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Liiketalouden oppimisymparistOt 
L11ketalouden oppilaitoksissa tdhddlddn yhd 

ener:nmdn koulutuksen tuotta,niin tyoeldmd

taitoihin somalia kun opetussuunnitelmat 

muuttuvat oppirnnekeskeisistd osaarniskes

keisiksi. · Tarko,tukseno on tuottao nuori/le 

ornan a/an ehtytsosaornisen ohella henki

lokohtaisia valrn1uks10, Joi/lo pd,jdtdcin tyO

eldrndssd. Tilousta on rnenetelrnil/e, Joi/la 

voidoan vohvistoo /11ketalouden olan edellyt-

. tomid henkilokohta,sia valmiuksia. 

V
iime aikoina monissa selvi
tyksissa ja tutkimuksissa on 
ilmennyt, etta tyotehtavis

sa menestymisessa tarvitaan ala
kohtaisen erityisosaamisen ohella 
henkilokohtaisia valmiuksia. Suo
malaisessa liiketoimintaosaamisen 
luonnetta selvittavissa tutkimuksis
sa (EK 2011; Schleutker 2018) niin 
tyonantajat kuin alalle valmistuneet 
nakivat liiketoimintaosaamisen pi
kemminkin soveltavana ja kaytan
nonlaheisena taitona kuin teoreet
tisena osaamisena. 

Erityisesti yrityksissa 
odotetaan kykya soveltaa 

osaamistaan luovasti. 

Seka yrityksissa etta julkisella sek
torilla pitaa kyeta toimimaan vuoro

vaikutteisesti, soveltavasti ja itseoh
jautuvasti. Erityisesti yrityksissa odo
tetaan kykya soveltaa osaamistaan 
luovasti ja muuttaa mahdollisuuksia 
liiketoiminnaksi. Tasta nakokulmasta 
keskeisia liiketoimintaosaamisen ele
mentteja ovat vuorovaikutustaidot, 
tiimityotaidot, muutoksiin sopeutu
minen ja itsensa kehittaminen. 

Suurimpia vajeita seka tyon
antajien etta vastavalmistuneiden 
piirissa koettiinkin taidoissa, jotka 
liittyvat laheisesti kaytannon tyo-

elaman tilanteisiin. Tallaisia olivat 
muun muassa vastuullisuus, epavar
muuclen sietokyky ja ongelmanrat
kaisu seka kokonaisuuksien hallinta. 
Monissa oppilaitoksissa tama tarve 
onkin tiedostettu, ja opetussuunni
telmia ja -menetelmia on uuclistettu. 
Eclella esille nousseiden henki.lokoh
taisten tyoelamavalmiuksien oppi
mista tukevien oppimisymparistojen 
luomista picletaan kuitenkin usein 
haasteel lisena. 

Yksilotason liiketoimintaosaami
nen liittyy usein juuri henkilokoh
taisten tyoelamavalmiuksien kaytta

miseen erilaisissa tilanteissa ja niihin 
valmistautumiseen. Henkilokohtaisia 
valmiuksia ei opita perinteisin mene
telmin siirtamalla, vaan ne syntyvat 
sisaisten prosessien ja ulkoisten ar-

Keskeisia 
liiketoimintaosaamisen 

elementteja ovat 
vuorovaikutustaidot, 

tiimityotaidot, muutoksiin 
sopeutuminen ja itsensa 

kehittaminen. 

sykkeiden yhteisvaikutuksella. Siksi 
niiclen syntyminen eclellyttaa yksi
lollisia ja omakohtaisia oppimisme
netelmia ja -ymparistoja. Tallaisen 
omakohtaisen oppimisen (personali-

Henkilokohtaisia valmiuksia 
ei opita perinteisin 

menetelmin siirtamalla. 

zed learning) tuloksena syntyy taitoja 
ja osaamista, jotka ovat siirrettavissa 
muihin tehtaviin ja toimintaymparis
toihin. 

Sawyer (2006, 3-5) on esittanyt 
seuraavia eclellytyksia omakohtaisen 
oppimisen toteutumiselle 
• oppimisessa keskitytaan ilmi66n

itseensa ja sen oppimiseen - ei 
pelkkaan opettamiseen

• luoclaan monipuolisia oppimisym
parist6ja

• tunnistetaan aiempaa osaamista
ja rakennetaan uutta osaamista
oppijan sen varaan 

• oppimiseen kuuluu reflektointi eli 
opitun tieclon peilaaminen kaytto
tilanteissa saatuihin kokemuksiin.
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muutol<sessa 

Case: toiminnallinen tyopaja Salon loT-Campuksella 

Turun AMK:n Saion kampuksella on 
jo vuosikymmenia sovellettu inno
vatiivisia oppimismenetelmia ja eri
laisia oppimisymparisti:ija. Tammi
kuusta 2018 on oppimisymparisti:i 
muuttunut ihan fyysisesti ja olemme 
entisessa Nokia kampuksessa, osana 
Salon loT-campusta. Salon yksikki:ia 
pidetaankin "innovatiivisena kokeilu
labrana", jossa uskalletaan kokeilla 
uusia tuulia. 

Kaikelle uudelle val mis joukko Bis
nesAkatemian valmentajia ja tiimiyrit
tajia aloitti syyslukukauden worksho
p ilia. Siina ti:irmaytyivat italialaiset 
kouluttajat suomalaisten, saksalaisten 
ja ranskalaisten opiskelijoiden kans
sa. Workshopin aiheena oli erityises
ti tiimityi:itaitojen kehittaminen ja eri 
roolien kokeminen tiimille annetussa 
Lego-kokoamistehtavassa. 

Ryhmassa oli 33 opiskelijaa, jotka 
jaettiin sekatiimeihin. Tehtavana oli 
koota lego-paloista kokonaisuus tar
koin maaritellyissa rooleissa. Rao- · 
leina olivat builder, communicator, 
leader, ambassador. Kuvat kertovat, 
miten ryhmat toimivat alun pienen 
kaaoksen jalkeen. Rooleja vaihdet
tiin kaksi kertaa, joten jokainen paasi 
kokeilemaan useita rooleja. 

Tulokset ja tuntemukset purettiin 
yhteisessa ringissa. Paallimmaisena 
tuli kommunikaation vaikeus, kun 
kukaan ei puhunut omaa kieltaan. 

Koska suomalaisia kuitenkin oli eni
ten, suomea puhuttiin liikaa. Tasta 
opittiin suoraan se, etta tiimilla pitaa 
olla yksi yhteinen kieli! Se etta tiimit 
ovat kansainvalisia koettiin haastee
na mutta myi:is faktana. Maailma on 
kansainvalinen ! 

Rooleista builder tuntui olevat hel
poin, koska han teki vain sen mita 
toiset kaskivat. Toisaalta useat kom
mentit korostivat sita, ettei kukaan 
haluaisi olla kaskytettavana omassa 
tulevassa tyi:iroolissaan. 

Communicator ja varsinkin Leader 
olivat kovin vaativia rooleja kaikkien 
mielesta. Naissa rooleissa pitaa osata 
sanoa ja puuttua, mutta oikealla ta
valla. Eika varsinkaan saa puuttua 
liikaa! 

Koko workshop oli hyva alku uu
clelle lukuvuodelle. Vahari "shokki
hoitoa" joiclenkin mielesta, mutta 
myi:is innostavaa ja hauskaa. Mani 
huomasi joutuneensa mukavuusalu
eensa ulkopuolelle. Vaihto-opiskeli
jat kommentoivat erityisesti sita, etta 
heilla ei juurikaan tallaisia workshop
peja ale, vaan asiaan mennaan suo
raan ja luentojen kautta. 

Yhteenvetona toclettiin, etta us
kallus, heittaytyminen, hauskuus, 
haasteet, ja kaikenlainen erilaisuus 
tuovat iloa ja energiaa oppimiseen 
ja antavat valmiuksia tehokkaalle tii
mityi:iskentelylle. 
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