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Kuinka kallista osaamisen 
kehittäminen on?

Kuinka kallista osaamattomuus on?



Oppiminen on 
tärkeämpää kuin
osaaminen.

@petterikallio



Oppiminen on 

@petterikallio

tulevaisuuden 

tärkein taito



”Once you stop  
learning, you  
start dying”

Albert Einstein



Oppiminen  

@petterikallio

alkaa 

motivaatiosta 



Se  

@petterikallio

ilmenee
osaamisena 



Ja   
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näkyy

tuloksina



Oppiminen on PROSESSI, joka...

tuottaa  
muutosta

Tiedoissa, taidoissa,  

asenteissa ja teke-

misessä tapahtuu  

pysyviä muutoksia.

”Sisäistä ajattelua”, jota  

voi olla vaikea havaita,  

sillä näkyy toiminnassa  

usein viiveellä.

Yksilö oppii erilailla eri  

tilanteissa. Erilaiset  

oppimistavat ja oppi-

miskehys.

voi olla vaikeasti  
havaittava

on yksilöllinen &  
henkilökohtainen

perustuu vuoro-
vaikutuksseen

Oppija rakentaa tietämys-

tään aikaisempien tietojen  ja 

kokemusten päälle vuo-

rovaikutuksessa muiden  

ihmisten kanssa.



1800-luku 1900-luku 2000-luku

mestari-

kisälli

koulutus verkosto
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JATKUVUUS

Verkkoon ei enää 
mennä, siellä ollaan.
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Bersin by Deloitte, mukailtu

KOKEILUT

Modernia työtä tehdään aika, paikka ja 
päätelaiteriippumattomasti. Mobile First.

Työtehtävien ja organisaatioiden muuttuessa jokaisen 
pitää opiskella uutta jatkuvasti. Jokainen tietää parhaiten 
itse mitä tulisi tulevaisuudessa osata. Osaaminen menee 
vanhaksi 2,5 vuoden välein.

Työntekijät etsivät ratkaisuja haulla opettelevat asiat (on-
demand) silloin kun ne ovat ajankohtaisia. 
Suomenkielinen sisältö ja luotettava lähde on tärkeä.

Oppijat kehittävät ja liittyvät oppimisverkostoihin 
saadakseen lisätietoa ammattiinsa ja toimialaansa 
liittyen. #sharing is caring

Monet oppijat oppivat mitä pitää osata vasta kokeilujen 
kautta. Harjoituksia voi tehdä tekoälyn kanssa. 
Kokeilukulttuuri.
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Miten  
opimme
?
Formaalisti / epäformaalisti

/ tekemällä / kokemalla /  

lukemalla / kuuntelemalla /  

kirjoittamalla / piirtämällä /  

katsomalla / puheen avulla...

Ajattelemalla

boksin ulkopuolelta?



Henkilökohtaisen  

kokemuksen  

kautta &  

opettamalla  

muille

Parhaiten  

oppii...



Oppiminen tapahtuu aina 
vuorovaikutuksessa.
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Sisältö.

Ei väline.



Tulevaisuuden oppiminen 
on  yhteisöllistä.
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Maailma on 

taskussanne.
@petterikallio



Mitä sinä
haluaisit oppia
tänään?

www.eoppiva.f

i


