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Kuunteleminen
Kuuntelun  merkitystä  voi  kuvata  intialaisen  viisaan  mietelauseen  avulla:

”Kuunteluun  tarvitaan  ehjä    kuppi,  sillä

• Reikäinen  kuppi  päästää  kuulemansa  läpi

• Täysinäiseen  kuppiin  ei  mahdu  uutta  asiaa

• Nurin  päin  oleva  kuppi  ei  vastaanota

• Kupin  pohjalla  oleva  moska  värittää  

kuulemansa”



Tampereen  yliopisto  2016
Anne  Valpas  
pro  gradu



Koulutuksen  vaikuttavuuden  paradoksi

”Kalkkunat  osallistuivat  kaksipäiväiseen  
lentosotaharjoitukseen.  Opetusta  
saatuaan  kalkkunat  oppivat  
aerodynamiikan  perusteet.  He  lensivät  
päivällä   ja  yöllä,  myötätuuleen  ja  
vastatuuleen,  yli  vuorten  ja  laaksojen,  
yhdessä  ja  erikseen.  

Kun  koulutus  loppui,  kalkkunat  kävelivät  
kotiin.”  

Ulrich &  Smallwood 2013,  32
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OPPIMINEN
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KÄYTTÄYTYMINEN
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TULOKSET

KIRKPATRICKIN  MALLI

Kirkpatrick  &  Kirkpatrick  2006
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Työelämä asettaa henkilöstölle vaatimuksia,
joihin organisaation on vastattava:
üjatkuva  ja  kiihtyvä  muutos  à lain  tuomat  
muutokset,  normiperustainen  
varhaiskasvatus

ütulos- ja  laatuvaatimukset
ütehokkuus,  resurssien  riittävyys
ünopeus  ja  kiire
üvuorovaikutus- ja  yhteistyötaidot
üosaamisvaatimukset
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Toimintakulttuurin  uudistaminen

• Yhteisen  toiminta-ajatuksen  ja  toiminnan  
tavoitteiden  näkyminen  käytännössä

• Tavoitteena  on  luoda  inklusiivinen
toimintakulttuuri,  joka  edistää  
yhdenvertaisuutta,  oppimista,  osallisuutta,  
hyvinvointia  ja  kestävää  elämäntapaa



Kuvan  alkuperäislähde:  Craig  Froethle,  2012  
 https://plus.google.com/+CraigFroehle/posts/AdKcNKesXwa



Työelämässä  ymmärrettävän  käyttäytymisen  lähtökohta  on  
ammatillisuus,   joka  rakentuu

Ø Tiedoista  ja  taidoista MITÄ  ?
- faktat
- koulutus  ja  kokemus

Ø Henkilökohtaiset  ominaisuudet MITEN  ?
- sosiaaliset  taidot
- asenne
- viestintä  taidot

KOULUTUS SIVISTYS



http://laptuoso.com/worksheets/3-blind-men-and-an-elephant.html
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Miten  koulutusprojektit  tulisi  suunnitella?

1. Selvitä,  minkälaista  työelämälähtöistä  tarvetta  koulutukselle  on  

2. Kartoita,  onko  omassa  asiantuntijaverkostossa  riittävä  määrä  

tarvittavaa  osaamista  toteuttaa  koulutus

3. Aseta  osaamistavoitteet  yhteistyössä  osallistujien  kanssa

4. Laadi  osaamistavoitteita  vastaava  toteuttamissuunnitelma

5. Erittele  osaamistavoitteet  koulutuksen  toteutussuunnitelmaan  

yksittäisinä  osaamiskohteita,  jotka  toimivat  samalla  koulutuksen  

palautekyselyissä  arviointikriteereinä  
Uronen  ym.  2012,  12





”Huominen	  ei	  ala	  huomenna.	  

Se	  alkaa	  tänään,	  tällä	  kyseisellä	  elettävällä	  ja	  

koettavalla	  hetkellä.	  

Samalla	  tavalla	  huomisen	  johtajuutta	  synnytetään	  

juuri	  sillä	  hetkellä,	  kun	  yhteisössä	  toimitaan.	  

Sen	  juuret	  ovat	  lujasti	  nykyisyydessä,	  tässä	  hetkessä	  ja	  

tilassa,	  mutta	  myös	  menneissä.”	  
-‐‑ Jäppinen	   2012,	   197
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