvat itse myos oppimisensa 

arviointiin. 

Naiden periaatteiden varaan on viime aikoina rakennettu uu

denlaisia oppimisympiiristojii. Tulevaisuus nayttiiii millii ta

voin niimii uudet ympiiristot pystyviit tuottamaan asiantunti

juuden edellytyksia, kykya progressiiviseen ongelmanratkai

suun ja itsensii ylittamiseen. 
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