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TIIVISTELMÄ

Tieto Oyj laajentaa yritystoimintaansa Intian ja Kiinan markkinoille mm. matkapuhelinverkkojen
käyttöönoton ja ylläpidon osalta. Tämän vuoksi näihin maihin tarvitaan osaamista, joka kattaa
asiakkaan korkeat vaatimukset. Intiasta ja Kiinasta saadaan edullista työvoimaa, mutta heidän
tehokas kouluttaminen ja oppiminen ovat yritystoiminnan kannalta ensiarvoisen tärkeitä.
Kehitystehtävän tarkoituksena oli luoda tehokas koulutusputki Tieto Oyj:lle. Työn
tarkoituksena oli selvittää sopivimmat ja tehokkaimmat koulutusmenetelmät, oppimistyökalut
ja -ympäristöt kansainväliseen koulutusputkeen sekä vertailla lähi- ja etäkoulutuksen
tuloksellisuutta oppimisen kannalta.
Tutkimusongelmana kehitystehtävässä oli löytää tehokkaat koulutus- ja oppimismenetelmät
Tieto Oyj:n kansainväliseen koulutusputkeen. Tutkimuskohteina oli ryhmä kiinalaisia ja ryhmä
intialaisia, jotka osallistuvat kyseiseen koulutusputkeen. Koulutusputki toteutettiin ensin
kiinalaisille lähiopiskeluna ja tämän jälkeen intialaisille etäopiskeluna. Koulutusmenetelminä
käytettiin esittelyä, itseopiskelua, luentoja, harjoituksia, oppimispäiväkirjaa ja osallistujat
opettavat -menetelmää.
Lähi- ja etäkoulutuksen tuloksellisuuden vertailemiseksi oppimisen kannalta sekä tehokkaiden
koulutus- ja oppimismenetelmien selvittämiseksi ryhmien oppimista mitattiin ja selvitettiin
lähtötaso-, väli- ja lopputestin, oppimispäiväkirjan, palautekeskustelujen, itsearviointien ja
harjoitustöiden avulla. Mitattavat asiat olivat määritetty asiakkaan listaamista vaatimuksista
koulutusputken sisällölle.
Lopputestien tulosten perusteella parhaimmat oppimistulokset saavutetaan lähikoulutuksella.
Huonot oppimistulokset etäkoulutuksesta selittyvät suurimmaksi osaksi heikentyneen
kontrollin, puuttuvan käytännöntyöskentelyn, kommunikoinnin ja kulttuurierojen vuoksi.
Koulutuksissa havaittujen ja opittujen asioiden, kustannuspaineiden sekä käytettävissä olevan
budjetin perusteella mietittiin, millainen olisi optimaalinen koulutusputki. Päädyttiin siihen, että
optimaalinen koulutusputki olisi kombinaatio lähi- ja etäkoulutuksesta.
Optimaalisessa koulutusputkessa huonona asiana olisivat kustannukset, jotka aiheutuisivat
kouluttajan kahden viikon matkasta kohdemaahan. Hyvänä asiana puolestaan olisi
koulutettavien osaamisen korkea taso. Tämä konkretisoituisi käytännössä pienempinä
asiakasreklamointimäärinä ja lyhyempinä toimitusaikoina. Optimaalisen koulutusputken etuna
olisi myös korkea kompetenssi, joka lisäisi yrityksen kilpailukykyä.
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ABSTRACT

Tieto Oyj expands its business in mobile networks deployment and maintenance business in
India and China markets. Therefore, new competence is needed to cover customer's high
standards. There is cheap work force available in India and China but their effective training
and learning is essential from business point of view.
Purpose of this thesis was to create an effective training pipe for Tieto Oyj, were new staff
were trained to India and China for the mobile network deployment and maintenance tasks.
The purpose was to determine the most appropriate and effective training and learning
methods and environments for international training pipe. Purpose was also to compare the
effectiveness of learning between local and remote trainings.
The research problem was to find effective training and learning methods to international
training pipe. Research targets were a group of Chinese and a group of Indians who
participated in the training pipe. The training pipe was first for Chinese as local training and
later as remote training for Indians.
To compare effectiveness of learning results between local and remote trainings, and to
determine effective training and learning methods, learning of the groups were measured
and investigated using Start level test, Intermediate test and Final test, personal progress
reports, feedback discussions, self-assessments and exercises in laboratory.
Based on results of the Final tests, the best learning outcomes to be achieved using local
training. Poor learning outcomes of the remote training can be explained by weak control,
lack of practical work, communication and cultural differences.
Due to learned lessons and observations from the trainings, cost pressures and the available
budget, the optimal training pipeline was presented. The optimal training pipe would be a
combination of the local and the remote training.
Downside of the optimal training pipe would be the costs of the trainer caused by two weeks
travel to the destination country. Advantages of the optimal training pipe would be high skill
level of the trainees. In practice this would mean smaller amount of customer escalations
and shorter delivery times. Benefits of the optimal training pipe would be also world-class
competency, which would increase the competitiveness of the company.
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1 Johdanto
1.1 Kehitystehtävän taustaa
Tiedon määrä lisääntyy valtavasti koko ajan ja inhimillisen pääoman merkitys kasvaa.
Tieteellinen ja tekninen tieto kaksinkertaistuu joka 5. – 7. vuosi ja puoliintuu viidessä vuodessa.
Teknologian muutokset ovat suurin syy tiedon vanhenemiseen. Globalisoituminen etenee
kaikilla aloilla ja myös kilpailu on maailmanlaajuista ja entistä kovempaa. Tämä tarkoittaa, että
yritykset ovat jatkuvassa muutosprosessissa. Nopeasti muuttuvassa ja ennakoimattomassa
ympäristössä menestyminen edellyttää jatkuvaa muutosta ja uusiutumista eli organisaation
oppimista. Oppimisesta on tullut yrityksille todellinen kilpailuvaltti. Ainoa tapa säilyttää yrityksen
kilpailuetu on varmistaa, että se pystyy oppimaan nopeammin kuin kilpailijansa. Jatkuva muutos
vaatii paljon myös yksilöiltä, sillä työstä on tullut jatkuvaa oppimista. (Sydänmaanlakka 2007, 26
– 28.)

Osaaminen ja oppiminen ovat tulleet erittäin tärkeiksi avaintekijöiksi ja vahvuuksiksi yritysten
välisessä globaalissa kilpailussa. Kun yritys saavuttaa hyvän kilpailuedun perustuen
osaamiseen, sen on helpompi ylläpitää kilpailujohtoansa, kun taas muiden kilpailevien yritysten
on entistä hankalampi saavuttaa sitä. Tiedon ja parhaimpien käytäntöjen siirtäminen ja
jakaminen on yritykselle kansallisella tasolla haastavaa. Vielä vaikeampaa se voi olla, kun
puhutaan kansainvälisistä kasvavista markkinoista, joissa tiimit ovat monikansallisia.
Tiedonsiirto yrityksen yksikkö-, tiimi- ja yksilötasoilla tulevat olemaan erittäin kriittinen osa
menestyvää teknologia siirtoa ja investointeja kasvavilla markkinoilla. (Laukkanen 2008, 16 –
18.)

1.2 Toimeksiantajan esittely
Kehittämistehtävän toimeksiantajana on Tieto Oyj Finland, Service Lines/R&D Services. Tieto
Oyj on tietotekniikan palveluyhtiö, joka syntyi, kun suomalainen Tieto Oyj ja ruotsalainen Enator
AB yhdistyivät 7. heinäkuuta 1999. Tärkeimmät toimialat, joita Tieto palvelee, ovat
pankkitoiminta, vakuutustoiminta, televiestintä, terveydenhuolto, energia, julkinen hallinto,
kauppa ja metsäteollisuus. Tietotekniikkapalveluiden lisäksi Tieto tarjoaa käyttö- ja
verkkopalveluita sekä sähköisiä asiointipalveluita.

Yrityksen palveluita ovat tuotekehitys ja konsultointipalvelut, tietojärjestelmien kehitys ja
integrointi. Palveluiden toimittaminen painottuu pääasiassa Eurooppaan. Viimeaikoina
yrityksellä on ollut voimakasta kasvupainetta mm. Kiinan ja Intian markkinoille.
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1.3 Kehitystehtävän tarkoitus
Tieto Oyj laajentaa yritystoimintaansa Intian ja Kiinan markkinoille mm. matkapuhelinverkkojen
käyttöönoton ja ylläpidon osalta. Tämän vuoksi näihin maihin tarvitaan osaamista, joka kattaa
asiakkaan korkeat vaatimukset. Mikäli kyseistä osaamista ei saada, ei myöskään
yritystoiminnan laajentaminen onnistu. On rekrytoitava, koulutettava ja kehitettävä uutta
paikallista osaamista. Euroopasta saatavaa, osaavaa työvoimaa, ei ole tarpeeksi kattamaan
Intian ja Kiinan suuria markkinoita. Myös kustannuspaineet ovat niin kovat, ettei
Eurooppalainen työvoima ole kilpailukykyistä Aasiasta saatavaan työvoimaan nähden. Intiasta
ja Kiinasta saadaan edullista työvoimaa, mutta heidän tehokas kouluttaminen ja oppiminen ovat
yritystoiminnan kannalta ensiarvoisen tärkeitä.

Kehitystehtävän tarkoituksena on luoda tehokas koulutusputki Tieto Oyj:lle, jossa koulutetaan
uutta työvoimaa Intiaan ja Kiinaan, matkapuhelinverkon käyttöönottoon ja sen ylläpitotehtäviin.
Tässä kehitystehtävässä on tarkoituksena selvittää sopivimmat ja tehokkaimmat
koulutusmenetelmät, oppimistyökalut ja -ympäristöt kansainväliseen koulutusputkeen sekä
vertailla lähi- ja etäkoulutuksen tuloksellisuutta oppimisen kannalta.

1.4 Tutkimussuunnitelma ja -menetelmät
Tässä kehitystehtävässä tutkimusongelmana on löytää tehokkaat koulutus- ja oppimismenetelmät Tieto Oyj:n kansainväliseen koulutusputkeen. Tutkimuskohteina on ryhmä
kiinalaisia ja ryhmä intialaisia, jotka osallistuvat kyseiseen koulutusputkeen. Koulutusputki
toteutetaan ensin kiinalaisille lähiopiskeluna ja tämän jälkeen intialaisille etäopiskeluna.

Lähi- ja etäkoulutuksen tuloksellisuuden vertailemiseksi oppimisen kannalta sekä tehokkaiden
koulutus- ja oppimismenetelmien selvittämiseksi ryhmien oppimista mitataan ja selvitetään
lähtötaso-, väli- ja lopputestin, oppimispäiväkirjan, palautekeskustelujen, itsearviointien ja
harjoitustöiden avulla.

Mitattavat asiat ovat määritetty asiakkaan listaamista vaatimuksista koulutusputken sisällölle.
Toisin sanoen mitataan, kuinka koulutettavat ovat oppineet heiltä vaadittavat, etukäteen
määritetyt asiat. Nämä asiat, joita asiakas vaatii osattavaksi, ovat tiettyjä teoriakokonaisuuksia
ja itsenäinen ongelmanratkaisukyky.

Lähtötasotestillä selvitetään, mikä on koulutettavien asiaan liittyvä osaamistaso ennen
koulutusta. Testi tehdään ennen varsinaisen koulutusputken alkua. Välitesteillä selvitetään sen
hetkistä osaamista, ja sen perusteella muokataan mahdollisesti opetus- ja oppimismenetelmiä
loppukurssin aikana. Lopputestillä selvitetään, kuinka koulutettavat ovat oppineet vaadittavat
asiat. Myös harjoitustöiden tekemistä seuraamalla selvitetään koulutettavien kehittymistä.

9 (49)

Palautekeskustelujen, itsearviointien ja oppimispäiväkirjojen avulla selvitetään koulutettavien
tuntemuksia omasta osaamisestaan. Palautekeskusteluilla haetaan lisäksi koulutettavilta
palautetta koulutusmenetelmistä.

Saatujen oppimistuloksien perusteella on tarkoitus tarkastella koulutus- ja oppimismenetelmiä ja
kehittää niitä yhä tehokkaammiksi. Esiin nousseisiin mahdollisiin ongelmiin pyritään reagoimaan
jo ensimmäisen kurssin aikana, mutta viimeistään seuraavia ryhmiä koulutettaessa.
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2 Oppiminen
2.1 Oppimisen määritelmä ja oppimistyylit
Sydänmaanlakan (2007, 32 – 34.) mukaan oppiminen on muuttumista, kehittymistä, kasvua ja
kypsymistä. Oppimista tapahtuu jatkuvasti sekä suunnitellusti että sattumanvaraisesti.
Oppimiseen vaikuttavat aikaisemmat kokemukset, joiden pohjalta uutta tietoa suodatetaan. Mitä
enemmän vanhoja kokemuksia on, sitä helpompaa on oppia uusista kokemuksista. ”Oppiminen
on prosessi, jossa yksilö hankkii uusia tietoja, taitoja, asenteita, kokemuksia ja kontakteja, jotka
johtavat muutoksiin hänen toiminnassaan.” Oppimiseen vaikuttavat kognitiiviset, affektiiviset ja
psykomotoriset alueet. Se ei ole mekanistista toimintaa, vaan siihen liittyy aina yksilön tulkinta.
Kontaktien merkitys on tärkeää arkipäivän oppimisessa, sillä laaja ja hyvä kontaktiverkosto
mahdollistaa nopean tavan oppia ja saada tietoa. Oppiminen pitää sisällään asioiden
soveltamisen, jonka vuoksi jotain muuttuu oppimisen myötä. Muutoksia voi tapahtua ajattelu-,
tunne- ja käyttäytymistasolla.

Oppimisprosessissa, joka pohjautuu Kolbin malliin, tieto luodaan muokkaamalla kokemuksia
(kuvio 1). Motivaatio on oppimisen lähtökohta ja ylipäätään oppimisen mahdollistaja.
Oppimisprosessi lähtee siis liikkeelle kokemuksista ja halusta oppia niistä. Tämän jälkeen täytyy
olla aikaa arvioinnille, jolloin erilaisia näkemyksiä ja tosiasioita käsitellään ja muutetaan tiedoksi.
Tämä tieto pyritään ymmärtämään ja sisäistämään. Sisäistä tietoa sovelletaan edelleen
käytäntöön ja kokeillaan erilaisissa olosuhteissa. Oppimisprosessi pitää sisällään kaikki nämä
vaiheet ja oppimistapahtuma tulisikin suunnitella niin, että kaikki vaiheet käydään läpi.
Oppimisprosessia vahvistavia tekijöitä ovat motivaation lisäksi onnistumisen elämysten
kokeminen, oppimansa kokeilu ja jonkinlainen dokumentointi. (Sydänmaanlakka 2007, 37 – 39.)

Kuvio 1: Oppimisprosessin perusmalli (Sydänmaanlakka 2007, 38)
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Peter Honey ja Alan Mumford ovat kehittäneet Kolbin oppimisprosessin pohjalta malleja
kuvaamaan erilaisia oppimistyylejä. Näitä oppimistyylejä on neljä; käytännön toteuttaja,
harkitseva pohtija, looginen ajattelija ja aktiivinen osallistuja. Käytännön toteuttaja oppii
parhaiten toiminnan avulla, jolloin hän pyrkii käytännön ratkaisuihin. Hän on innokas
kokeilemaan erilaisten ideoiden, tekniikoiden ja teorioiden toimintaa käytännössä. Harkitseva
pohtija oppii parhaiten keräämällä rauhassa uutta tietoa ja arvioimalla sitä. Oman toiminnan
sijaan, hän mieluummin seuraa asioita sivusta ja analysoi muiden toimintaa. Hänelle nopeaan
muutokseen sopeutuminen on vaikeaa. Harkitseva pohtija haluaa kerätä tietoa analysoida sitä
perinpohjaisesti, joten hänellä on tapana lykätä lopullisten johtopäätösten tekoa
mahdollisimman pitkään. Looginen ajattelija oppii parhaiten rakentamalla loogisia malleja. Hän
haluaa kysellä, kokeilla ja analysoida asioita eri puolilta. Hän yhdistelee irrallisia tosiasioita
yhtenäisiksi teorioiksi. Aktiivinen osallistuja puolestaan oppii parhaiten kokeilemalla. Hän oppii
haastavista tehtävistä ja monenlaisissa toiminnoissa mukana ollessaan. Hän ei välttämättä
jaksa perehtyä asioihin syvällisesti, vaan nauttii nopeatempoisesta toiminnasta. Aktiivinen
osallistuja osallistuu kokonaisvaltaisesti ja ennakkoluulottomasti uusiin asioihin. Hän innostuu
uusista haasteista, mutta kyllästyy nopeasti asioiden käytäntöön vientiin ja ylläpitoon.
(Sydänmaanlakka 2007, 41 – 44.)

2.2 Oppimisen esteet
Oppimiseen liittyy monenlaisia esteitä. Toiminnan kautta oppimista hankaloittaa mm.
motivaation puute, selkeiden oppimistavoitteiden puuttuminen, urautuminen ja se, ettei ole
herkkyyttä ottaa vastaan heikkoja signaaleja. Tiedon hankintaan liittyviä esteitä ovat ajan puute,
saatavilla olevan tiedon puuttuminen, tietojen ristiriitaisuus, epäjohdonmukaisuus tai sekavuus,
liiallinen tieto ja dokumentoinnin puutteellisuus. Ymmärryksen kautta oppimista vaikeuttaa ajan
puuttuminen reflektioon, ristiriitaiset johtopäätökset aikaisempaan tietoon nähden, nykyisen ja
uuden tiedon välinen liian suuri muutos ja se, jos ymmärtämistä ei pidetä tärkeänä.
Soveltamiseen liittyviä esteitä voivat olla asioiden unohtuminen puutteellisen dokumentoinnin
vuoksi, kokeilumahdollisuuden puuttuminen, tuen puute soveltamiseen ja pitkäjänteisyyden
puute. Poistamalla edellä mainitut esteet, tehostetaan oppimista valtavasti ja luodaan
organisaatioon suotuisa oppimisympäristö. (Sydänmaanlakka 2007, 45.)

Yksilöstä johtuvia oppimisen esteitä ovat asioiden näkeminen kapea-alaisesti, kiinnostuminen
vain muutamista asioista, aktiivisen tiedonhankinnan puuttuminen ja se, ettei huomaa toisten
tunteita. Esteen oppimiselle aiheuttaa myös se, ettei halua kuunnella muiden, omista eriäviä,
mielipiteitä eikä itseen kohdistuvaa kritiikkiä. Epäonnistumisen pelossa jahkailu ja viivyttely
vaikeuttavat oppimista, samoin kuin asioiden kesken jäänti vaikeuksia ja ongelmia kohdatessa.
Tiimien oppimiselle esteeksi, voi muodostua se, ettei tietoa jaeta tiimin sisällä, yhteiset tavoitteet
puuttuvat samoin kuin yhteinen kieli ja valmius keskustella. Tiimien oppimista hankaloittavat
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myös huonot henkilösuhteet, heikot vuorovaikutustaidot ja epämääräiset toimintatavat.
Organisaation oppimishäiriöitä ovat organisaation muistin puuttuminen, todellisuuden tulkinnan
vääristyminen, koordinaation puute organisaation osien välillä ja uskonpuute siihen, että asioita
voidaan muuttaa. Organisaation oppimista vaikeuttaa myös asioiden näkeminen yksipuolisesti,
tiedon salailu, toiminnan suunnittelemattomuus, henkilösuhteiden tulehtuminen ja organisaation
väsyminen, jolloin uudistuminen ei enää onnistu. (Sydänmaanlakka 2007, 46 – 48.)

2.3 Oppimisen tasot ja niiden kehittäminen
Oppimista tapahtuu niin yksilö-, tiimi- kuin organisaatiotasollakin. Yksilön oppiminen on tietenkin
kaiken oppimisen lähtökohta, mutta koska toiminta organisaatiossa tapahtuu entistä enemmän
tiimitasolla, myös oppiminen tapahtuu entistä useammin tiimissä. Tiimin oppiminen voidaan
nähdä samanlaisena prosessina, kuin yksilön oppiminen. Tiimioppiminen voidaankin määritellä
prosessiksi, ”jossa tiimi hankkii uusia tietoja, taitoja, asenteita, kokemuksia ja kontakteja, jotka
johtavat muutoksiin tiimin toiminnassa.” Tiimin oppimiselle edellytyksinä ovat yhteiset tavoitteet
ja toimintamallit sekä jaettu vastuu. Oppimista edistää myös hyvä tiimihenki, yhteinen kieli ja
valmius keskusteluun. Tärkeää oppimiselle on yksilöiden tiedon ja osaamisen jakaminen ja
yhdistäminen tiimin sisällä. (Sydänmaanlakka 2007, 48 – 55.)

Myös organisaatiot pystyvät oppimaan, mikäli niiden toimintamallina ei ole konemainen
funktionaaliorganisaatio, vaan ne nähdään elävinä organismeina. Näillä elävillä organismeilla on
kyky käsitellä tietoa ja oppia, luoda yhteyksiä ja organisoitua omatoimisesti. Organisaation
oppiminen on sen kykyä uusiutua ja muuttaa toimintaansa. Uusiutuminen tarkoittaa
käytännössä organisaation valmiutta hankkia jatkuvasti uutta osaamista. Tämä osaaminen voi
olla yrityksen ydinosaamista tai osaamista, joka liittyy organisaation toimintatapoihin,
prosesseihin tai ohjeisiin. Kaikkien eri oppimisen tasojen tukeminen on tärkeää. Oppimista
voidaan tehostaa esim. nostamalla jatkuva oppiminen yhdeksi organisaation perusarvoksi,
luomalla oppimista tukeva työympäristö, kehittämällä konkreettisia malleja työssä oppimiseen,
perustamalla oppimiskeskuksia eri puolille organisaatiota ja kehittämällä virtuaalisia
oppimismenetelmiä. (Sydänmaanlakka 2007, 48 – 55.)

Palaute on yksi oppimisen lähtökohta. Palautteen merkitys on tärkeää paitsi yksilölle myös
tiimille ja koko yrityksen oppimiselle. Jatkuva oikea-aikainen palaute ehkäisee ongelmien
syntymistä työyhteisössä. Riittävä palaute ja avoimuus ottaa sitä vastaan ovat oppimisen ja
kasvun lähtökohtia. (Sydänmaanlakka 2007, 62 – 63.)
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3 Oppimiskäsityksiä
3.1 Konstruktivistinen oppimiskäsitys
Lemmetyinen (1994, 26 – 27.) on todennut von Wrightiin (1996) viitaten, että opetusoppimisprosessi nähtiin aikaisemmin pitkälle tiedon siirtämisenä opettajalta oppilaalle sekä
taitojen harjoittelemisena. Opettajan tehtävänä oli siis esittää tietoa ja varmistaa, että se menee
perille. Kognitiivisen psykologian myötä muodostui aikaisemmasta poikkeava käsitys
oppimisprosessista. Uutta oppiessaan ihminen pyrkii ymmärtämään uutta tietoa jo olemassa
olevan tietonsa pohjalta. Tieto ei siirry oppijaan, vaan hän konstruoi sen itse.

Uutta näkemystä kutsuttiin aluksi kognitiiviseksi oppimiskäsitykseksi, mutta hiljalleen tuli
käyttöön nimike konstruktivistinen oppimiskäsitys. Konstruktivistisessa oppimiskäsityksessä
oppiminen ei ole tiedon passiivista vastaanottamista, vaan oppijan kognitiivista toimintaa. Oppija
tulkitsee havaintojaan ja uutta tietoa aikaisemman tietonsa ja kokemuksensa pohjalta. Hän
rakentaa jatkuvasti kuvaansa maailmasta ja sen ilmiöistä. (Lemmetyinen 1994, 27.)

Konstruktiivisessa oppimisympäristössä opettaja kannustaa oppijaa tiedonhakuun ja toimii
ohjaajana eikä niinkään tiedon välittäjänä. Oppimisympäristössä pyritään välttämään
mekaanista ulkoa opettelua ja asioiden toistamiseen pyrkivää pänttäystä, sillä ymmärtäminen
on tärkeämpää kuin ulkoa osaaminen. Konstruktivismi ei kuitenkaan tarkoita sitä, etteikö
tiettyjen faktojen oppiminen olisi tärkeää ja etteikö tarvittaessa voisi edelleen käyttää ulkoa
opettelua. Konstruktivistisen oppimiskäsityksen mukaan faktatkin opitaan parhaiten silloin, kun
ne kytketään oppilaiden aikaisempaan tietoon, laajempiin kokonaisuuksiin ja todellisiin
elämäntilanteisiin sekä ongelmiin. Opetuksen keskeinen kysymys on, mitä oppija tekee ja
kuinka hän toimii. Opettajan tehtävä on järjestää oppimistilanteet oppijan oppimisroolia
tukevaksi. Opiskelijoiden aikaisemmat kokemukset ja käsitykset asioista voivat olla ristiriidassa
opetuksessa käsiteltävän tieteellisen tiedon kanssa. Näiden käsitysten tiedostaminen, esiin
nostaminen ja käsittely auttavat opettajaa ymmärtämään oppilaidensa ajattelua.
Metakognitiiviseen tietoisuuteen ja keskeisiin itsesäätelytaitoihin kiinnitetään erityistä huomiota.
(Lemmetyinen 1994, 28 - 29.)

Kaikki eivät opi samoja asioita samoista sisällöistä, joten on hyödyllistä käyttää sellaisia
opetusmenetelmiä, joissa opiskelijoiden erilaiset tulkinnat tulevat esille sosiaalisessa
vuorovaikutuksessa. Sosiaalisen vuorovaikutuksen kautta oppija voi myös saada reflektion
aineksia muilta, saada sosiaalista tukea tai antaa sitä toisille. Sosiaalinen konstruktivismi
painottaa, että oppiminen on aina sidoksissa kontekstiinsa eli siihen ympäristöön, tilanteeseen
ja laajempaan kulttuuriin, jossa oppiminen tapahtuu. Tiedon ja oppimisen
kontekstisidonnaisuudesta seuraa se, ettei tietyssä ympäristössä, tietyllä tavalla opittua tietoa
välttämättä pystytä soveltamaan toisenlaisessa tilanteessa. Kykyä käyttää tietoa erilaisissa
tilanteissa edistää se, että opiskelussa tietoa kytketään monenlaisiin konteksteihin ja käsitellään
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useista eri näkökulmista sekä käytetään erilaisia esitystapoja ja oppimistehtäviä. Kun oppiminen
katsotaan jatkuvaksi tiedon rakentamisen prosessiksi, myös arviointi kohdistetaan tähän
prosessiin. Oppimisen arviointiin osallistuu opettajan lisäksi oppija itse ja mahdollisesti myös
hänen opiskelijatoverinsa. Arviointi pyritään kytkemään osaksi oppimisprosessia. (Lemmetyinen
1994, 28 - 29.)

3.2 Kokemuksellinen oppimiskäsitys
Kokemuksellinen oppiminen (experiental learning) sisältää useita lähestymistapoja. näistä
tunnetuin on David Kolbin esittämä oppimisteoria. Kaiken oppimisen katsotaan edellyttävän
jonkinlaista aiempaa kokemusta tai oppimistilanteessa tapahtuvaa kokemusta. Kokemus ei
kuitenkaan yksin takaa oppimista, vaan kokemuksellinen oppiminen muodostaa hermeneuttisen
kehän. Siinä omakohtainen kokemus, kokemuksen pohtiminen ja käsitteellistäminen sekä
aktiivinen soveltava toiminta muodostavat jatkuvan syklisen prosessin. Kolbin mukaan
oppimisprosessi (kuvio 2) lähtee liikkeelle konkreettisesta kokemuksesta (CE), jolloin oppija
hankkii välittömiä henkilökohtaisia kokemuksia. Nämä ovat pohjana reflektoivalle
havainnoinnille ja ajattelulle (RO). Havainnot pyritään muotoilemaan käsitteiksi sekä
yleistyksiksi ja sulattamaan erilaisiin teorioihin. Tämä on abstraktin käsitteellistämisen (AC)
vaihe. Seuraavana vuorossa on aktiivinen kokeilu (AE), jolloin opittuja asioita testataan
käytännössä, uusissa, entistä haastavammissa tilanteissa. Aktiivinen kokeilu muodostaa uusia
konkreettisia kokemuksia. Näin muodostuu ajatus oppimisesta prosessiluontoisena,
syklimäisesti etenevänä tapahtumasarjana. Kokemuksellisen oppimisen mallissa tiedonhankinta
tapahtuu tajuamisen kautta. Lähestyttäessä abstraktia käsitteellistämistä (AC) siirrytään
ymmärtämisen käyttööön. (Lemmetyinen 1994, 34 - 38.)

Kuvio 2: Kolbin kokemuksellisen oppimisen malli. (Lemmetyinen 1994, 38.)
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Kokemuksellinen oppiminen tukee osallistuvaa ja oppijakeskeistä oppimista. Siinä ovat
tärkeässä asemassa yksilön omat kokemukset, monipuoliset oppimistilanteet ja oppijan oman
tiedon konstruointi. Kolbin mukaan kokemuksellisen oppimisen tavoitteena ei ole vain tietyn
yhtenäisen teorian muodostaminen, vaan tavoitteena on muodostaa holistinen integroiva
käsitys oppimisesta, jossa yhdistyvät kokemus, havainnointi, kognitio ja käyttäytyminen.
Teoreettinen opetus on pyrittävä jatkuvasti yhdistämään käytännön kokemukseen. Käytäntö,
pohdinta, teoria ja toiminta kuuluvat olennaisena osana kokonaisvaltaiseen oppimiseen. Kolbin
teoriassa korostuu oppimisen holistisuus. Hän kuvaa oppimista inhimillisen sopeutumisen
pääprosessina, sopeutumisena sekä sosiaaliseen että fyysiseen ympäristöön. Oppiminen voi
tarjota käsitteellisen linkin erilaisten elämäntilanteiden välille. Jokainen uusi kokemus nostaa
esiin jonkin aikaisemman kokemuksen ja muokkaa jollain tavalla myöhemmin tulevien
kokemusten laatua. (Lemmetyinen 1994, 35.)

Kokemuksellinen oppimisprosessi edellyttää avoimia oppimisympäristöjä, joissa teoreettisen
tiedon soveltaminen aidoissa käytännön tilanteissa on mahdollista. Tämä oppimisprosessi on
vaativa, sillä se edellyttää oppijalta kykyä hankkia konkreettisia kokemuksia, kykyä
reflektiiviseen havainnointiin, kykyä abstraktiin käsitteellistämiseen ja kykyä aktiiviseen
toimintaan eli kokeiluun. Tärkeänä itsensä ja asiantuntijuuden kehittämisen mallina pidetään
työssä oppimista eli oppimista tekemisen ja toiminnan kautta. Oppimista ymmärretään parhaiten
prosessina, ei irrallisina oppimistuloksina. Oppiminen on tiedon muuntamisen prosessi, jossa
tietoa syntyy kun kokemus muuttuu tiedoksi. Prosessiin liittyy aina yksilön ja ympäristön välistä
vuorovaikutusta. (Lemmetyinen 1994, 34 - 35.)
Omasta kokemuksesta lähtevän oppimisprosessin ja omien kokemusten reflektiivisen
työstämisen katsotaan olevan aikuisen oppimisen perusta ja itseohjautuvuuden edellytys.
Oppija analysoi tietoisesti oppimistaan, toimintansa perusteita ja toiminnan kontekstiä.
Reflektiokyky uuden oppimisessa, on edellytys sille, että oppija voi arvioida omaa tilannettaan
kokonaisvaltaisesti, saada palautetta toiminnastaan ja hyötyä siitä. Palautteen avulla oppija voi
löytää uusia suuntia ja nähdä omat mahdollisuutensa entistä laajemmin. (Lemmetyinen 1994,
36.)

3.3 Ongelmaperustainen oppimiskäsitys
Ongelmaperustaisen oppimiskäsityksen (PBL, Problem-Based Learning) taustalla on kaksi
toisensa kanssa kilpailevaa, mutta myös toisiaan täydentävää oppimisteoriaa. Nämä ovat
kognitiiviskonstruktivistinen ja kokemuksellinen oppimisteoria. Ongelmaperustaisen oppimisen
ytimenä on ajatus oppimisesta käytännöstä tulevien ongelmien kautta eli jatkuva teoreettisen ja
käytännön aineksen yhdistäminen oppimisessa. Näin ollen oppimisen lähtökohtana, on
ongelmallinen tilanne, johon kaivataan ratkaisua. Ongelma ei aina ole selkeästi rajattavissa tai
ratkaistavissa, vaan se heijastelee käytännön monimutkaisuutta. (Lemmetyinen 1994, 42.)
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Ongelmalähtöistä opetusta ja oppimista voidaan soveltaa yksilölliseen opetukseen, mutta
useimmiten sitä toteutetaan ryhmätyöskentelynä. Opetus organisoidaan pienryhmissä tai
tiimeissä, joissa ongelmia käsitellään yhdessä. Opiskelussa vuorottelevat ryhmässä työskentely
ja itsenäinen tiedonhankinta. Työskentelyä ohjaa opettaja, joka ei tarjoa oppijoille valmista tietoa
omaksuttavaksi vaan tukee ja auttaa itsenäistä oppimista sekä tiedonhankintaa. (Lemmetyinen
1994, 43.)
Koulutuksessa on opittava ratkaisemaan ongelmia sellaisessa muodossa, kuin niitä tulee
vastaan ammatillisessa käytännössä, sillä työelämän ongelmat eivät noudata oppiaineiden ja
tieteenalojen jakoja. Koulutuksen ja työn välistä siltaa on pyritty rakentamaan
ongelmaperustaisen oppimisen avulla. Ongelmaperustainen pedagogiikka onkin nähtävä
uutena asiantuntijuuden ja osaamisen tuottamisen tulkintana sekä strategiana työstää
uudenlaista tapaa oppia, opettaa ja kehittää. (Poikela 2003, 37 – 38.)
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4 Oppimisympäristöt
Oppimisympäristöllä tarkoitetaan sitä kokonaisuutta, jossa oppiminen tapahtuu. Siihen kuuluvat
opettaja, saman kurssin opiskelijat, opetusmateriaalit ja –välineet. Oppimisympäristö-käsitettä
käytetään erityisesti silloin, kun halutaan korostaa opiskelijan aktiivista roolia oppimisessa.
Oppimisympäristön tehtävänä on tukea oppimista mahdollisimman monella eri osa-alueella.
Tällöin on otettava huomioon koko yleissivistyksen alue, johon kuuluvat tiedot, taidot sekä arvot
ja asenteet. (Meisalo, Sutinen & Tarhio 2000, 65 – 66.)
Mannisen ym. (2007, 15 – 16.) mukaan oppimisympäristö määritellään yleisesti paikaksi, tilaksi
tai toimintakäytännöksi, jonka tarkoituksena on edistää oppimista. Oppimisympäristöissä
oppijoilla on käytössään erilaisia resursseja, joiden avulla he voivat oppia ymmärtämään
erilaisia asioita ja kehittämään mielekkäitä ratkaisuja erilaisiin ongelmiin. Keskeistä on se, että
oppimisympäristö voidaan nähdä fyysisen tai virtuaalisen paikan tai tilan lisäksi myös ihmisten
muodostamaksi yhteisöksi, joka muodostaa oppimista tukevan vuorovaikutteisen verkoston.
Oppimisympäristöön liittyy aina fyysinen, sosiaalinen, tekninen ja didaktinen ulottuvuus.
Monikulttuurisissa yhteisöissä myös kulttuuri on yksi oppimisympäristön ulottuvuus.
Oppimisympäristön ilmapiirin luomisessa pyritään ottamaan huomioon erilaisten kansallisuuksien tai alakulttuurien erityispiirteet.

Oppimisympäristöt voidaan jakaa kolmeen perustyyppiin, jotka ovat avoimet/suljetut,
kontekstuaaliset ja teknologiapohjaiset oppimisympäristöt. Avoin oppimisympäristö eroaa
perinteisestä oppijan laajemman itsemääräämisoikeuden ja omaehtoisuuden osalta. Oppijoille
annetaan usein suurempi vastuu tavoitteiden asettamisesta ja niihin suuntautumisesta. Tieto- ja
viestintätekniikan avulla on mahdollista ”avata” oppimisympäristöä ajan, paikan, opiskelutahdin
sekä osallistumis- ja toteutustavan osalta. Kontekstuaalisessa oppimisympäristössä keskeistä
on oppimisen ja opiskelun siirtäminen luokkahuoneista todellisiin tai todellisuutta jäljitteleviin
ympäristöihin. Oppimisen kohteena ovat reaalitodellisuus ja sieltä nousevat ongelmat.
Kontekstuaalisen oppimisympäristön taustalla on kognitiivinen oppimiskäsitys ja sillä on liittymiä
myös ongelmalähtöiseen opetukseen. (Manninen ym. 2007, 27 – 34.)

Teknologiapohjaisessa oppimisympäristössä hyödynnetään tieto- ja viestintätekniikkaa
opetuksessa ja opiskelussa. Tieto- ja viestintätekniikka liittyy oppimisympäristöihin kahdella eri
tavalla. Ensinnäkin se mahdollistaa viestinnän ja tiedonkäsittelyn erilaisissa oppimisympäristöissä. Tieto- ja viestintätekniikkaa voidaan hyödyntää tavallisessa reaalimaailman
oppimisympäristössä esimerkiksi tiedonkeruun ja –käsittelyn sekä vuorovaikutuksen välineinä.
Toisaalta tieto- ja viestintätekniikan avulla voidaan rakentaa erilaisia oppimista tukevia kuvaa,
ääntä, tekstiä ja vuorovaikutusta sisältäviä ympäristöjä. Opetusteknologian sisään rakennettu
oppimisympäristö tarkoittaa sitä, että verkkosivustoilla on tarjolla oppimateriaalia, opiskeluohjeita, keskustelualueita, tehtäviä ja oppimispäiväkirja. Verkkosivusto nähdään tällöin
ympäristöksi, jossa opiskelija liikkuu ja toimii. Sitä voidaan nimittää verkkopohjaiseksi
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oppimisympäristöksi. Myös erilaisia opetusohjelmia ja multimediasovelluksia voidaan pitää
oppimisympäristöinä. (Manninen ym. 2007, 34 – 35.)

Verkko-opetus nähdään konstruktivistisena oppimisympäristönä, jossa opiskelijat voivat
työskennellä käyttämällä erilaisia työvälineitä ja tietoresursseja oppimistavoitteiden
tavoitteluissa ja ongelmanratkaisutoiminnoissaan. Verkko-oppimiselta odotetaan samoja
ominaisuuksia kuin muultakin laadukkaalta oppimiselta. Sen odotetaan olevan aktiivista,
yhteistoiminnallista, vuorovaikutteista, reflektoivaa, autenttista ja konstruktiivista toimintaa.
Pedagogiselta ajatukseltaan verkko-oppiminen on näin ollen hyvin lähellä ongelmaperustaisen
oppimisen tunnuspiirteitä. (Poikela 2003, 76 – 77.)

Monet verkko-oppimisympäristöt ja -alustat tarjoavat mahdollisuuksia dokumenttien jakamiseen,
keskusteluryhmiin, chatiin, ilmoitustauluihin, piirtotyökaluihin, tai audio/videoyhteyksiin.
Kommunikointi tietoverkossa on jaettavissa samanaikaiseen ja eriaikaiseen kommunikointiin.
Samanaikaisella kommunikoinnilla tarkoitetaan puheeseen rinnastettavissa olevaa, ajasta
riippuvaa, välitöntä vuorovaikutusta. Samanaikaisessa kommunikaatiossa voidaan käyttää
esimerkiksi chatiä ja videokuvaan sekä ääneen perustuvia verkko-konferensseja.
Eriaikainen viestintä on taas ajasta riippumatonta viestintää. Siinä viesti toimitetaan
vastaanottajien tarkasteltavaksi heille sopivana ajankohtana, käyttäen esimerkiksi sähköpostia
tai verkkokeskusteluryhmiä. (Poikela 2003, 77 – 78.)

Simulaatio on tietyn todellisen tilanteen, välineen, tai systeemin ja siihen liittyvien syyseuraussuhteiden jäljittelyä. Se perustuu yleensä faktoihin ja on tavoitteeltaan rationaalinen,
mutta siihen liittyy keskeisesti myös tunteet ja elämyksellisyys. Simulaatio on yleensä
tietokoneella toteutettu kuvaa ja ääntä hyödyntävä ohjelma, jolla voidaan jäljitellä kuvattavaa
ilmiötä mahdollisimman todenmukaisesti. Simulaatiot oppimisympäristöinä luovat
mahdollisuuden harjoitella todellisessa ympäristössä tarvittavia taitoja mahdollisimman
todentuntuisesti. (Manninen ym. 2007, 81 – 82.)

19 (49)

5 Opetusmenetelmät
5.1 Opetusmenetelmien valinta
Opetusmenetelmät ovat tärkeä osa suunniteltaessa koulutusta. Ne konkretisoituvat
toteutettaessa koulutusta. Opetusmenetelmien valinnassa tulee ottaa huomioon koulutuksen
tavoitteet eli millaiseen oppimiseen koulutuksella pyritään. Valintaan vaikuttavat niin ikään
osallistujat, aihe, jota opiskellaan ja ympäristö, jossa opiskellaan. Opetusmenetelmien valintaan
vaikuttaa myös kouluttajan persoona ja se, mitkä menetelmät hän kokee itselleen parhaiten
sopiviksi. (Mykrä & Hätönen 2008, 9.)

Opetusmenetelmien tarkoituksenmukaisuuteen vaikuttaa, kuinka niitä sovelletaan ja millaisia
painotuksia ne saavat kouluttajan otteessa. Vaikka jokin opetusmenetelmä aktivoisi opiskelijoita
kuinka paljon tahansa, kouluttaja ei välttämättä saa sitä toimimaan, ellei hän arvosta
opiskelijoiden osaamista ja näkemyksiä. Toisaalta taas opiskelijoita arvostava ja heidät
huomioonottava kouluttaja saa luotua hyvän, aktivoivan ja vuorovaikutteisen hengen
perinteistenkin opetusmenetelmien, kuten luentojen, avulla. (Mykrä & Hätönen 2008, 9.)

5.2 Yhteisen lähijakson aloittamisessa käytettäviä menetelmiä
Oppimisprosessin aloituksella on suuri merkitys aktiivisen oppimisen ja sujuvan
vuorovaikutuksen käynnistämisessä. Lähijakson aloituksessa voidaan painottaa esimerkiksi
vuorovaikutteisuutta, osallistujien teemaan liittyviä kysymyksiä, ristiriidan synnyttämistä,
ongelma- tai tavoitekeskeisyyttä. Oppimisprosessi voidaan käynnistää myös ennakkotehtävällä.
Vuorovaikutusta korostavassa aloituksessa olennaista on, että kouluttaja ja osallistujat
tutustuvat toisiinsa, jolloin uusien ihmisten tapaamiseen liittyvä luonnollinen jännitys laukeaa.
Tämä luo suotuisan työskentelyilmapiirin, joka mahdollistaa aktiivisen osallistumisen ja
mahdollistaa näin ollen oppimisen. (Mykrä & Hätönen 2008, 11.)

Osallistujien opiskeltavaan teemaan liittyviä kysymyksiä kartoittavassa aloituksessa kysellään ja
keskustellaan teemaan liittyen esimerkiksi pienryhmissä. Kysymykset kirjataan ylös, jotta
kouluttaja voi kohdentaa koulutusta juuri kyseiselle ryhmälle. Tärkeää on, että esiin nousseisiin
kysymyksiin tulisi saada vastaus koulutuksen aikana. Ellei kysymyksiin ole mahdollista saada
vastauksia, sekin olisi tuotava selkeästi esille. Koulutus voidaan aloittaa myös synnyttämällä
osallistujille ns. motivoiva ristiriita eli ristiriita opittavan ajattelu- ja toimintamallin sekä oman
aikaisemman tietorakenteen välillä. Tämä voi tapahtua esimerkiksi niin, että selvitetään
osallistujien aikaisempia käsityksiä ja kokemuksia opittavasta asiasta ja vertaillaan niiden
toimivuutta erilaisissa tilanteissa. Heti opiskelun alussa voidaan antaa opiskelijoille
oppimistehtäviä tai ns. diagnostisia tehtäviä, joiden ratkaisujen avulla nähdään osallistujien
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tietojen syvyys ja luodaan tilannekatsaus osallistujien lähtötasosta ja kokemuksista. (Mykrä &
Hätönen 2008, 13 - 14.)

Ongelmakeskeisessä aloituksessa jäsennellään kokonaistilanne opittavasta alueesta. Tämän
jälkeen osallistujat kuvaavat niitä konkreettisia ongelmia, joita heillä on opittavasta asiasta.
Näihin ongelmiin voidaan sitten koulutuksen edetessä soveltaa opittuja tietoja.
Tavoitekeskeinen aloitus, jossa kouluttaja kertoo opiskelun tavoitteista, on hyvin tyypillinen ja
käyttökelpoinen aloituspa. Tavoitekeskeisessä aloituksessa tulee ottaa huomioon myös
osallistujien omat tavoitteet. Tavoitteita tulee myös tarkentaa yhdessä, keskustella niistä ja
tarkentaa koulutuksen eri vaiheissa. (Mykrä & Hätönen 2008, 13 - 14.)

Oppimisprosessin voi aloittaa ennakkotehtävällä. Erityisesti lyhytkestoisissa koulutuksissa
tällainen ennakkotehtävä tarjoaa mahdollisuuden pidentää oppimiseen liittyvää aikaa. Mitä
useampaan kertaan opittavaa asiaa pohditaan sitä paremmin opittava asia löytää paikkansa
osallistujan tietorakenteesta ja sitä helpompaa opittua asiaa on soveltaa omaan työhön.
Ennakkotehtävä voi olla esimerkiksi artikkeli tai johdantoteksti opiskeltavaan teemaan ja siihen
liittyvä pohdintakysymys. (Mykrä & Hätönen 2008, 14.)

5.3 Oppimistehtävät
Oppimistehtävien avulla orientoidutaan opittavaan asiaan tai sovelletaan opittua käytäntöön.
Oppimistehtävät ovat parhaimmillaan teorian ja käytännön kohtaamista. Niiden avulla on
mahdollista arvioida, mitä jo osataan ja missä on mahdollisia tiedon aukkokohtia. Tätä kautta
esille tulevat ristiriidat voivat olla motivoivia ja edelleen oppimiseen innostavia. Oppimistehtäviä
voidaan tehdä yksin, pareittain ja ryhmissä. (Mykrä & Hätönen 2008, 14.)

Oppimistehtäviä voidaan käyttää ennen lähijaksoa, lähijakson aikana, lähijaksojen välissä ja
lähijakson jälkeen. Ennen lähijaksoa oppimistehtävä auttaa orientoitumaan uuteen asiaan.
Lähijakson aikana se on olennainen osa koulutustilannetta ja liittyy erilaisten
opetusmenetelmien käyttöön. Lähijaksojen välissä oppimistehtävä kertaa ja soveltaa
käytäntöön koulutuksen keskeisiä teemoja sekä orientoi tulevalle lähijaksolle. Lähijaksojen
jälkeen oppimistehtävän avulla opittuja asioita sovelletaan omaan työhön. Oppimistehtävän on
oltava koulutuksen tavoitteita tukeva ja osallistujalle mielekästä tehdä. Osallistujan on
havaittava tehtävän hyöty omaan työhönsä tai elämäänsä. (Mykrä & Hätönen 2008, 15.)
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5.4 Kouluttajalähtöisiä menetelmiä
Kouluttajalähtöiset menetelmät käynnistävät yhteistyön kouluttajan ja osallistujien välille ja
ylläpitävät vuorovaikutusta koulutuksen aikana. Kouluttajalähtöisiä menetelmiä ovat mm.
kokonaisuuden hahmottaminen, kysymykset oppimisen edistämisessä, luento ja
opetuskeskustelu. Luomalla opiskeltavasta asiasta kokonaisuus, voidaan jäsentää koulutusta ja
näin helpottaa opitun asian ymmärtämistä ja muistamista. Kokonaisuus voidaan kuvata
esimerkiksi opiskeltavan asian sisällysluettelona, kaaviona, kuvana, käsitekarttana, videona,
kertomuksena tai vertauskuvana. Yleensä kokonaisuus hahmotetaan koulutuksen aluksi.
Tämän avulla aktivoidaan tuttu asia osallistujien mielessä ja uutta tietoa on sitten helpompi
omaksua, kun se kytketään aikaisempaan tietoon. Tieto tulee näin myös merkitykselliseksi
osallistujalle. (Mykrä & Hätönen 2008, 19 - 30.)
Kysymykset oppimisprosessin kaikissa vaiheissa ovat helposti toteutettava ja luonteva
menetelmä edistää osallistujien syvällistä oppimista. Kysymysten tarkoitus on pysäyttää
osallistujat pohtimaan asioita aktiivisesti passiivisen tiedon vastaanottamisen sijaan.
Oppimisprosessin alussa kysymykset toimivat osallistujien ajattelun virittäjinä. Niillä voidaan
myös herättää mielenkiintoa ja motivaatiota koulutusta kohtaan. Lähijakson aikana kysymykset
patistavat aktiiviseen pohdiskeluun, ne voivat johdatella tai auttaa osallistujaa tarkentamaan ja
arvioimaan oppimaansa. Koulutuksen päätteeksi kysymyksillä voidaan kerrata tai arvioida
opittua asiaa. Joskus on hyvä lähettää arvioivia ja kertaavia kysymyksiä vielä varsinaisen
koulutuksen jälkeenkin. Tällöin ne voivat olla sellaisia, jotka auttavat liittämään opittua tietoa
omaan työhön. (Mykrä & Hätönen 2008, 22.)

Luento sopii hyvin tilanteeseen, jossa tavoitteena on laajentaa osallistujien tietopohjaa.
Perinteistä yksisuuntaista luentoa, jossa osallistujat kuuntelevat kun kouluttaja puhuu tauotta,
on mahdollista suunnata osallistujien ajattelua aktivoivaan suuntaan. Tällaisella luennolla
kouluttaja antaa osallistujille tilaa pohtia opittuja asioita sekä rohkaisee ja tukee tätä. Luento voi
siis sisältää sekä yhdensuuntaista luennointia että aktiivista pohdintaa. Jotta osallistujat
saadaan aktivoiduksi luennon aikana, voidaan luentojen suunnittelussa ja toteutuksessa
hyödyntää keskeisiä oppimista edistäviä elementtejä. Näitä elementtejä ovat tavoitteellisuus,
motivaatio/mielekkyys, kokonaisuuksien hahmottaminen, looginen eteneminen, ilmapiiri,
vuorovaikutus ja palaute sekä aktivointi. (Mykrä & Hätönen 2008, 25.)

Opetuskeskustelu on koulutuksen tavoitteidensuuntaisesti etenevää keskustelua, jossa
vuorovaikutuksen avulla pyritään edistämään käsiteltävään asiaan liittyvä oppimista. Vastuu
opiskelun sujumisesta on sekä kouluttajalla että osallistujilla. Keskustelua voivat johdatella niin
ikään sekä kouluttaja että osallistujat. Opetuskeskustelu sopii menetelmäksi, kun tavoitteena
on, että osallistujat oppivat ottamaan huomioon toisten mielipiteet, oppivat selvittelemään
asioita ja ongelmia erilaisten käsitysten pohjalta, parantamaan keskustelutaitoaan ja oppimaan
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käsiteltävää asiasisältöä. Opetuskeskustelu voidaan liittää aktivoivana osana monenlaisiin
työskentelymenetelmiin. (Mykrä & Hätönen 2008, 30.)

5.5 Ryhmissä työskentelyn menetelmiä
Ryhmissä työskentelyn menetelmissä osallistujat työskentelevät pareittain tai erikokoisissa
ryhmissä. Ryhmissä työskenneltäessä on mahdollisuus oppia muilta ja saada palautetta omasta
oppimisestaan ja osaamisestaan. Ryhmän avulla voidaan ratkaista monipuolisia ja laaja-alaisia
oppimistehtäviä, joiden tekeminen yksin olisi vaikeaa tai jopa mahdotonta. Ryhmässä on suuri
voima ja asiantuntemus, mikäli se toimii hyvin ja sen jäsenet tukevat toisiaan.
Ryhmätyöskentely vaati osallistujilta ryhmätyö- ja vuorovaikutustaitoja. Parhaimmillaan kaikki
ryhmän jäsenet osallistuvat tasavertaisesti ryhmän työskentelyyn. Kaikkien ei silti tarvitse
työskennellä samalla tavalla, sillä erilaisia rooleja tarvitaan työskentelyn etenemiseksi. Tällaisia
rooleja ovat esimerkiksi työskentelyn vauhdittaja, pysäyttäjä, analysoija ja elävien esimerkkien
tuoja. (Mykrä & Hätönen 2008, 35 - 36.)

Erilaisia ryhmässä työskentelyn menetelmiä ovat mm. porinaryhmät, kumuloituva ryhmä,
reflektiivinen ryhmätyö, aivoriihi, väittely, roolipeli, tapaus eli case-opetus ja näyttelykävely.
Ryhmässä työskentelyn menetelmiä käytettäessä ovat olennaisia asioita työskentelyn
onnistumiseksi tehtävän toimeksianto, ryhmien muodostaminen, ryhmien työskentelyn seuranta,
ohjaaminen ja tukeminen sekä työskentelyn tulokset ja niiden käsittely. (Mykrä & Hätönen 2008,
36 - 46.)

5.6 Itsenäisen työskentelyn menetelmiä
Itsenäisen työskentelyn menetelmien avulla osallistujat voivat opiskella uutta ja työstää
aktiivisesti oppimaansa. Menetelmissä olennaista on opittavan asian aktiivinen pohdinta ja
oman toiminnan arviointi. Itsenäisen työskentelyn menetelmiä ovat esimerkiksi kirjoittamalla
oppiminen ja oppimispäiväkirja. Myös aiemmin, luvussa 5.3 käsitellyt oppimistehtävät soveltuvat
itsenäiseen työskentelyyn. Kirjoittamisessa osallistujat käsittelevät tietoa aktiivisesti, joka auttaa
yhteyksien muodostamisessa vanhan ja uuden tiedon välille. Kirjoittaminen auttaa myös
linkittämään omia kokemuksia teoriatietoon. Kirjoittaminen vaatii aktiivisuutta ja keskittymistä,
joten se antaa samalla aikaa ajattelulle. Kirjoittaessa muodostuu omakohtainen näkökulma
asioihin, mikä helpottaa muistamista ja soveltamista. Kirjoitettuun asiaan on mahdollista palata
uudelleen. (Mykrä & Hätönen 2008, 69.)

Oppimispäiväkirjan avulla osallistujat arvioivat omaa oppimistaan ja myös tapaansa oppia ja
opiskella. Oppimispäiväkirja on hyvä apuväline ohjauskeskusteluihin ja opetuksen
kehittämiseen. Sen tarkoituksena on auttaa luomaan henkilökohtainen näkökulma opittuun.
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Oppimispäiväkirjan keskeinen sisältö koostuu kirjatiedosta/teoriasta, kokemuksista ja
havainnoista sekä tunteista ja reaktioista. Siinä on lopputulosta olennaisempaa
oppimiskokemusten kirjaaminen ja niistä muodostuva prosessi. (Mykrä & Hätönen 2008, 73.)
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6 Oppimisen arviointi
Oppimistuloksien arvioinnissa puhutaan perinteisesti oppimisen mittaamisesta. Oppimistulosten
arvioinnissa tarkastellaan oppijan edistymistä ja saavutuksia. Arviointi voidaan määrittää myös
asetettujen tavoitteiden ja saavutettujen tulosten vertaamiseksi. Koulutuksen arvioinnissa
puhutaan usein seuraavista käsitteistä: diagnostisesta, prognostisesta, formatiivisesta ja
summatiivisesta arvioinnista. (Jakku-Sihvonen & Heinonen 2001, 21.)

Diagnostinen arviointi selvittää oppijan lähtötason ennen opetusjakson alkua ja sen tuottamaa
tietoa voidaan hyödyntää koulutusprosessin eri vaiheiden suunnittelussa. Formatiivista
arviointia tehdään jatkuvasti opetusjakson kuluessa. Siinä arvioinnin tuottamaa tietoa voidaan
hyödyntää opiskelijan motivoinnissa ja ohjauksessa. Summatiivinen arviointi on koulutuksen
päätyttyä tapahtuva kokoava arviointi, jota voidaan käyttää esimerkiksi ammatillisessa
koulutuksessa. (Jakku-Sihvonen & Heinonen 2001, 22.)

6.1 Opitun mittaaminen
Opettajan toiminnan ja hänen tekemänsä arviointien kannalta keskeistä on se, mitä hän pitää
tavoitteellisena oppimisen tuloksena. Keskeistä on myös se, kuinka yksityiskohtaista tai kuinka
laaja-alaisia tietoja tai kuinka hioutuneita taitoja hän odottaa oppilaidensa osoittavan. On vallalla
erilaisia käsityksiä siitä, mikä pitäisi olla oppimisen tulos. Behavioristisen paradigman mukaan
oppimistuloksesta ei ollut epäselvyyttä, sillä oppilailta edellytettiin perustietojen ja –taitojen
osaamista. Tämän suuntauksen mukaan tiedot ja taidot voidaan paloitella, luetteloida ja
askeltaa. Tyypillistä on tarkastella oppimista ottamatta huomioon kontekstia ja oppilaan
tilannetta. Kongnitiivis-konstruktiivisen ajattelun ja laadullisen tiedonkäsityksen mukaan
oppimistuloksena arvostetaan vaativia taitoja, ajattelua, syvällistä tietämystä ja ymmärtämistä.
Oppimisen tulos edellyttää näin ollen oppilaalta vaativampaa suoritusta ja se on arvioivan
opettajan kannalta hankalammin lähestyttävissä. Esimerkiksi kriittistä ajattelua voi olla hankala
paloitella osataidoiksi ja siten se on myös hankala arvioida. (Virta 1999, 14 - 15.)
Arvioinnin perusvaatimuksiin kuuluu, riippumatta tiedonkeruutavasta, että tulokset ovat
luotettavia, että arviointi kohdistuu keskeisiin asioihin ja että arvioitavia kohdellaan
oikeudenmukaisesti. Oppimisen arvioinnissa käytetään reliaabeliuden ja validiuden käsitteitä.
Reliaabelius tarkoittaa mittauksen virheettömyyttä, pysyvyyttä ja johdonmukaisuutta. Validius
puolestaan tarkoittaa kohdepätevyyttä, sitä että arvioidaan mitä on tarkoitettukin. (Virta 1999,
78.)
Täydellisiä mittareita ei ole olemassakaan, vaan mittarit ovat kompromisseja erilaisten tekijöiden
kesken. Mittareiden valinnassa voidaan käyttää erilaisia kriteerejä, kuten esimerkiksi
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validiteettia, reliabiliteettia, relevanssia ja käytännöllisyyttä. Hyvä mittari täyttää edelliset kriteerit
mahdollisimman hyvin ja lisäksi sille voidaan asettaa muita vaatimuksia. (Mettänen 2003, 18.)

Hyppösen (2004, 3.) mukaan perinteistä tenttiä on usein puolustettu sillä, että se antaa
objektiivisen kuvan eri henkilöiden osaamisesta. Ongelmaton menetelmä se ei kuitenkaan ole.
Vaikka perinteisen tentin reliabiliteetti on suhteellisen korkea, saattaa validiteetin kanssa olla
ongelmia. Tämä on todennettu tutkimuksissa, joissa on huomattu perinteisen tentin
kannustavan pinnalliseen oppimiseen, ulkoa opetteluun. Tällöin perinteinen tentti mittaa
suhteellisen luotettavasti ulkoa oppimisen kykyä. Jos taas haluamme mittarille hyvän
validiteetin, joudumme luomaan mittarin, jonka mittaustuloksia eri opiskelijoilta voi olla vaikea
vertailla keskenään. Mittaria luodessa voi olla vaikeaa löytää täydellinen mittari, jossa sekä
reliabiliteetti että validiteetti olisivat hyvät. Osaamisen mittaaminen on haastavaa, koska
osaaminen on vaikea tarkkarajaisesti määritellä.

6.2 Arviointimenetelmiä
Kognitiivis-konstruktiivinen näkemys johtaa suuntaukseen, joka tunnetaan nimellä autenttinen
arviointi tai suoritusarviointi. Keskeistä näissä arviointisuuntauksissa on arvioinnin
monipuolisuus käyttämällä opetus/oppimisprosessia kuvaavaa aineistoa. Oppilaiden on
näytettävä osaamisensa luomalla jokin tuotos tai ratkaisemalla ongelmia. Arviointi on kiinteä ja
samanaikainen osa opetusprosessia. Autenttinen arviointi tarkoittaa arviointia, joka kohdistuu
mieluummin siihen, miten oppilas osaa käyttää tietojaan, kuin siihen, mitä hän tietää.
Suoritusarviointi kohdistuu oppilaiden taitoihin ja kykyihin erilaisissa, yleensä realistisissa
tilanteissa ja konteksteissa. Käytännössä oppilas tekee jotain muuta, kuin pelkästään
monivalintatyyppisen tai muun yksinkertaisen tehtävän. Hän tekee tehtävän, jossa hän voi
esitellä tietojaan ja taitojaan, ja hänet arvioidaan valmiin työn tai sen suoritusprosessin
perusteella. (Virta 1999, 32 - 33.)
Hyppösen ja Lindénin (2009, 65 - 78.) mukaan arviointimenetelmät eivät ole ainoastaan
arvioinnin välineitä, vaan myös oppimisen välineitä. Arvioinnin pitäisi liittyä kiinteästi opetukselle
asetettuihin tavoitteisiin ja opiskelijoiden toimintaan opetustilanteiden edetessä. Huomioitavaa
on minkälaista osaamista ja oppimista tavoitellaan. Lisäksi on mietittävä kuka määrittää
oppimisen ja osaamisen tavoitteet sekä arvioi niiden saavuttamisen tason.

Erilaisia arviointimenetelmiä ovat mm:

Osallistujat opettavat,
harjoitustyö,
kirjalliset työt,
projektityö,
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oppimispäiväkirja,
luentopäiväkirja,
itsearviointi,
keskustelut ja vuorovaikutteiset tilaisuudet,
tentit.

Edellä mainitut arviointimenetelmät ovat osittain päällekkäisiä ja niitä voi useimmiten yhdistellä
ja varioida tarpeen mukaan. Vasta kokeilemalla ja arvioimalla tiettyä menetelmää voi ymmärtää
sen rajat ja mahdollisuudet. (Hyppönen ja Lindén 2009, 65)
Osallistujat opettavat
Tilanteessa, jossa osallistujat opettavat toisiaan voi olla opettajan seuraamaa tai täysin
omaehtoista. Opetusta voi antaa henkilönä, parina tai ryhminä. Arvioinnissa voidaan keskittyä
esityksen sisältöön, osaamistasoon ja kuinka hyvin opetettavat asiat selitetään ja perustellaan.
(Hyppönen ja Lindén 2009, 67)
Harjoitustyö
opiskelijat tekevät harjoitustyön, joka voi olla esimerkiksi tekemistä, lukemista tai
laboratoriotyötä. Työ voidaan tehdä yksin tai ryhmissä. Harjoitustyössä arviointi voidaan
kohdentaa lopputuotoksen laatuun, kattavuuteen ja työstämisprosessiin. Tällöin arvioinnissa
huomioidaan esimerkiksi suunnittelu, ajankäyttö ja tiedonhankinta. (Hyppönen ja Lindén 2009,
67)
Oppimispäiväkirja
Oppimispäiväkirja on opiskelijan tuottama dokumentti, joka voi sisältää mm. opittuja asioita,
heränneitä kysymyksiä, luentojen asioita, suunnitelmia, ongelmakohtia ja muuta pohdintaa.
Oppimispäiväkirjan arviointi edellyttää hyvän ohjeistamisen. Tällöin opiskelijat ovat tietoisia siitä,
mitä oppimispäiväkirjan pitäisi sisältää ja kuinka asioita pitäisi käsitellä. Arvioinnissa kannattaa
kiinnittää huomio mm. opiskelijoiden oman kehittymisen analysoimiseen, kykyyn tuoda esille
kysymyksiä ja etsiä vastauksia avoimiin kysymyksiin. Mikäli oppimisjaksolla tehdään
oppimispäiväkirjaa, voidaan arviointi perustaa siihen tenttien sijasta. Oppimispäiväkirjan käyttö
arviointimenetelmänä tukee opiskelijoiden pitkäjaksoista opiskelua etenkin silloin, kun opettaja
lukee päiväkirjat säännöllisesti. (Hyppönen ja Lindén 2009, 70)
Keskustelut ja vuorovaikutteiset tilaisuudet
Keskustelut ja vuorovaikutteiset tilaisuudet ovat yhteisiä tapaamisia opettajien ja opiskelijoiden
välillä. Niissä käydään läpi palautetta tehdystä työstä, keskustellaan aihepiiristä, arvioidaan
yhdessä vahvuuksia ja mietitään miten opintojaksoa voitaisiin kehittää. Keskusteluita voidaan
käydä kahden kesken tai pienissä ryhmissä. Arvioinnin tavoitteena on antaa palautetta töistä ja
kannustaa opiskelijoita tavoitteiden saavuttamiseksi. (Hyppönen ja Lindén 2009, 71)

27 (49)

Verkkotentti
Verkkotentissä tentti tehdään verkon välityksellä. Verkkotentin etuna on sen riippumattomuus
paikasta. Mikäli verkkotentti sisältää tehtäviä joihin on löydettävissä vastaus, testataan siinä
enemmän tiedonhaun taitoja kuin osaamista tai tiedon jäsentämistä. Haastavaa onkin rakentaa
tentti, joka oikeasti mittaa haluttua asiaa. Eräs haaste on myös tentin valvonnan järjestäminen
ja varmistaminen, että opiskelija tekee tentin itse. (Hyppönen ja Lindén 2009, 75)
PBL-tentti
PBL-tentissä arviointi voi kohdistua esimerkiksi opiskelijan tai opiskelijoiden tuotoksiin tai
toimintaan. Koko ryhmän arvostelussa hyötynä on opiskelijoiden mahdollinen valmius jakaa
mielipiteitään ja näkemyksiään. PBL-tentti perustuu käytännössä tulevien ongelmien
ratkaisemiseen. Tentin järjestäminen vaatii opettajalta luovuutta, sillä ongelman tai ongelmien
keksiminen voi olla vaikeaa. Myös arviointi ja arvostelun kriteerien määrittäminen voi olla PBLtentissä haastavaa, sillä ongelmaan ei ole välttämättä yhtä oikeaa vastausta. (Hyppönen ja
Lindén 2009, 78)
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7 Jatkuva osaamisen kehittäminen
Organisaation osaamisen kehittämisessä on kyse sekä yksilöiden että tiimien kehittämisestä.
Osaamisen kehittäminen edellyttää yksilöiden hyvää tuntemusta, organisaation
osaamistarpeiden ja kehitysmahdollisuuksien hallintaa. Koulutustarpeet tulee suunnitella
huolellisesti ja jonkun täytyy ottaa vastuu kokonaisosaamisen kehittymisestä ja valmennuksen
soveltuvuudesta organisaation tarpeisiin. Yksilöiden kehittymistä voi tukea esim. kurssittamalla,
tukemalla itseopiskelua tai antamalla vastuullisempia työtehtäviä. Useimmiten käytetään näiden
yhdistelmää, eli kurssitusta ja käytännön syventävää harjoittelua. Vaikka jotkin yksittäiset taidot
voi oppia kurssilla lyhyessä ajassa, monet osaamisalueet kehittyvät kuitenkin hitaasti.
Kokonaan uuden työtehtävän oppimiseen voi mennä useampikin vuosi. (Salminen 2006, 86.)

Sydänmaanlakan (2007, 131 – 132.) mukaan osaamisen johtamisprosessin tavoitteena on
jatkuva osaamisen kehittäminen, jotta organisaatio kykenee suoriutumaan tehtävistään.
Prosessin lähtökohtana ovat organisaation visio, strategia ja tavoitteet. Organisaation
ydinosaaminen eli osaaminen, joka luo kilpailuetua organisaatiolle määritellään selkeästi.
Ydinosaaminen konkretisoidaan osaamisalueiksi ja osaamiseksi organisaation eri tasoilla.
Konkreettisesti osaamisen kartoitus tapahtuu yrityksen osaamiskeskuksissa. Käytännössä
osaamiskeskus on jokin yrityksen osasto, jossa on jotain organisaatiossa tarvittavaa
erityisosaamista. Osaamiskeskustasolla määritellään kriittinen osaaminen, joka on tärkeää
kyseisen osaston toiminnalle. Kehitystarpeet saadaan selville kartoittamalla mitä osaamista
osastolla on, mitä siellä pitäisi olla ja mistä osaamisesta pitäisi mahdollisesti luopua. Tilannetta
on tarkasteltava nykyhetken osalta ja peilattava osaamistarpeita myös 2 – 3 vuoden
aikajänteellä. Yhteenvetona syntyy osaamiskeskuksen kehityssuunnitelma, joka kertoo mitä
osaamista tullaan kehittämään seuraavan vuoden aikana. Tämä kehityssuunnitelma viedään
sitten yksilötasolle. Yksilö hoitaa tiettyjä tehtäviä, joihin liittyvät tietyt avaintehtäväalueet ja
tavoitteet. Häneltä vaaditaan myös tiettyä osaamista, jotta hän suoriutuisi hyvin tehtävistään.
(Sydänmaanlakka 2007, 133 - 134.)
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8 Kehitystehtävän tausta
8.1 Koulutusputken varhaiset vaiheet
Ensimmäiset sisäiset DX-peruskoulutukset olivat ns. täydennyskoulutuksia jo jonkin aikaa
työssä olleille FT-testaajille ja ohjelmistokehittäjille. DX-koulutuksia pidettiin paljon vuosien 2003
– 2007 aikana Tampereella, Helsingissä ja Oulussa. Nykyisille Rel4-koulutuksille tuli tarvetta
suurten operaattoreiden siirtyessä vanhasta Rel99-teknologiasta uudempaan Rel4teknologiaan. Käytännössä tämä tarkoitti uuden koulutusmateriaalin tekemistä painottuen Rel4matkapuhelinverkkolaitteiden käyttöönottoon ja ylläpitoon.

Ensimmäiset Rel4-koulutukset alkoivat vuoden 2007 aikana, jotka järjestettiin silloisen
TietoEnatorin Ranskan yksikön työntekijöille ja myöhemmin myös Saksan, Puolan ja Suomen
yksiköiden työntekijöille. Koulutukset olivat tyypiltään ns. hands-on workshoppeja, joissa
harjoiteltiin tekemään CS CORE -verkkoelementtien integrointia ja vianetsintää laboratoriossa.

Varsinaiselle koulutusputkelle, joka kattaisi koulutuksen aivan alusta alkaen tuli tarve Tiedon
laajentaessa toimintaansa Intian markkinoille. Varsinaisia vaatimuksia asiakkaalta ei tuolloin
vielä ollut, mutta koulutustarpeen uskottiin keskittyvän Rel4-matkapuhelinverkkolaitteiden
käyttöönottoon ja ohjelmistojen tasonnostoihin. Tämän olettamuksen perusteella tehtiin
intialaisille koulutussuunnitelma, joka oli ensimmäinen alkeista aloittava koulutusputki.
Koulutusputki oli kestoltaan lähes 6 kk, sisältäen pitkän itseopiskelujakson sekä paljon
viikoittaisia harjoitustehtäviä ennen lähikoulutusjakson alkua. Tämän koulutusputken jälkeen
Intiassa tapahtuneen työvoiman vaihtuvuuden ja kustannuspaineiden vuoksi tuli tarve kehittää
koulutusputken konseptia ja työkaluja vieläkin tehokkaammaksi.

8.2 Asiakkaan vaatimukset
Koulutusputken sisällön suunnittelu pohjautui asiakkaalta saatuihin vaatimuksiin osaamisesta.
Asiakas on määritellyt tarkkaan mitä koulutettujen henkilöiden tulee osata koulutusputken
jälkeen. Asiakkaan vaatimukset koskevat mm. käyttöönottoon, laitteiston ja ohjelmiston
hallintaan liittyvää tietotaitoa.

Koska asiakas vaatii osaamista koulutuksen jälkeen, on järjestettävä osaamisen seurantaa ja
mittaamista. Näin voidaan olla varmoja, että asiakkaan määrittelemä osaamistaso saavutetaan.
Vaatimukset voivat vaihdella asiakkaan tarpeen mukaan, joten koulutuksen sisällön painopiste
voi olla erilainen eri kerroilla.
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8.3 Käytettävissä olevat koulutusresurssit ja -työkalut
Koulutusputken toteuttamiseen osallistuvat kouluttajat ovat kukin oman osa-alueensa
asiantuntijoita. He eivät kuulu tai muodosta yrityksessä virallista koulutusorganisaatiota, vaan
tekevät koulutustyötä asiantuntijatyön ohella. Heillä ei siis ole varsinaista pedagogista
pätevyyttä.
Tärkein koulutustyökalu on Tampereella sijaitseva laboratorio, joka mahdollistaa
harjoitustehtävien tekemisen lähes oikeanlaisessa matkapuhelinverkkoympäristössä.
Käytännössä laboratorioympäristö koostuu oikeista matkapuhelinverkkolaitteista mahdollistaen
2G- ja 3G-puhelut. Koska laboratorio on pelkästään testikäytössä eristettynä oikeasta
puhelinverkosta, on se ideaali komissiointi-, ohjelmisto- ja laitehallintakurssien lisäksi
vaativanpienkin kurssien kuten integrointi- ja vianhallintakurssien toteuttamiseen. Laboratorioon
voidaan järjestää etäyhteyksiä konsernin sisäisesti myös muiden maiden toimipisteistä
esimerkiksi harjoituksia varten.

Laboratorion lisäksi yksi tärkeimmistä työkaluista, etenkin etäkoulutusjaksoilla, on Skypen ja
Windows Live Messengerin tapainen, yrityskäyttöön suunniteltu Microsoft Office Communicator
-ohjelmisto. Ohjelmisto mahdollistaa maailmanlaajuiset, edulliset IP-puhelut, chatin, PC:n
työpöydän jakamisen muille käyttäjille sekä videokuvan hyödyntämisen. Työpöydän jakamisella
tarkoitetaan käytännössä esimerkiksi Wordin tai PowerPoint -materiaalin reaaliaikaista
jakamista kouluttajan PC:ltä koulutettavien PC:lle. Kaikkia edellä mainittuja toiminnallisuuksia
voidaan käyttää samanaikaisesti usean käyttäjän kesken. Etäkoulutusjaksolla työpöydän
jakamisen kautta tapahtuvien esityksien tehostamiseksi kouluttajilla on käytössään digitaalinen
piirtopöytä ja kynä, jotka helpottavat kuvioiden piirtämistä verrattuna normaaliin hiiren käyttöön.
Digitaalinen piirtopöytä ja kynä vastaavat lähiopetusjaksoilla käytettävää fläppitaulua.

Edellä mainittujen työkalujen lisäksi kouluttajien tukena on asiakasdokumenttikirjasto. Tämä
toimii myös koulutettavien tärkeimpänä informaatiolähteenä, niin koulutuksen aikana kuin
koulutuksen jälkeenkin oikeassa työelämässä.
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9 Kiinalaisille pidetty koulutusputki
9.1 Koulutusputken esittely
Kiinalaisille pidetyn koulutusputken suunnittelu aloitettiin perehtymällä koulutuksen historiaan ja
nykyhetkeen. Samalla selvitettiin aiemmissa koulutuksissa ilmenneitä ongelmia, jotka otettiin
huomioon uutta koulutusputkea suunniteltaessa. Selvitystä tehtiin haastattelemalla
asiantuntijoita ja käyttämällä hyväksi omaa kokemusta. Asiakkaan vaatimuksiin tutustuttiin ja
niiden pohjalta suunniteltiin koulutusputken sisältö. Koulutusputkea suunniteltaessa otettiin
huomioon tiukka aikataulu ja kustannusten minimointi. Mietittiin, mitkä koulutettavat asiat olisi
oppimisen kannalta järkevintä käydä läpi lähiopetuksessa laboratoriossa ja mitkä voisi
puolestaan toteuttaa etäopiskeluna, etäohjauksessa. Päädyttiin kuvion 3 mukaisiin
koulutusmoduuleihin ja –menetelmiin sekä jaksoihin.

Kuvio 3: Kiinalaisten koulutusputki

Koulutusmenetelmien valinnassa otettiin huomioon osaamistavoitteet, koulutusympäristö,
käytettävissä oleva aika ja resurssit sekä kouluttajien insinööripohjainen koulutustausta.
Kouluttajien koulutustaustan vuoksi ei valittu vaativia tai pedagogisia taitoja vaativia
koulutusmenetelmiä. Koulutettavien tulevan käytännön työn luonteen vuoksi painotettiin
ongelmalähtöistä koulutusta.
Esittely
Koulutusputken sisältöä ja kokonaisuutta esitellään lähiopetusjakson alussa, kunkin
koulutusmoduulin alussa sekä niiden aikana. Tarkoitus on helpottaa koulutettavien
kokonaisuuden hahmottamista, opitun asian ymmärtämistä ja muistamista. Kokonaisuutta
kuvaillaan joko koulutusputken sisällysluettelon tai erillisen kaavion avulla. Tarvittaessa
kokonaisuutta selvitetään myös harjoitustehtävien aikana.
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Itseopiskelu
Koulutettaville lähetetään luettavaksi ja opiskeltavaksi itseopiskelumateriaalia aiheeseen
liittyvästä teoriasta ja harjoitustehtäviä ennen lähijakson alkua. Itseopiskelumateriaali koostuu
GSM/UMT- kirjallisuudesta, asiakaskohtaisesta tuotekirjallisuudesta ja aiheeseen liittyvistä
kysymyksistä. Myös varsinaisen koulutuksen aikana tullaan antamaan koulutettaville
koulutusmateriaalia eri moduuleista tutustuttavaksi etukäteen.
Luennot
Vaativia teoriakokonaisuuksia käydään läpi kouluttajalähtöisillä luennoilla.
Yksisuuntaisia kouluttajalähtöisiä luentoja pyritään pitämään vuorovaikutteisina kysymysten ja
keskusteluiden avulla. Näin koulutettavia yritetään myös saada pohtimaan opittuja asioita.
Harjoitukset
Harjoitustyöt tehdään laboratoriossa, joka simuloi oikeaa matkapuhelinverkkoa.
Koulutettavat tekevät harjoituksia itsenäisesti, pareittain ja pienissä ryhmissä. Harjoituksissa
koulutettavia kannustetaan itsenäiseen ongelmanratkaisuun, jossa käytetään hyväksi
koulutuksen dokumentaatiokirjastoja ja -työkaluja. Myöhemmässä vaiheessa koulutettavien
osaamisen kartuttua, harjoitustehtäviä poimitaan työelämän oikeista ongelmatilanteista. Erittäin
tiiviistä koulutusjaksosta johtuen, koulutettavia rohkaistaan tekemään harjoituksia laboratoriossa
myös omalla ajalla.
Oppimispäiväkirja
Oppimispäiväkirja toimii koulutettaville kertaavana dokumenttina opituista asioista ja linkkinä
koulutettavien ja kouluttajan välillä avoimien kysymysten sekä muiden askarruttavien asioiden
käsittelyn välineenä. Oppimispäiväkirjan käyttämisestä muistutetaan usein mm.
palautekeskusteluissa, erillisissä sähköposteissa ja viikoittaisissa kalenterimuistutuksissa.
Oppimispäiväkirjaa käytetään palautteenantoon myös etäkoulutusjaksolla.
Osallistujat opettavat
Etäopetusjakson aikana koulutettavat toimivat kouluttajana omalle ryhmälleen. Aiheet jaetaan
ottaen huomioon kunkin koulutettavan tausta ja edistyminen koulutuksen aikana. Kolmen viikon
aikana työstettäviä esityksiä katselmoidaan ja ohjataan oikeaan suuntaa. Aiheet ovat
aikaisemmin käsiteltyjä asioista syventäviä tai haasteellisimmissa tapauksissa aivan uutta
asiaa.

Koska asiakas vaatii tiettyjä asioita osattavaksi koulutusputken päätyttyä, koulutettavia
arvioidaan koulutuksen aikana ja sen jälkeen erilaisilla arviointimenetelmillä. Koulutettavien
asiaan liittyvää osaaminen kartoitetaan lähtötasotestillä. Oppimista selvitetään myös väli- ja
lopputesteillä. Arvioinnissa hyväksi käytetään myös oppimispäiväkirjaa ja harjoitustehtäviä.
Muuttuneesta markkinatilanteesta johtuen, koulutusputken etäopetusjakso toteutui viikon
kertausjaksolla itsenäisesti ja tiimeissä, kahden päivän jaksolla koulutettavien opettaessa
toisiaan ohjatusti sekä lopputestillä. Täten koulutusputki toteutui käytännössä lähiopetuksena.
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9.2 Opitun mittaaminen
9.2.1 Mittausten suorittaminen ja tulokset
Koulutettavien oppimista mitattiin ja selvitettiin koulutusputken kehittämistä varten.
Mittausmenetelminä käytettiin lähtötaso-, väli- ja lopputestiä, oppimispäiväkirjaa,
palautekeskusteluja ja harjoitustöitä. Mitattavat asiat olivat määritetty asiakkaan listaamista
vaatimuksista koulutusputken sisällölle. Toisin sanoen mitattiin, kuinka koulutettavat olivat
oppineet heiltä vaadittavat, etukäteen määritetyt asiat. Asiat, joita asiakas vaati osattavaksi,
olivat tiettyjä teoriakokonaisuuksia ja itsenäistä ongelmanratkaisukykyä.
Lähtötasotesti
Lähiopetusjakson ensimmäisen viikon aikana järjestettiin lähtötasotesti. Lähtötasotestin
tarkoituksena oli selvittää koulutettavien kokemukset ja asiaan liittyvä osaamistaso eri
matkapuhelinverkon osa-alueista, verkkoelementeistä, tekniikoista ja työkaluista lähijaksolle
osallistuttaessa. Yleisesti eniten kokemusta oli 2G- ja 3G-teknologiaan liittyvästä
ohjelmistokehityksestä, signaloinneista, IP-verkoista.
Välitesti
Lähiopetusjakson kolmannella viikolla pidettiin välitesti, jonka tuloksia esiteltiin koulutettaville
palautekeskusteluissa. Välitestillä oli tarkoitus selvittää sen hetkistä osaamista, ja sen
perusteella mahdollisesti muokata opetus- ja oppimismenetelmiä loppukurssin aikana.

Välitesti sisälsi kysymyksiä kaikista koulutusmoduuleista. Kysymysten määrä oli tarkoituksella
erittäin suuri suhteutettuna testiin käytettävään aikaan, eikä koulutettavilla ollut mahdollisuutta
ehtiä vastaamaan kaikkiin kysymyksiin. Tällä oli tarkoitus selvittää kuinka koulutettavat
suoriutuvat hämmentävästä ja stressaavasta tilanteesta. Testissä koulutettavilla oli käytössään
kaikki koulutuksen aikana käytetyt työkalut, dokumentit sekä heidän omat muistiinpanonsa.
Suurin osa kysymyksistä vastasi oikeita ongelmatilanteita tai muokattuja kysymyksiä jo kurssin
aikana käydyistä kysymyksistä.

Välitestin tulokset olivat olettamuksien mukaisia. Etenkin aktiiviset ja hyvin harjoituksissa
pärjänneet koulutettavat suoriutuivat testistä hyvin pistein. Joukossa oli myös muutama
positiivinen yllätys, etenkin henkilöiden kohdalla, joilla oli suuria vaikeuksia englannin kielen
kanssa. Vastausprosenttien perusteella eniten koulutettavat vastasivat Commissioning and HW
– moduulin kysymyksiin. Verrattuna vastattuihin kysymyksiin ja niistä saatujen pisteisiin, tulos oli
yllättävän huono. Lähes jokainen sai vain puolet mahdollisesta pistemäärästä. Hyviin
pistemääriin koulutettavat pääsivät Upgrade- ja Site Connectivity –moduuleissa.
Palautekeskustelut
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Koulutusputken aikana kunkin koulutettavan kanssa käytiin henkilökohtainen palautekeskustelu.
Palautekeskusteluissa käytiin läpi välitestin tulokset, tiedusteltiin koulutettavien omia mielipiteitä
heidän vahvoista ja heikoista osaamisalueistaan. Palautekeskustelujen avulla saatiin palautetta
myös koulutusputkesta ja siinä käytetyistä koulutusmenetelmistä.

Palautekeskusteluissa saatiin vahvistus siihen, että harjoitustöiden määrä pitäisi lisätä.
Vahvistus saatiin myös siihen, että lähiopetusjakso sisälsi liian paljon uutta asiaa neljän viikon
lähikoulutusjaksolle, eikä koulutettavilla ollut mahdollisuuksia omaksua kaikkia uusia asioita.
Positiivista palautetta sai koulutusmateriaalien jakaminen etukäteen, vaikka koulutettavat eivät
aina ehtineet perehtyä materiaaliin kovinkaan syvällisesti. Koulutusputken alkuvaiheen
itseopiskelujakso sai negatiivista palautetta, sillä kouluttajien lähettämä itseopiskelumateriaali ei
tavoittanut kaikkia koulutettavia riittävän ajoissa myöhästyneen rekrytoinnin vuoksi. Näin ollen
osa lähiopetusjakson asioista tuli joillekin koulutettaville täysin uutena asiana kertauksen sijasta.
Harjoitustehtävät
Lähikoulutusjakson aikana tarkkailtiin koulutettavien aktiivisuutta, kehittymistä ja suoriutumista
harjoitustehtävistä.
Lopputesti
Lopputestillä oli tarkoitus selvittää, kuinka koulutettavat olivat oppineet vaadittavat asiat, niin
teoriassa kuin käytännössä. Koulutettavien läpäistessä lopputestin, heille voitiin myöntää
todistus koulutuksesta. Lopputesti sisälsi kysymyksiä kaikista koulutusmoduuleista.
Kysymyksillä testattiin mm. perusasioiden ymmärtämistä, niiden käytäntöön soveltamista ja
asiakaskirjaston käyttöä ongelmanratkaisutilanteessa. Osa kysymyksistä oli poimittu työelämän
oikeista ongelmatilanteista, kuten aikaisemmat harjoitustehtävät. Koulutettavilla oli käytössä
koulutuksessa jaettu materiaali, asiakaskirjasto sekä yhteys laboratorioon. Kysymysten määrä
oli suunniteltu siten, että koulutettavilla oli aikaa vastata kaikkiin kysymyksiin.

Lopputestin tulokset löytyvät alla olevasta taulukosta 1. Siinä on esitelty kunkin koulutettavan
saama pistemäärä kustakin koulutusmoduulista, oikeinvastausprosentti sekä oikeiden
vastauksien keskiarvo kustakin moduulista.
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Taulukko 1: Kiinalaisille pidetyn lopputestin tulokset

Nimi

DX and
Commissioning.
Max 24 pst.

SW
management.
Max 12 pst.

SW Upgrade.
Max 22 pst.

N.N

17,50

73 %

8,25

69 %

14,00

64 %

N.N

20,50

85 %

10,25

85 %

19,25

88 %

N.N

19,25

80 %

9,75

81 %

17,00

77 %

N.N

15,25

64 %

11,00

92 %

12,50

57 %

N.N

20,50

85 %

10,50

88 %

14,00

64 %

N.N

19,00

79 %

10,50

88 %

11,75

53 %

Keskiarvo

18,67

78 %

10,04

84 %

14,75

67 %

Lopputestin tulokset olivat yli odotusten. Erityisesti vaativasta SW management –osuudesta
lähes jokainen sai yli 80% oikein. Toisaalta taas SW upgrade –osio meni heikoiten, vaikka
aikaisemmin pidettyjen palautekeskustelujen perusteella SW upgrade oli helpoin osio.
Erityisen ilahduttavaa oli, että aikaisemmin niin harjoituksissa kuin välitestissäkin huonosti
menestyneet henkilöt pärjäsivät lopputestissä hyvin.

9.2.2 Mittaustulosten perusteella tehdyt toimenpiteet
Lähtötasotestin tuloksista kävi ilmi, ettei koulutettavilla ollut aikaisempaa kokemusta asiakkaan
tuotteista, joten liikkeelle oli lähdettävä rauhallisesti aivan perusteista. GSM- ja UMTS-tekniikan
perusteet puolestaan tuli olla kaikilla niin hyvin hallussa, ettei niiden kertaamisen tarvinnut
käyttää aikaa.

Välitestin perusteella lisättiin Commissioning and HW- moduulin tuntimäärää tulevaan
kertausosioon. Lisäksi katsottiin, että DX- ja Site Connectivity –moduulien perusteet olivat
riittävän hyvin hallussa, eikä ylimääräistä kertausta niiden osalta enää tarvittu.
Palautekeskustelujen perusteella kertaavien harjoitusten määrää lisättiin ja kouluttajat
kiinnittivät huomiota selkeämpään ja yksinkertaisempaan englanninkielen käyttöön
koulutuksessa. Lisättyjen harjoitusmäärien ja kertausten vuoksi, tiettyjä
teoriaosakokonaisuuksia siirrettiin tulevaan etäkoulutusjaksoon.

Harjoitustehtävistä saatuja tietoja hyödynnettiin niin lähikoulutuksen aikana kuin
etäkoulutusjakson suunnittelussa ja toteutuksessakin. Tietoja käytettiin hyödyksi myös jokaisen
koulutettavan henkilökohtaisessa loppuarvioinnissa.
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10 Intialaisille pidetty koulutusputki
10.1 Koulutusputken esittely
Koulutus intialaisille alkoi tammikuussa 2010. Sisällöltään koulutusputki oli lähes sama kuin
aikaisemmin järjestetty koulutusputki kiinalaisille. Pääasiassa kustannuspaineiden vuoksi
koulutus oli pelkästään etäkoulutusta Intiassa, Suomesta käsin.
Ennen koulutusputken alkua, käytiin läpi kiinalaisille järjestetystä koulutusputkesta opitut asiat.
Mietittiin, mitä asioita voitaisiin tehdä paremmin ja kuinka valmistaudutaan mahdollisiin tuleviin
ongelmiin. Päätettiin käyttää samoja koulutus- ja arviointimenetelmiä, kuin kiinalaisille pidetyssä
koulutusputkessa, siltä osin kun se on mahdollista. Todettiin, että koulutettavien on
omaksuttava verkkoelementtien käyttöliittymä sekä asiakaskirjastojen käytön perusteet ennen
etäkoulutuksen alkua. Näin ollen vaativan etäkoulutuksen alku saataisiin toteutettua
suunnitellun aikataulun puitteissa. Niinpä verkkoelementtien käyttöliittymän sekä
asiakaskirjastojen käytön opetus järjestettiin jo itseopiskelujakson aikana Intiassa, paikallisen
organisaation toimesta yhteistyönä koulutusorganisaation kanssa.

Todettiin, että ensimmäinen etäkoulutusviikko toisi esille suurimman tekniset ongelmat, jonka
jälkeen koulutusta jatkettaisiin joko suunnitelman mukaisesti tai muutettaisiin kenties takaisin
lähiopetustyyppiseksi. Erääksi käytännön haasteeksi ennakoitiin myös 3,5 tunnin aikavyöhykeero Suomen ja Intian välillä. Käytännössä aamupäivä olisi harjoituksia varten ja iltapäivä
ohjattua etäopetusta intialaisten näkökulmasta. Perjantait varattiin ainoastaan harjoituksia ja
kertausta varten.

Päädyttiin kuvion 4 mukaisiin koulutusmoduuleihin ja –menetelmiin sekä jaksoihin.
Koulutusmoduulit sekä menetelmät ovat lähestulkoon samoja kuin kiinalaisille järjestetyssä
koulutusputkessa. Ainoastaan asiakkaan järjestämä lisensointitesti puuttuu ja lähiopetus on
korvattu etäopetuksella.

Kuvio 4: Intialaisten koulutusputki

37 (49)

Koulutusmenetelmien valinnassa otettiin huomioon samat asiat kuin aikaisemmin kiinalaisille
järjestetyssä koulutusputkessa. Lisäksi huomioitiin haastava koulutusympäristö. Suurimpana
haasteena oli, että kouluttaja ja koulutettavat eivät olleet samassa fyysisessä tilassa. Näin ollen
kouluttajan oli vaikeampi ohjeistaa ja ohjata kuin lähikoulutuksessa. Käytetyt koulutusmenetelmät olivat pääasiassa samoja kuin kiinalaisille järjestetyssä koulutusputkessa. Nämä
koulutusmenetelmät on esitelty kappaleessa 9.1.

Intialaisille käytetyt koulutusmenetelmät erosivat jonkin verran kiinalaisille käytetyistä
koulutusmenetelmistä teorian, luentojen ja oppimispäiväkirjan osalta. Intialaisten koulutettavien
koulutusjaksot koostuivat noin 40 % teoriaosuuksista ja noin 60 % ongelmalähtöisistä
harjoituksista. Etäkoulutuksen haasteellisuudesta johtuen, harjoitusten määrää lisättiin.

10.3 Opitun mittaaminen
10.3.1 Mittausten suorittaminen ja tulokset
Intialaisten koulutettavien oppimista mitattiin samoilla testeillä ja menetelmillä kuin
kiinalaisryhmää. Poikkeuksena oli välitestin korvaaminen suurella määrällä harjoitustehtäviä
aikapulan vuoksi.
Lähtötasotesti
Intialaisryhmässä kaikilla oli kokemusta matkapuhelinverkkolaitteista. Kahdella koulutettavalla
oli kokemusta tulevan asiakkaan laitteista. Lähtötasotestin perusteella intialaisilla oli parempi
osaamistaso ja valmiudet koulutukseen kuin aiemmalla kiinalaisryhmällä.
Harjoitustehtävät
Etäkoulutuksesta johtuen, koulutettavien aktiivisuuden, kehittymisen ja harjoitustehtävistä
suoriutumisen tarkkailu oli hankalaa. Niinpä harjoitustehtävien merkitys oli suurempi kuin
lähikoulutuksessa. Harjoitustehtävät osoittautuivat haasteellisiksi, koska koulutettavat eivät
olleet omaksuneet kunnolla teoriassa käytyjä asioita. Välitesti korvattiin suurella määrällä
harjoitustehtäviä aikapulan ja harjoitustehtävien kouluttajille ja koulutettaville tuoman edun
vuoksi.
Lopputesti
Lopputesti oli sama kuin aikaisemmin kiinalaisille pidetty testi, jotta oppimisen vertailu olisi
mahdollista. Testin tulokset löytyvät alla olevasta taulukosta 2.
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Taulukko 2: Intialaisille pidetyn lopputestin tulokset

Nimi

DX and Commissioning.
Max 24 pst.

SW management.
Max 12 pst.

SW Upgrade.
Max 22 pst.

N.N

12,75

53 %

4,25

35 %

0,00

0%

N.N

12,75

53 %

8,25

69 %

14,75

67 %

N.N

10,25

43 %

7,75

65 %

12,75

58 %

N.N

13,50

56 %

9,00

75 %

11,25

51 %

N.N

14,25

59 %

7,50

63 %

7,75

35 %

N.N

14,50

60 %

6,50

54 %

7,50

34 %

N.N

17,75

74 %

6,25

52 %

5,00

23 %

Keskiarvo

13,68

57 %

7,07

59 %

8,43

38 %

DX and Commissioning –osuuden ja SW management –osuuden oikeinvastausprosentit jäivät
alle 60 ja SW Upgrade –osuuden oikeinvastausprosentti jäi alle 40.

10.3.2 Mittaustulosten perusteella tehdyt toimenpiteet
Lähtötasotestin tuloksista kävi ilmi, että osalla koulutettavilla oli aikaisempaa kokemusta
asiakkaan tuotteista. Nämä koulutettavat olivat apuna käyttöliittymä- sekä työkalukoulutuksessa
ennen varsinaisen koulutusputken alkua. Heitä pyydettiin myös olemaan apuna muille
koulutettaville mahdollisissa ongelmatilanteissa.

Harjoitustehtävien huonojen tulosten perusteella koulutettavia pyydettiin olemaan entistäkin
aktiivisempia, esittämään rohkeasti kysymyksiä epäselviksi jääneistä asioista ja käyttämään
omaa aikaa vaikeiden asioiden kertaamiseen. Ryhmää kannustettiin keskustelemaan
keskenään aktiivisemmin avoimeksi jääneistä asioista sekä kertaamaan asioita myös omalla
ajalla.
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11 Koulutusputken kehittäminen
11.1 Koulutuksissa havaittuja ja opittuja asioita
11.1.1 Organisointi ja aikataulutus
Koulutuksissa havaittiin, että optimaalinen ryhmäkoko on alle kymmenen. Mikäli ryhmäkoko
kasvaa suuremmaksi, tarvitaan käytännössä vähintään kaksi yhtäaikaista kouluttajaa.
Useampaa kouluttajaa tarvitaan etenkin laboratorioharjoitusten ohjaamiseen ja seurantaan sekä
oppimispäiväkirjojen lukemiseen ja tarvittaviin toimenpiteisiin.
Koulutuksella täytyy olla päävastuuhenkilö, jolla on kokonaisvastuu koulutuksen järjestelyistä,
osaamisesta ja koulutuksen soveltuvuudesta tarpeisiin. Tarpeen mukaan päävastuuhenkilö voi
osallistua myös kouluttamiseen. Eräs tärkeimmistä rooleista on kommunikointi eri sidosryhmien
kanssa kuten esim. myynnin henkilöstön ja koulutettavien esimiesten kanssa. Tärkeimmät
yhteistyötä vaativat koulutusputken osa-alueet ovat aikataulut, osaamisen tavoitteet ja niiden
toteutuminen. Esimeriksi koulutusajankohta kannattaa suunnitella huolella. Liian aikaisin
aloitettu koulutusputki saattaa aiheuttaa pitkän tauon koulutusputken loppumisen ja
käytännöntyön aloittamisen välille. Pitkä tauko voi aiheuttaa koulutetuille motivaatio-ongelmia ja
yritykselle osaamisen menettämistä organisaation ulkopuolelle.

Kurssin aikataulu tulee suhteuttaa tavoitteisiin, jotta koulutettaville jää aikaa reflektioon.
Perusasioiden omaksuminen luo hyvät edellytykset monimutkaisille ongelmanratkaisukykyä
vaativille tehtäville ja uuden tekniikan omaksumiselle. Käytännössä koulutuksen pidentäminen
on mahdotonta, vaikka se olisikin tarpeellista. Pikemminkin koulutuksen aikataulua pitäisi
lyhentää, sillä asiantuntijoiden sitouttaminen kouluttajiksi pitkäaikaisiin koulutuksiin on hankalaa
ja kallista. Koulutuksen aikana asiantuntijat ovat koulutuksen ajan poissa tuottavista
asiakasprojekteista.

Koulutuksen kokonaiskuva täytyy selkeyttää johdolle ja koulutettaville, jotta he ymmärtävät
perusasioiden hallinnan merkityksen. Näin ollen he ehkä ymmärtävät olla kiirehtimättä
kokeneemmille osaajille tarkoitettuihin asioihin. Koulutusputken sisällön, keston ja
kokonaiskuvan selkeyttämiseksi, niin johdolle kuin koulutettavillekin, luotiin uudet, selkeämmät
ja havainnollisemmat esittelymateriaalit.

11.1.2 Kokemuksia koulutusmenetelmistä
Kummankin koulutusputken alussa pidettiin 1 - 2 viikon pituinen ohjattu itseopiskelujakso.
Ongelmana oli, että osa koulutettavista rekrytoitiin niin myöhään, etteivät he ehtineet kunnolla
tai ollenkaan tutustumaan itseopiskelumateriaaliin. Ongelman ratkaisemiseksi edes osittain olisi
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parannettava kommunikointia koulutettavien esimiehiin. Heille tulisi korostaa itseopiskelun
tärkeyttä ja koulutusputken aloittamisajankohta tulisi sopia entistä tarkemmin.

Aikaisempien koulutusputkien perusteella tiedettiin harjoitustehtävien olevan tärkeitä oppimisen
kannalta. Harjoitustehtävien, tiimioppimisen ja oman äidinkielen käytön merkitys korostui
etenkin kiinalaisryhmän koulutuksessa, jossa suurimmalla osalla oli ongelmia
englanninkielisessä kommunikoinnissa. Työskentely pienryhmissä omalla äidinkielellä ja korkea
motivaatio vaikutti olevan tehokas yhdistelmä oppimisen kannalta.
Oppimispäiväkirja toimi erinomaisena linkkinä koulutettavien ja kouluttajien välillä. Etenkin
etäkoulutuksessa koulutettavat rohkenivat esittämään kysymyksiä oppimispäiväkirjan avulla.
Oppimispäiväkirjat olivat luettavana kouluttajilla kerran viikossa. Koulutuksen tiiviin sisällön
vuoksi oppimispäiväkirjoja olisi ollut hyvä käyttää päivittäin. Tällöin koulutettavat olisivat saaneet
vastauksen nopeammin askarruttaviin kysymyksiinsä ja se olisi edelleen tukenut oppimista.
Itsearviointi oppimispäiväkirjan kautta ei käytännössä toiminut muistutuksista huolimatta.

11.1.3 Etäkoulutuksen haasteita
Puuttuva lähikontakti oli suurin ongelmien aiheuttaja etäkoulutuksessa. Suuri haaste
etäkoulutuksessa oli koulutettavien aktiivinen kontrollointi ja ohjeistus. Heikentyneen
kontrolloinnin vuoksi, kouluttajat eivät havainneet, tehtiinkö asiat oikealla tavalla tai jäikö joku
selkeästi osaamistavoitteistaan jo ennen niitä mittaavia testejä. Myös koulutettavien yksilöllistä
aktiivisuutta, motivaatiota ja oma-aloitteisuutta oli hankala havainnoida. Luonnollisesti
koulutettavien oma tuttu työympäristö lisäsi alttiutta keskeytyksille ja poissaoloille.
Parempi kommunikointitaso ja koulutettavien tunteminen mahdollistaisivat aktiivisemman
oppimisen seurannan. Toisin kuin lähikoulutuksessa, etäkoulutuksessa kouluttajat eivät
tutustuneet koulutettaviin, vaikka käytössä oli ajoittain web-kamera. Arvioiden mukaan jo
muutaman viikon lähikontaktijakso koulutettavien ja apukouluttajien kanssa koulutuksen
alkuvaiheessa auttaisi paljon. Tuona aikana kouluttaja voisi varmistaa koulutettavien oikeat
työtavat, asenteet, työkalujen käytön, luoda hyvän pohjan kommunikaatiolle sekä motivoida ja
tuoda tärkeitä asioita esille myös business-näkökulmasta.
Yksi etäkoulutuksen ongelma oli käytännön harjoittelun puuttuminen, jota olisi tarvittu etenkin
komissiointivaiheen ja HW managementin opiskelussa. Tämä käytännönharjoittelun
puuttuminen on otettava huomioon ensimmäisissä asiakasprojekteissa ja projektin johtavaa
insinööriä on informoitava asiasta hyvissä ajoin.
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11.1.4 Kulttuurierot ja kokeneempien apuna käyttäminen
Koulutuksissa kannattaisi käyttää mahdollisimman paljon paikallisia, aiemmin koulutettuja
henkilöitä. Hyviä kokemuksia aikaisemmin koulutettujen henkilöiden käytöstä saatiin mm.
käyttöliittymän ja asiakaskirjastojen käytön koulutuksessa, ennen varsinaisen koulutusputken
alkua. Jatkossa kokeneemman henkilön käyttämistä kannattaisi harkita koko koulutuksen
ajalle.

On myös tiedostettava, että esimerkiksi Intiassa paikallisen johdon on annettava
apukouluttajalle valtuudet toimia kouluttajana. Lisäksi on määriteltävä selkeästi hänen
työtehtävänsä ja vastuunsa. Johdon on tiedotettava asiasta koko ryhmälle jossa hän toimii
kouluttajana.

Koulutuksien aikana huomattiin kulttuurieroilla olevan suuri vaikutus koulutuksen
onnistumiseen. Kulttuurierojen mahdollisesti aiheuttamiin ongelmiin pystyttiin jo varautumaan
viimeisimmässä intialaisille järjestetyssä koulutuksessa. Tuolloin osa kouluttajista oli osallistunut
Cultural Awareness and Cross-cultural Communication -koulutukseen. Tulevia koulutuksia
ajatellen, kaikkien kouluttajien kannattaisi osallistua vastaavanlaiseen koulutukseen.
Etenkin intialaisten koulutuksissa, kouluttajien on kiinnitettävä huomiota yksityiskohtaisempaan
kirjalliseen ohjeistukseen. Tämä voi olla aluksi hankalaa ja työlästä, mutta näin voidaan
vähentää väärinkäsityksien määrää. Selkeämpi ohjeistus myös rohkaisee epävarmoja,
mahdollisesti rangaistuksenpelossa olevia koulutettavia. Myös koulutettavien esimiesten
pitäminen sähköpostijakeluissa on suositeltavaa.

11.2. Lähi- ja etäkoulutuksen tuloksellisuuden vertailu
Lähi- ja etäkoulutuksen lopputestien tulokset on esitelty alla olevassa kuviossa 5. Kuvioon on
lisätty intialaisryhmän lähikoulutustulokset vuodelta 2008, jolloin koulutus- ja oppimismenetelmät olivat erilaiset kuin nykyisin. Myös lopputestin toteutustapa erosi joiltain osin
nykyisestä lopputestistä. Voidaan kuitenkin sanoa, että tulokset ovat vertailukelpoisia nykyisen
lopputestin tulosten kanssa.
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Kuvio 5: Etä- ja lähikoulutuksien lopputestien oikeinvastausprosentit

Kuvion 5 vasemmassa reunassa on oikeinvastausprosentti. Tulosprosentit ovat ryhmän
keskiarvoja kustakin moduulista. Lopputestien tulosten perusteella kiinalaisille pidetty
lähikoulutusputki onnistui parhaiten vertailun kolmesta koulutusputkesta. Kiinalaisten tulokset
ovat 8 % paremmat, kuin vuonna 2008 pidettyyn koulutusputkeen osallistuneiden intialaisten
tulokset.
Lopputestien tulosten perusteella parhaimmat oppimistulokset saavutetaan lähikoulutuksella.
Huonot oppimistulokset etäkoulutuksesta selittyvät suurimmaksi osaksi heikentyneen kontrollin,
puuttuvan käytännön työskentelyn, kommunikoinnin ja kulttuurierojen vuoksi. Etäkoulutuksen
haasteet on kerrottu tarkemmin kappaleessa 11.1.3.

11.3 Optimaalinen koulutusputki
Ottaen huomioon aikaisemmissa koulutuksissa havaitut ja opitut asiat, kustannuspaineet sekä
käytettävissä olevan budjetin, optimaalinen koulutusputki olisi kombinaatio lähi- ja etäkoulutuksesta, kuvion 6 mukaisesti. Lähi- ja etäkoulutusosioiden lisäksi koulutusputki sisältäisi
edelleen itseopiskelujakson sekä uutena osiona viikon kestoisen kertausjakson ennen
loppukoetta.
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Kuvio 6: Optimaalinen koulutusputki

Koulutusputken koulutusmoduuleihin ja järjestyksiin ei ole tarvetta puuttua. Moduuleiden sisältö
ja järjestys ovat selkeitä ja seuraavat käytännössä tapahtuvaa matkapuhelinverkon elinkaarta.
Myös oppimisen näkökulmasta kokonaisuus on selkeä ja ehjä.

Koulutuksen Kick-Off -tapaaminen tapahtuisi kouluttajan matkustaessa koulutettavien luo.
Kahden viikon aikana, normaalin koulutuksen ohella, kouluttaja varmistaa oikeat työtavat, hyvän
perustan kommunikaatiolle ja yhteistyölle niin koulutettavien kuin apukouluttajankin välille.
Viimeistään tuolloin olisi varmistettava paikallisen apukouluttajan rooli ja vastuut. Apukouluttaja
toimisi ohjaajana ryhmätöissä ja – keskusteluissa sekä kouluttajana ennalta sovituissa aiheissa.
Koulutusapuna niin apukouluttajille kuin kouluttajillekin toimisi kevyt ”kouluttajan käsikirja”, joka
perustuisi tässä kehitystehtävässä hyväksi havaittuihin koulutus- ja oppimismenetelmiin sekä
opittuihin asioihin.

Kuten aikaisemmissa koulutusputkissa lähtötasotesti kertoisi koulutettavien asiaan liittyvän
aikaisemman osaamisen. Välitesti kertoisi palautetta kouluttajille sen hetkisestä osaamisesta,
antaisi mahdollisuuden muokata käyttämiään koulutus- ja oppimismenetelmiä, sekä toimisi
kehittävänä harjoituksena koulutettaville. Palautekeskustelut voitaisiin pitää kevyempänä
päivittäisen palautteen vuoksi.

Aikaisemmissa koulutuksissa, kerran viikossa sähköpostitse palautettu oppimispäiväkirja,
korvattaisiin päivittäin täytettävällä web-lomakkeella. Se mahdollistaisi palautteen lähettämisen
anonyymisti. Tämä oletettavasti rohkaisisi koulutettavia kertomaan avoimeksi jääneitä asioita
paremmin kuin sähköpostitse lähetetty oppimispäiväkirja. Myös lopputestin jälkeinen palaute
annettaisiin web-lomakkeella.

Perustuen kiinalaisten oppimistuloksiin, noin viikon kestoinen itsenäinen tai mieluiten tiimeissä
tapahtuva kertausjakso ennen loppukoetta, mahdollistaisi paremman oppimisprosessin ja täten
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myös parempia lopputestituloksia. Kertausjakso tapahtuisi kontrolloidusti apukouluttajan
toimesta, eikä kuormittaisi varsinaisia kouluttajia.

Koulutusputken kestoa ei voida enää lyhentää, sillä luultavasti oppimistulokset olisivat
huonompia kuin etäkoulutuksen oppimistulokset. Kuten aikaisemminkin, koulutusputken
aikataulu ja sisältö olisivat erittäin haasteellisia. Vaikka koulutusputkea, koulutus- ja
oppimismenetelmiä tehostettaisiinkin, lopullinen vastuu oppimisesta jäisi koulutettaville.
Optimaalisessa koulutusputkessa huonona asiana olisivat kustannukset, jotka aiheutuisivat
kouluttajan kahden viikon matkasta kohdemaahan. Kustannukset muodostuisivat melko suuriksi
mm. matka- ja majoituskulujen sekä maksettavien päivärahojen vuoksi. Hyvänä asiana
puolestaan olisi koulutettavien osaamisen korkea taso. Tämä konkretisoituisi käytännössä
pienempinä asiakasreklamointimäärinä ja lyhyempinä toimitusaikoina. Optimaalisen
koulutusputken etuna olisi myös korkea kompetenssi, joka lisäisi yrityksen kilpailukykyä.
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12 Yhteenveto
Tieto Oyj laajentaa yritystoimintaansa Intian ja Kiinan markkinoille mm. matkapuhelinverkkojen
käyttöönoton ja ylläpidon osalta. Tämän vuoksi näihin maihin tarvitaan osaamista, joka kattaa
asiakkaan korkeat vaatimukset. Intiasta ja Kiinasta saadaan edullista työvoimaa, mutta heidän
tehokas kouluttaminen ja oppiminen ovat yritystoiminnan kannalta ensiarvoisen tärkeitä.

Kehitystehtävän tarkoituksena oli luoda tehokas koulutusputki Tieto Oyj:lle. Työn tarkoituksena
oli selvittää sopivimmat ja tehokkaimmat koulutusmenetelmät, oppimistyökalut ja -ympäristöt
kansainväliseen koulutusputkeen sekä vertailla lähi- ja etäkoulutuksen tuloksellisuutta
oppimisen kannalta.

Tutkimusongelmana kehitystehtävässä oli löytää tehokkaat koulutus- ja oppimismenetelmät
Tieto Oyj:n kansainväliseen koulutusputkeen. Tutkimuskohteina oli ryhmä kiinalaisia ja ryhmä
intialaisia, jotka osallistuvat kyseiseen koulutusputkeen. Koulutusputki toteutettiin ensin
kiinalaisille lähiopiskeluna ja tämän jälkeen intialaisille etäopiskeluna. Koulutusputkessa
koulutettavat asiat määriteltiin asiakasvaatimusten pohjalta. Koulutusmenetelminä käytettiin
esittelyä, itseopiskelua, luentoja, harjoituksia, oppimispäiväkirjaa ja osallistujat opettavat –
menetelmää.

Lähi- ja etäkoulutuksen tuloksellisuuden vertailemiseksi oppimisen kannalta sekä tehokkaiden
koulutus- ja oppimismenetelmien selvittämiseksi ryhmien oppimista mitattiin ja selvitettiin
lähtötaso-, väli- ja lopputestin, oppimispäiväkirjan, palautekeskustelujen, itsearviointien ja
harjoitustöiden avulla. Mitattavat asiat olivat määritetty asiakkaan listaamista vaatimuksista
koulutusputken sisällölle.

Lähtötasotestin tulosten perusteella kiinalaisilla ei ollut aikaisempaa kokemusta tulevan
asiakkaan laitteista. Lopputestissä kiinalaiset pärjäsivät hyvin. Testissä pärjäsivät hyvin myös
ne koulutettavat, jotka eivät olleet menestyneet aiemmin harjoituksissa tai välitestissä.
Kiinalaisten kanssa käytyjen palautekeskustelujen tärkeimpänä antina kouluttajille, oli vahvistus
harjoitusten määrän lisäämisen tarpeeseen. Keskustelujen perusteella saatiin vahvistus myös
siitä, että lähiopetusjakso sisälsi liian paljon uutta asiaa, eikä koulutettavilla ollut mahdollisuuksia omaksua kaikkia asioita. Positiivista palautetta saatiin koulutusmateriaalien jakamisesta
etukäteen. Koulutusputken alkuvaiheen itseopiskelujakso sai puolestaan negatiivista palautetta,
sillä kouluttajien lähettämä itseopiskelumateriaali ei tavoittanut kaikkia koulutettavia riittävän
ajoissa myöhästyneen rekrytoinnin vuoksi.

Intialaisille pidetyssä lähtötasotestissä selvisi, että ryhmän kaikilla jäsenillä oli kokemusta
matkapuhelinverkkolaitteista. He eivät kuitenkaan menestyneet koulutuksen lopussa pidetyssä
lopputestissä. Harjoitustehtävät osoittautuivat heille haasteellisiksi, koska he eivät olleet
omaksuneet kunnolla teoriassa käytyjä asioita.
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Lopputestien tulosten perusteella parhaimmat oppimistulokset saavutetaan lähikoulutuksella.
Huonot oppimistulokset etäkoulutuksesta selittyvät suurimmaksi osaksi heikentyneen kontrollin,
puuttuvan käytännön työskentelyn, kommunikoinnin ja kulttuurierojen vuoksi.

Koulutuksissa havaittujen ja opittujen asioiden, kustannuspaineiden sekä käytettävissä olevan
budjetin perusteella mietittiin, millainen olisi optimaalinen koulutusputki. Päädyttiin siihen, että
optimaalinen koulutusputki olisi kombinaatio lähi- ja etäkoulutuksesta. Koulutusputki sisältäisi
Kick-Off -tapaamisen, joka tapahtuisi kouluttajan matkustaessa koulutettavien luo kahdeksi
viikoksi koulutuksen alussa. Lähi- ja etäkoulutusosioiden lisäksi koulutusputki sisältäisi edelleen
itseopiskelujakson, sekä uutena osiona viikon kestoisen kertausjakson ennen loppukoetta.

Koulutuksessa käytettäisiin apukouluttajaa, joka olisi aikaisemmin koulutettu henkilö
kohdemaasta. Hän toimisi ohjaajana ryhmätöissä ja -keskusteluissa sekä kouluttajana ennalta
sovituissa aiheissa.
Arviointimenetelminä käytettäisiin lähtötaso- ja välitestiä, sen hetkisen osaamisen
selvittämiseksi. Palautekeskusteluja voitaisiin pitää päivittäin. Aikaisemmissa koulutuksissa,
kerran viikossa sähköpostitse palautettu oppimispäiväkirja, korvattaisiin päivittäin täytettävällä
web-lomakkeella. Se mahdollistaisi palautteen lähettämisen anonyymisti ja oletettavasti
rohkaisisi koulutettavia kertomaan avoimeksi jääneitä asioita.

Optimaalisessa koulutusputkessa huonona asiana olisivat kustannukset, jotka aiheutuisivat
kouluttajan kahden viikon matkasta kohdemaahan. Hyvänä asiana puolestaan olisi
koulutettavien osaamisen korkea taso. Tämä konkretisoituisi käytännössä pienempinä
asiakasreklamointimäärinä ja lyhyempinä toimitusaikoina. Optimaalisen koulutusputken etuna
olisi myös korkea kompetenssi, joka lisäisi yrityksen kilpailukykyä.
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13 Pohdinta
Nopeasti muuttuvassa ympäristössä menestyminen edellyttää yrityksiltä jatkuvaa muutosta ja
uusiutumista eli organisaation oppimista. Tämä tarkoittaa, että yritykset ovat jatkuvassa
muutosprosessissa. Kehitystehtävän alussa oli tarkoitus kehittää koulutusputki, jota käytettäisiin
yrityksessä tehokkaiden koulutuksien pohjana. Ensimmäisen koulutusputken jälkeen
pääasiassa muuttuneista markkina- ja kustannussyistä koulutusta muutettiin radikaalisti
lähikoulutuksesta etäkoulutukseksi. Näin ollen edes kahta samanlaista koulutusputkea ei voitu
järjestää peräkkäin. Täten kehitystehtävässä kehitettyjen koulutusmenetelmien tehokkuuden
mittaaminen muuttui haastavammaksi ja mukaan tuli uusia tutkimuskohteita; lähi- ja
etäkoulutuksen vertailu oppimisen kannalta.

Uusien yksittäisten koulutus- ja oppimismenetelmien tarkkaa vaikutusta oppimistuloksiin on
hankala näyttää toteen, esimerkiksi koulutettavien kulttuurierojen vuoksi. Koulutusputkia
pidettäessä kokemuksia, havaintoja ja parannusehdotuksia menetelmiin kertyi kuitenkin
kiitettävästi. Sekä tutkimustulosten että kouluttajien omien kokemusten perusteella menetelmät
tuovat hyötyä ja tehostavat niin koulutusta kuin oppimistakin. Myös koulutusputken kestoa on
pystytty lyhentämään merkittävästi alkuperäisestä, intialaisille 2008 pidetystä koulutusputkesta.

Kaikkea asiakkaan vaatimaa osaamista ei voida testata koulutuksen lopputestillä, koulutuksen
laajan sisällön vuoksi. Mikäli kiinalaisilla koulutettavilla olisi ollut mahdollisuus osallistua
asiakkaan järjestämään lisensointitestiin koulutuksen jälkeen, olisi tuloksia ollut mielenkiintoista
vertailla koulutuksen lopputestin tuloksiin. Näin olisi saatu lisää tietoa koulutuksen
laadukkuudesta ja voitu mahdollisesti kehittää sitä edelleen. Nykyinen koulutuksen lopputesti
testaa kuitenkin hyvin koulutettavien, niin käytännön kuin teoriankin osaamista. Näin ollen
voidaan olettaa, että lopputestin tulokset kertovat koulutettavien todellisen osaamisen
asiakkaan vaatimista asioista.

Korkeista kustannuksista johtuen (majoitus, lennot ja päivärahat), pitkäkestoisia lähikoulutuksia
ei enää järjestetä. Oppimistulosten perusteella pelkkä etäkoulutus ei ole järkevä vaihtoehto,
vaikkakin alhaisten kustannusten näkökulmasta se olisi houkuttelevampi, kuin kallis
lähikoulutus. Toisaalta myös etäkoulutus voi tulla kalliiksi, mikäli koulutettavat eivät saavuta
hyvää osaamistasoa ja siitä puolestaan aiheutuu virheitä työssä ja menetettyjä businessmahdollisuuksista.

Mielestäni optimaalisessa koulutusputkessa esitelty lyhyt lähikoulutusjakso kohdemaassa
yhdistettynä etäkoulutukseen olisi kustannustehokkain vaihtoehto. Kustannustehokkuutta
voitaisiin lisätä edelleen valitsemalla businesstilanteeseen sopiva kouluttaja. Esimerkiksi
kouluttajan teknistä osaamista ja näkemystä voitaisiin hyödyntää myös projektinhallinnassa
sekä markkinoinnin tukemisessa. Usein uuden markkina-alueen myynnin henkilöstöllä ja
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projektipäälliköillä, on alussa ongelmia ymmärtää etenkin asiakaskohtaisen tekniikan
vaikutukset tulevien projektien aikatauluihin ja sisältöihin.

Mielestäni erikoisosaamisen siirtäminen eli kouluttaminen ei välttämättä vaadi kouluttajilta
pedagogista koulutusta. Erittäin hyvänä apuna kouluttajille toimisi esimerkiksi kevyt ”kouluttajan
käsikirja” tai ”koulutusvinkit” PowerPoint-esityksenä perustuen tässä kehitystehtävässä hyväksi
havaittuihin koulutus- ja oppimismenetelmiin sekä opittuihin asioihin. Tämän lisäksi erityisen
tärkeää olisi Cultural Awareness and Cross-cultural Communication -koulutus kaikille
kouluttajille helpottamaan kulttuurierojen tuomia haasteista.
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