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!
NÄIN LÄHETÄT 
TEKSTIT 
JA KUVAT

YLÄKERTA- 
ARTIKKELIT
Kaleva, Yläkerta
PL 170,  
90401 Oulu tai  
artikkelit@kaleva.fi
Puhelin 044-7995 834
 
Tekstin pituus on 4 700 
merkkiä otsikoineen, välilyön-
teineen ja kirjoittajaesittelyi-
neen. Tekstin voit lähettää  
joko sähköpostina tai liitetie-
dostona.

MIELIPIDE- 
KIRJOITUKSET
Kaleva, Lukijalta,  
PL 170, 90401 Oulu
tai mielipide@kaleva.fi
Puhelin 044-7995 755

Tekstin pituus enintään  
3 000 merkkiä välilyönteineen. 
Kirjeissä on oltava kirjoittajan 
nimi, osoite ja puhelinnumero. 
Kaleva hyväksyy nimimerkit 
vain poikkeustapauksissa. 
Toimituksella on oikeus tarvit-
taessa käsitellä kirjoituksia.

Mielipiteitä julkaistaan myös 
verkossa kaleva.fi/mielipiteet
Kaleva.fi:ssä  voidaan julkaista 
myös tekstejä, joita ei julkaista 
Kalevassa.

Lähetä kuvat ja teksti- 
viestit numeroon 13222.

KUVAT
Kännykällä: Kirjoita teksti-
kenttään LUKIJAKUVA, KU-
VAAJAN NIMI, TILANNETEKSTI 
ja lähetä kuva numeroon 13222.
Viestin hinta normaalin MMS-
viestin hinta. Toimii Elisan, 
Saunalahden, Telian ja DNA:n 
liittymillä.
 
Tietokoneelta: Lähetä kuva 
–lomake löytyy osoitteesta 
www.kaleva.fi/lukijakuva

Lähetä vain itse ottamiasi 
kuvia. Muistathan, että ku-
vassa olevilta tunnistettavilta 
henkilöiltä on pyydettävä lupa 
julkaisemiseen.

TEKSTIVIESTI
Viestin pitää alkaa kirjaimilla 
MP, sen jälkeen lyödään yksi 
tyhjä merkki.
Teksti ja nimimerkki on erotet-
tava pisteellä.
MALLI: MP Minusta verotus on 
liian kovaa. Matti Meikäläinen.
Merkkejä saa olla enintään 
200. Toimii Elisan, Saunalah-
den, Telian ja DNA:n liittymillä.
Viestin hinta on 0,70 euroa. 
Toimitus valitsee julkaistavat 
viestit.

!13222
Lähetä meille kuvia, teksti -
viestejä ja uutisvinkkejä.
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J ulkisuudessa esille nos-
tettu jatkuva oppiminen 
nähdään ratkaisuksi osaa-
japulaan, kansalliseen kil-

pailukykyyn, digitalisaation aiheut-
tamaan työelämän murrokseen ja 
yksilöiden keinoksi päivittää osaa-
mistaan ajan vaatimuksia vastaa-
vaksi. Jatkuvaa oppimista pohdi-
taan eduskunnassa, Sitrassa, am-
mattijärjestöissä, yrittäjien etujär-
jestöissä ja julkishallinnossa. 

Pohdintojen tuloksia on julkais-
tu jo useita. Ratkaisuksi tarjotaan 
useimmiten koulutusta ja seuraa-
vaksi peräänkuulutetaan lisäresurs-
seja ja maksumiehiä. 

Enemmän kuin koulutuksesta jat-
kuvassa oppimisessa kyse on kui-
tenkin nimenomaan oppimisesta, 
joka on huomattavasti laajempi kä-
site kuin koulutus. 

Oppiminen tapahtuu tänään yhä 
enemmän työssä ja on osa työtä. Jos 
ihmiset oppisivat luontevasti joka 
päivä työssä ja voisivat rakentaa 
osaamistaan päivittäin, ei ehkä tar-
vittaisi niin valtavia uudelleenkou-
lutuspanostuksia kuin julkisuudes-
sa on tuotu esiin.

 
Oppiminen siirtyy yhä enemmän 
työpaikoille, sillä työ on nykyään 
ongelmanratkaisua, uuden kehittä-
mistä ja aiempaa paremman toimin-
tatavan hakemista. Toistettavuus on 
vaihtunut työtehtävien edellyttä-
mään reaaliaikaiseen oppimiseen. 
Tähän tarvitaan jatkuvasti uutta tie-
toa, sen soveltamista, kokeilemista 
ja palautteen hankkimista tehdystä 
ja kokeiluista. 

Työssä opitaan koko ajan. Kilpai-
lukyky rakentuu pitkälti siitä, mi-

ten hyvin työssä kyetään oppimaan 
ja uutta oppia hyödyntämään. Kun 
työpaikkoja kehitetään myös hyvik-
si oppimispaikoiksi, kehitetään sa-
malla organisaation kilpailukykyä. 
Kilpailukyky tarvitsee nyt myös op-
pimisen osaamista.

Jatkuva oppiminen on jo huomioitu 
korkeakoulujen rahoituksessa, mut-
ta jatkuvan oppimisen näkökulmas-
ta staattiset oppilaitosorganisaatiot 
muuttuvat liian hitaasti ja toimivat 
liikaa omista

rakenteistaan lähtien. Tarvitaan 
oppilaitoksia, jotka ulottavat toi-
mintansa työyhteisöjen sisään ja 
tarjoavat siellä tapahtuvalle oppimi-
selle tukea ja tiedonlähteitä, autta-
vat järjestelemään ja suodattamaan 

olemassa olevaa tietoa, huolehtivat 
pedagogisesta näkökulmasta sekä 
todentavat oppimisen. 

Oppimisen mahdollistaminen on 
palvelua samalla tavalla kuin vaik-
ka it-palvelut, jotka myös ovat siir-
tyneet asiakkaan työpaikoille autta-
maan esimerkiksi asiakkaan toimin-
tojen digitalisoinnissa yhteistyössä 
asiakkaan kanssa.

 
Kuopiossa toimiva ja Snellman-ke-
säyliopistoa ylläpitävä Snellman-
instituutti käynnisti vuonna 2018 
ESR-rahoitteisen hankkeen nimel-
tä Learn@work, jossa on kehitet-
ty erilaisia, uusia oppilaitospalvelu-
ja 19 pilottiorganisaation tarpeisiin. 

Tavoitteena on siirtää oppimi-
nen pois oppilaitoksen seinien si-
sältä sinne, missä työtä tehdään. 
Toimintamalli perustuu ketteryy-
teen, ajantasaisuuteen, microlear-
ning-oppimissisältöihin ja digitaa-
listen ratkaisujen vahvaan hyödyn-
tämiseen ammatillisen kehittymi-
sen tukena. 

Learn@work-mallin valmentaja-
na ja sparraajana toimii tekniikan 
tohtori, dosentti Leenamaija Ota-
la, jonka keväällä 2018 julkaisema 
kirja Ketterä oppiminen sanoittaa 
Learn@workin toimintamallia ja 
kytkee sen elinikäisen oppimisen 
käsitejatkumoon.

 
Learn@work-mallissa on pilotti-
yrityksistä koottu oppimisesta in-
nostuneita ihmisiä oppimisagentti-
ryhmiksi, jotka saavat valmennus-
ta ja rakentavat ohjatusti työyhtei-
sön Ketterän oppimisen käsikirjaa. 
Käsikirjaan muokataan organisaa-
tiokohtaisesti räätälöitynä ne kei-

not ja tavat, joilla kukin organisaa-
tio toteuttaa ketterää oppimista osa-
na omaa toimintaansa. 

Noin sadan oppimisagentin avuk-
si on tuotettu digitaalinen Ketteräs-
ti oppivan organisaation testi, jon-
ka avulla organisaatio hahmottaa 
omat kehityskohteensa ja toimivat 
käytäntönsä. Kehittämisen tukena 
toimii myös Learn@work- digitaa-
linen oppimisympäristö, johon on 
koottu satojen microlearning-oppi-
missisältöjen tietokanta tulevaisuu-
den työelämätaidoista. Esimerkik-
si ajanhallintaan liittyen oppimis-
ympäristöstä löytyy YouTube-, po-
dcast-, artikkelilinkkejä sekä sovel-
lusvinkkejä. 

Yhteisten työkalujen avulla oppi-
misagentit voivat auttaa työtoverei-
taan kehittymään ketterinä oppijoi-
na, työpaikkojensa esimiehiä uudis-
tamaan organisaatioitaan joustavas-
ti oppiviksi organisaatioiksi ja koko 
yritystä hyväksi oppimispaikaksi.  

Learn@work-mallissa jatkuvaa 
oppimista on siis lähdetty kehittä-
mään suoraan yrityksissä. Työpai-
koista tehdään myös oppimispaik-
koja. 

Enemmän kuin koulutuksellise-
na interventiona Learn@work-malli 
voidaan nähdä kulttuurin ja toimin-
tatapojen muutoksena sekä oppimi-
sen mahdollistamisena, tunnistami-
sena ja jakamisena organisaation si-
sällä ja niiden välillä. 6

Soili Meklin on kasvatustieteiden 
maisteri, hallintotieteiden 
kandidaatti ja Snellman-instituutin 
johtaja, Leenamaija Otala on 
tekniikan tohtoria ja dosentti.

Työpaikat pitäisi nähdä
myös oppimispaikkoina 

”Kilpailukyky rakentuu pitkälti 
siitä, miten hyvin työssä kye-
tään oppimaan ja uutta oppia 
hyödyntämään. Kilpailukyky 
tarvitsee nyt myös oppimisen 
osaamista.”

YLÄKERTA

SOILI MEKLIN LEENAMAIJA 
OTALA

Lukijan kuva

50-luvun vedenkeitin. Toimii vielä!

LUKIJA


