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Sumu (epävarmuus) ei 
maailmassa hälvene.
…siksi laaja-alaiset taidot.
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Työelämäprofessori
Informaatioverkostot

10+ muutosohjelmaa
100+ design-, softaprojektia

1000+ koulutettu, opetettu, valmennettu
20000+ Lean Service Creation –kirjaa, latausta



Risto Sarvas
Työelämäprofessori
Informaatioverkostot

250+ opiskelijaa
350+ valmistunutta

40+ (yliopisto)opettajaa



Informaatio-
verkostot
50 opisk. / vuosi
Tietotekniikka ja Tuotantotalous

n. 50/50 miehiä & naisia.
97% työllistyminen.

Kokonaishakijamäärät 2015-22.

”Metaosaaminen”

Tekno-kriittinen 
ajattelu ”Kokonaisuuksie

n

hallitseminen”

Yhteiskunnalline
n

impakti

”Tekniikka, mutta 

ei vain 
tekniikkaa”

Hyvinvointi ja
itsensä 

johtaminen



Te Minä He

lukiot Yliopistot,
amk:t…
= opiskelu.

Yritykset, 
organisaatiot,
yrittäminen…
= työelämä.

nuori aikuinen



?
Mitä taitoja &

osaamista?

Mitkä taidot ja opit kestävät läpi (työ)elämän?







Tulevaisuuden osaaminen…

Perinteiset tiedot ja taidot?
Varmasti!

Tiedot ja taidot saada jotain aikaan!*
Ehdottomasti!

*(suom. Getting shit done!)



Tekemisestä
(getting shit done)

Perinteinen tapa
vs. 

Epävarmuudessa



Tee näin. Mene tonne.
Kyllä me opet tiedetään. 



Paljon hyvää!
Vastaus on jo ennalta tiedossa
(tai siitä on hyvä käsitys).

Tutut ja turvalliset tavat toimia.

Helppo seurata edistymistä ja 
hallita (sekä pomolle että 
opettajalle).

Työtä on helppo paloitella, 
jaksottaa ja arvioida.





Entäs kun 
lopputulos / vastaus

ei ole tiedossa?



Pandemia.
Sodat.

Ilmastonmuutos.
Globalisaatio.
Digitalisaatio.

Valtion velkaantuminen.
Työn murros.



Kaikki suuret
haasteet 

maailmassa…
ei niihin ole 

vastausta tiedossa.



Todella hyvä malli!
Vastaus on ennalta tiedossa.

Tykkäät että on tuttua ja 
turvallista.

Opettajan (pomon) on helppo 
seurata edistymistä.

Työtä on helppo paloitella, 
jaksottaa ja arvioida.

Sorry, there 
is no Path!



Osaaminen ja 
oppiminen sumun 

keskellä?

…kun wanha malli 
ei enää päde?



Tekeminen kun lopputulos
on tiedossa. Tekeminen kun lopputulos

ei ole tiedossa.

Tavoite tarkentuu &  muuttuu.

Ei selkeitä polkuja

Ei ennakoitavia työnkuvia

Tarvittava osaaminen
tilannekohtaista



MITÄ
Mitä teet?
Mitä olet 

rakentamassa?
Mitä olet oppimassa?
Mitä on tien päässä?

MITEN
Miten etenet?

Miten olet rakentamassa?
Miten olet oppimassa?

Miten ajattelit päästä tien 
päähän?



Vastaus, ratkaisu.
Kirjaoppiminen, tieto.

Substanssi, syväosaaminen.
Seuraa askeleita.

Opettaja = auktoriteetti.
Osaaminen = yksilökeskeistä.

Menetelmät & 
metodologia.

Kokeellisuus, kokemus.
Konteksti & ympäristö.
Reflektio & reagointi.

Opettaja = valmentaja.
Osaaminen = yhteisöllistä.



Yli 30 tekijää.

Kolme työpajaa.

Yritysjohtajia + asiantuntijoita.

KÄSIKIRJA pikemmin kuin tutkimus.



Ei se siitä selkene.

…tämä tuo mukanaan
ns. osaamisen murroksen.



”Osaamisen murroksessa 
korostuu…

yhdistävä, 
kokoava, 
kuratoiva, 
näkemyksellinen, 
keskusteleva osaaminen… 

joka vie kohti yhteisiä 
suurempia tavoitteita.”

Saa Soveltaa –kirja, 2019.



Meta-
osaaminen



Meta-
osaaminen

Tuo erilaisia ihmisiä ja osaamista yhteen.

Näkee kokonaisuuksia… big picture.

Toimii kontekstin ja ympäristön pohjalta.

Voi oppia ja opetella, mutta kokemus korostuu.

Oma ja muiden hyvinvointi on keskiössä.



Tuo erilaisia ihmisiä ja 
osaamista yhteen.

Empatia, ihmistuntemus

Sosiaalinen vuorovaikutus, 
viestintätaidot

Laaja-alainen osaaminen

Ryhmätyömenetelmät, fasilitiointi

Organisaatioymmärrys



Näkee kokonaisuuksia, 
big picture.

Yhteiskunnallinen ymmärrys

Kyky luoda visioita

Viestintätaidot, vuorovaikutus

Liiketoiminta- & kaupallinen 
ymmärrys

Laaja-alainen osaaminen

Uskallus, rohkeus, itsetunto.



Toimii kontekstin ja
ympäristön pohjalta.

Ei pelästy kun ei selkeitä polkuja (itsetunto)

Ymmärtää kontekstin ja tilanteen (laaja-alainen)

Osaa kirkastaa päämäärän ja tavoitteet (viestintä)

Valitsee tarvittavan osaamisen, reitin, ja… 
(luovuus)

…hyväksyy harha-askeleet & virheet 
(oma ja muiden hyvinvointi).



Voi oppia ja opetella, mutta 
kokemus korostuu

Näkee ja ymmärtää tilanteet & kontekstit.

Arvaa ja tietää miten ihmiset & organisaatiot toimivat.

Ennakoi ongelmat ja haasteet kokemuksen pohjalta.

Kokemus tuo uskottavuutta, jotta muut kuuntelevat.

”Tätä ei voi kirjoista lukea, tämä on koettava itse.”



Oma ja muiden hyvinvointi 
keskiössä

Tunnistaa ja ymmärtää itsenäisen 
luovan ja älyllisen työn kuormittavuudet.

Tunnistaa rakenteelliset ja organisaation ongelmat,
jotka eivät ole yksilön vastuulla.

Osaa asettaa tavoitteet ja odotukset kohdalleen
osana terveitä ja kestäviä työskentelytapoja.

Tietää omat tavat palautua, uupua, innostua ja 
rentoutua.



Meta-
osaaminen
…ja sen 
haasteet.



Metaosaajan ongelma:

Ei tunnisteta.

Ei tunnusteta.



Metaosaajan
ongelma:

Kukoistaa vain
eteenpäin katsovassa
(organisaatio)kulttuurissa.

Virheet, riskit, oppiminen, avoimuus, 
reflektointi, diversiteetti…



Metaosaajan
ongelma:

Perinteiset onnistumisen 
mittarit eivät toimi, 
eivät tunnista 
eivätkä tue.



Metaosaajan
ongelma:

Tripladuuni.

1. Kartoita oma reitti.
2. Tallo se oma polku.
3. Reflektoi ja opi.

(triplakuormitus)



Mites tämä nyt sitten
lukioon liittyy?



(työelämän)
Meta-osaaminen

vai 

(lukioiden)
Laaja -alainen 
osaaminen?



Tuo erilaisia ihmisiä ja osaamista yhteen.

Näkee kokonaisuuksia… big picture.

Toimii kontekstin ja ympäristön pohjalta.

Voi oppia ja opetella, mutta kokemus korostuu

Oma ja muiden hyvinvointi keskiössä.



Tuo erilaisia ihmisiä ja osaamista yhteen.

Näkee kokonaisuuksia… big picture.

Toimii kontekstin ja ympäristön pohjalta.

Voi oppia ja opetella, mutta kokemus korostuu

Oma ja muiden hyvinvointi keskiössä.



Tuo erilaisia ihmisiä ja osaamista yhteen.

Näkee kokonaisuuksia… big picture.

Toimii kontekstin ja ympäristön pohjalta.

Voi oppia ja opetella, mutta kokemus korostuu

Oma ja muiden hyvinvointi keskiössä.



Tuo erilaisia ihmisiä ja osaamista yhteen.

Näkee kokonaisuuksia… big picture.

Toimii kontekstin ja ympäristön pohjalta.

Voi oppia ja opetella, mutta kokemus korostuu

Oma ja muiden hyvinvointi keskiössä.



Tuo erilaisia ihmisiä ja osaamista yhteen.

Näkee kokonaisuuksia… big picture.

Toimii kontekstin ja ympäristön pohjalta.

Voi oppia ja opetella, mutta kokemus korostuu

Oma ja muiden hyvinvointi keskiössä.



Tuo erilaisia ihmisiä ja osaamista yhteen.

Näkee kokonaisuuksia… big picture.

Toimii kontekstin ja ympäristön pohjalta.

Voi oppia ja opetella, mutta kokemus korostuu

Oma ja muiden hyvinvointi keskiössä.



Mites tämä nyt sitten
opettajan työhön liittyy?



Opettaja on työelämässä.

Laaja-alainen osaaminen 
on työelämän ydinosaamista.

Laaja-alainen osaaminen
on

opettajan ydinosaamista?

Eat your own dog food J



Lukio-opettaja 2020-luvulla?

Tuo erilaisia ihmisiä ja osaamista yhteen.
(ei vain oma oppiaine)

Näkee kokonaisuuksia… big picture.
(oma oppiaine ja maailman ilmiöt)

Toimii kontekstin ja ympäristön pohjalta.
(ei pelkkiä tallattuja polkuja)

Voi oppia ja opetella, mutta kokemus korostuu.
(kirjaoppimisen rinnalla kokemuksellisuus)

Oma ja muiden hyvinvointi on keskiössä.
(rutiinit, palautuminen, yhteisöllisyys)



Sumu ei hälvene.
…siksi laaja-alaiset taidot*.
* laaja-alainen osaaminen = työelämätaidot.

…ja opettaja on työelämässä.



Kysymyksiä & 
kommentteja?



Engineers build “cool stuff”.

Risto.sarvas@aalto.fi
informaatioverkostot.fi

“Metaosaamisen”

koulutusohjelma

teidän ylioppilaille?

https://informaatioverkostot.fi/saasoveltaa/
Myös Spotifyssä

Laaja-alaisten suunnittelun työkalu opettajille:
https://informaatioverkostot.fi/eduhex/


