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Aloitetaan
Nykyiseltään koulutuksen käsitteessä kaikuu muutos, etenkin suuremman
kriittisen tietoisuuden, arvostelukyvyn ja kulttuurillisen taustan, ja ennen kaikkea
kyvyn säädellä tietämystään, oppimistaan, suunnitelmallisuuttaan(lyhyesti,

metaosaamistaan) omaaville aikuisille. Perinteinen didaktiikka opettamisen tieteenalana on
aina keskittynyt aiheeseen, edellyttäen tarvetta välittää tietoa joka, yksinkertaistettuna, on
syntetisoitu useaan kertaan ikään kuin siirtämällä “jotain” täydestä tyhjään säiliöön. Viime
vuosikymmeninä olemme puhuneet didaktiikasta, tai opettamisesta yleisesti, suhteena.
Horisontti täten muuttuu ja opettaminen-oppiminen kehkeytyy kahden keskenään
vuorovaikuttavan ja neuvottelevan tiedon universumin väliseksi kommunikaatioksi.
Kouluttaja ja oppija ovat samalla kognitiivisen auktoriteetin tasolla, eli he ymmärtävät
olevansa tiedon itsensä rakentajia neuvotellulla ja sopimuksen mukaisella tavalla: tästä
syntyy oppimisyhteisön käsite.

Mitä opin täällä ja miksi?

Tässä kappaleessa keskitymme oppimisyhteisön määritelmään ja sen periaatteisiin.
Näemme myös esimerkin siitä, kuinka elinikäistä oppimista voidaan sisällyttää mihin tahansa
työympäristöön tai -yhteisöön, sekä harjoituksen siitä, kuinka ihminen kokee oppimisyhteisön
sen tuntomerkeistä. Tämä on tärkeää, sillä nykyisin oppimisen prosessi on tarkoitettu
jatkuvaksi, monia suuntia ottavaksi virraksi tietoa, pätevyyksiä, taitoja ja asenteita, jotka
sisältyvät mihin tahansa muodolliseen tai epämuodolliseen aktiviteettiin.

Millaista sisältöä löydän täältä?

Pääasiallinen sisältö, jota löydät täältä, keskittyy oppimisyhteisöön ja sen perusperiaatteisiin.
Tämä on pääosin teoreettinen osio, josta löydät määritteitä, historiallista taustaa sekä
tunnusmerkkejä. Löydät myös esittelyn teknologian ja oppimisyhteisöjen välisiin suhteisiin;
yksityiskohtaisempia esimerkkejä löydät tämän oppaan opintokappaleista 1 ja 2.

Yhteisöllinen oppiminen
Oppimisyhteisön konsepti voidaan määritellä prosessina, joka saattaa yhteen
(yhteisössä) yksilöllisiä itseopiskelun harjoitteita yhteisten oppimisen päämäärien

vuoksi, ja joka rikastuttaa ihmisten tietoa jatkuvan vuorovaikutuksen kautta jaettujen
toimintamallien sekä todellisuuden tulkintojen ansiosta 1.

1 See: Lave, Jane and Wenger, Etienne (1991): Situated Learning: Legitimate Peripheral Participation, Cambridge University
Press and Batini, Federico e Fontana, Andrea (2003): Comunità di apprendimento. Un nuovo modo di imparare, Zona
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Historiallinen tausta

Oppimisyhteisöjen ideaa kehitettiin 1990-luvun alkupuolella Yhdysvalloissa Jean Laven ja
Etienne Wengerin oppimis-antropologisen tutkimustyön pohjalta, jossa oppiminen
tunnistetaan aktiivisen luonteen prosessina, jota luonnehtivat yksilön osallistuminen tietyssä
toiminnallisessa asiayhteydessä, jossa yksilö toimii. Näin ollen oppiminen, yksinomaan
yksilöllisestä ja mentaalisesta tiedosta, muuttuu sosiaaliseksi ja kollektiiviseksi ilmiöksi, jossa
kognitiiviset dynamiikat ovat erottamattomia sosiaalisista. Yhteisön sisällä oppiminen
tarkoittaa ryhmän osallisuuden oppimista, sen sijaan että vain saisi steriilin lajitelman
käsitteitä ja tietoa. Näin sosiaaliset ja kulttuuriset ulottuvuudet ovat keskeisessä roolissa
ihmisen identiteetin ja pätevyyden rakentamisessa. Siksi yhtäältä harjoite, joka voidaan
määritellä tekemisenä tietyssä historiallisessa ja sosiaalisessa asiayhteydessä, ja toisaalta
yhteisö, tulkitaan sosiaalisena ja relationaalisena ulottuvuutena, joka palvelee asiayhteytenä
sijoitetulle oppimiselle, muodostuvat keskeisiksi solmukohdiksi oppimisen innovatiivisessa
teoriassa.

Ole tietoinen määritelmistä: oppimisyhteisö voi johtaa opintokaupungin tai -alueen
viralliseen tunnustukseen, ja opintokaupungit tai -alueet voivat olla tarkoitettuja
oppimisen organisaatioiksi, ja niitä opintokaupunkeja, jotka keskittyvät tieto- ja
viestintätekniikkaan, voidaan pitää älykkäinä kaupunkeina! Nähdäksesi kaikki

nämä kuvaelmat ja erot, katso: Longworth (2007), Learning cities, learning regions, learning
communities. Lifelong learning and local government, Taylor & Francis Group2.

Oppimisyhteisöjen piirteitä

Oppimisyhteisön pääpiirteet voidaan tunnistaa kolmessa eri ulottuvuudessa, jotka ovat:
● yhteisen velvoitteen olemassaolo tietyn sosiaalisen rakennelman jäsenten kesken;
● jäsenten yhteisenä koetun hankkeen toteuttaminen, joka oletetaan jaettuna

velvoitteena ja jonka monista osa-alueista neuvotellaan;
● jaettujen esineiden, työkalujen, rutiinien, tarinoiden, kielten, uskomusten ja arvojen

läsnäolo, joka muodostaa yhteisön historiallisen muistin.

Näin ollen harjoite nostaa esiin prosessin, jonka kautta osalliset elävöittävät yhteisessä
tuotannossaan maalaisjärkeä, joka muovautuu ja vaikuttaa heihin jatkuvasti. Neuvottelu
tapahtuu kahden kehityskulun kautta:

● Osallistuminen, eli aktiivinen osallisuus;
● Konkretisointi, tarkoitettu tuotannossa neuvotellun merkityksellisyyden

kiteyttämiseksi.

2 Longworth (2007), Learning cities, learning regions, learning communities. Lifelong learning and local government, Taylor &
Francis Group.
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Missä oppimisyhteisö sijaitsee?

Oppimisen kehityskulku on myös vahvasti kytköksissä rajoihin, jotka määrittävät tietyn
yhteisön. Nämä rajat eivät yleensä kohtaa institutionaalisia rajoja, joiden
peräänantamattomuus kuvastaa estettä kasvulle ja oppimiselle. Sen sijaan tietyn asteinen
joustavuus ja läpäisevyys takaa kehityksen ja jakamisen synergisesti muiden yhteisöjen
kanssa, niin esineiden ja tuotosten kautta luotujen yhteyksien kautta (kuten teknologiat,
dokumentit, tietokannat) kuin välikäsinä toimivien henkilöiden kautta muodostettujen
yhteyksien avulla, joiden kautta kyetään siirtämään harjoitteen elementtejä yhdestä
yhteisöstä toiseen.

Uudet teknologiat oppimisyhteisöissä
Oppimisyhteisö on täten paikka, jossa oppimisen kehityskulku tapahtuu. Se voisi tapahtua
myös muilla tavoin, mutta tämä tekee oppimisesta tehokkaampaa, sillä se perustuu
jatkuvaan tiedon ulottuvuuksien sekä teorian ja harjoitteen tietotaidon vaihtoon, sekä
virtuaaliseen että aitoon.
Tästä syystä teknologiat, jotka fasilitoivat tiedon tuotantoa, hankintaa ja levitystä, ovat
korvaamattomia yhteisöjen harjoitteen tehokkaaksi saattamisessa.
Suhteessa moninaisiin kokemuksiin portaaleista ja verkkosivuista, jotka ovat nousseet esiin
viime vuosina, seuraava ilmaisu vaikuttaa tehokkaalta: “luodaan virtuaalisia yhteisöjä
tukemaan oikeita yhteisöjä”. Tällä tahdotaan ilmaista, että virtuaalisissa yhteisöissä ei ole
järkeä, jos ne eivät ole läheisesti kytköksissä oikeisiin yhteisöihin, sekä vastaavasti, oikeat
yhteisöt eivät voisi toimia tehokkaasti ilman virtuaalisuuden mukanaoloa jo siksi, että ilman
virtuaalista yhteisöä tiedon levitykseen menevä aika ja raha olisi riittämätöntä.
Ei ole tarpeeksi sisällyttää uusia teknologioita perinteisessä asiayhteydessä, vaan
teknologioiden täytyy tukea asiayhteyden muutosta. Jatkuvan koulutuksen ei tule pelkästään
sisällyttää niitä, vaan myös tukea niitä ammatillisten taitojen interaktiivisen näkemyksen sekä
kokemuksen ja teorian välisen jatkuvan vaihdon kehittämiseksi harjoiteyhteisöissä.

Esimerkkejä
Johtavat autojen valmistajat tarjoavat taloudellisia kannustimia oppiville
työntekijöilleen, vaikka tällä uudella tiedolla ei olisikaan mitään tekemistä yhtiön
aktiviteettien tai tavoitteiden kanssa, kuten käy ilmi Ford Motor Companyn
EDAP-ohjelmasta. Southee3 kuvailee tätä seuraavasti: “Tavoite on edistää

itsevarmuutta kunkin tavoissa sekä vähitellen tuoda ihmisiä takaisin oppimisen pariin
mahdollisimman nautinnollisella tavalla”.

3 Southie (2004), Ford Employee Development Assistance Programme (EDAP), speech at Whitehall College, not found on line.
Read more at: http://www.leeds.ac.uk/educol/documents/00002896.htm
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Harjoituksia
Oppimisyhteisö voi olla hankala määritelmä, se voi olla sekä pieni asetelma että
laajempi maantieteellinen alue. Saattaisi olla hyödyllistä saada oppijat
ymmärtämään, kuinka oppimisyhteisö voidaan mukauttaa erilaisiin tilanteisiin
sen piirteiden mukaisesti.

Harjoitus 1: Määrittele oppimisyhteisö 1

Kysy itseltäsi, kuinka selittäisit oppimisyhteisön. Listaa sanat, joita käytät, ja vertaa
niitä määritelmiin, jotka esitellään tässä kappaleessa.

Osuivatpa ne yhteen tai eivät, varmista seuraavat asiat, jos tahdot muodostaa
oppimisyhteisön:

1. tunne asiayhteys, jossa yhteisö sijaitsee analyyttisella tavalla,
2. määritä strategia, joka selvittää tavoitteet sekä johdonmukaisuuden näiden välillä,

tavan, jolla niitä mukautetaan, sekä kehityksen linjaukset,
3. suunnittele vuorovaikutteinen ympäristö, jossa osallistujien täytyy toimia,
4. organisoi operatiivinen toiminta ajassa, fyysisessä sekä virtuaalisessa tilassa,
5. valvo ja arvioi yhteisön toimintaa suhteessa sen kehitykseen.

Harjoitus 2: Määrittele oppimisyhteisö 2

Kutsu oppilasryhmäsi määrittelemään, kuka oppimisyhteisössäsi on:

● yhteisön johtaja, suoraan vastuussa yhteisön toiminnasta sekä osallistujien tärkein
yhteyshenkilö, toimii sen oppaana ja auttaa päättämään yhteisön evolutiivisesta
strategiasta koordinoimalla sen monia hahmoja;

● sisällön johtaja, pääasiallisesti vastuussa sisällön tuotannosta/hankinnasta sekä
tekee yhteistyötä toimituksellisen linjan koordinoinnissa yhdessä asiantuntijoiden
kanssa;

● teknologinen johtaja, joka pitää huolta teknisestä puolesta ja jolla on pääasiallinen
vastuu yhteisön verkkoympäristöstä, jolla täytyy olla erityisosaamista tietokantojen ja
verkkosivujen suunnittelusta ja hallinnosta;

● asiantuntija, hahmo, joka omalla alallaan saavuttamansa arvovallan ansiosta puuttuu
yhteisön jäsenille tärkeisiin aiheisiin ja tekee yhteistyötä muiden johtajien kanssa
(etenkin sisällöllisten ja yhteisöllisten johtajien kanssa).
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Yhteenveto
Siirtymä koulutuksen aikakaudelta erittäin paljon osallistavampaan ja
kaikenkattavampaan elinikäisen oppimisen aikakauteen, jota luonnehtii kaikkien
ihmisten potentiaalin todentaminen, johtaa oppimisyhteisöä tukevan, neljän
määrittävän säännön käsitteeseen:

1. Oppiminen koetaan jatkuvana aktiviteettina, joka jatkuu koko elämän
ajan.

2. Oppijat ottavat vastuuta omasta edistyksestään. Arviointi vahvistaa
edistystä, ennemmin kuin todistaa epäonnistumista.

3. Taidot, henkilökohtaiset ja kollektiiviset arvot, yhteistyö, ovat yhtä
tärkeitä tietoon pyrkimisen kanssa.

4. Oppiminen on oppilaiden, vanhempien, opettajien sekä työntekijöiden
välinen kumppanuus yhteisössä, jossa kaikki työskentelevät yhdessä
kehittääkseen suoritusta.

Täten oppimisyhteisö muuttuu kokonaiseksi kehityskuluksi, jossa teot saatetaan käytäntöön
yhteisten oppimisen päämäärien saavuttamiseksi, jonka elintärkeässä keskipisteessä yksilöt
voivat kehittää ymmärrystään itsestään ja ympäristöstään sekä tulla rohkaistuiksi
suorittamaan sosiaalinen asemansa sekä työssä että itse yhteisössä.
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