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Liite 1. Erilaisten oppijoiden tyypillisiä piirteitä JA TYYPILLISIÄ OPPIMISKEINOJA kokemukselli-
sen oppimisen teorian mukaan luokiteltuna. Tunnistatko itsesi? 

LIITE 1A. 

Osallistuja
- keskittyy uusien kokemusten hankkimiseen
- on taipuvainen toimimaan ensin ja ajattelemaan vasta sitten
- pitkästyy herkästi asioi den hitaaseen etenemiseen.

Tarkkailija
- keskittyy hankkimiensa  kokemusten pohdiskeluun
- jättäytyy mielellään taka-alalle 
- on harkitsevainen ja varovaisuuteen taipuvainen pitää omista 

toimistaan matalaa profiilia
- on suvaitsevainen muita kohtaan.

Toteuttaja
- haluaa kokeilla uusia ideoita ja teorioita selvittääkseen, toimi-

vatko ne käytännössä
- ryhtyy herkästi tuumasta toimeen
- suhtautuu kärsimättömästi asioiden tyhjänpäiväiseen märeh-

timiseen
- on käytännöllinen ongelmien ratkoja.

Päättelijä
- keskittyy päätelmien tekoon loogisella ajattelulla
- yhdistää mielellään teoriat ja käytännön  kokemukset
- toimii loogisesti ja kokonaisvaltaisesti
- on taipuvainen täydellisyyden tavoitteluun.

LIITE 1B. Erilaisten oppijoiden parhaat oppimistyylit 

Osallistuja oppii
- saamalla mahdollisimman paljon uusia kokemuksia ja oppi-

mistilaisuuksia
- toimimalla välittömästi
- toimimalla työryhmässään johtavassa roolissa.
- saamalla mahdollisimman suuret toimintavapaudet uusien 

ideoiden kehittelemiseksi 
- käymällä käsiksi suoraan toimeen 
- toimimalla ryhmässä yhdessä muiden kanssa.

Tarkkailija oppii
- saamalla riittävästi aikaa ja tilaisuuksia asioiden pohdiskelemi-

seksi.
- pysyttelemällä taka-alalla 
- saamalla tilaisuuden ajatella ensin ja toimia vasta sitten.
- pohdiskelemalla erilaisia vaihtoehtoja 
- tuottamalla tarkkaan mietittyjä raportteja
- vaihtamalla ajatuksia ja mielipiteitä muiden kanssa. 
- toimimalla oman aikataulunsa mukaan ilman tiukkoja aikara-

joja

Toteuttaja oppii
- tilanteissa, joissa on mahdollista selkeästi erottaa ongelmat ja 

niiden ratkaisut
- saamalla riittävästi opastusta erilaisten tekniikoiden ja ratkai-

sumallien käytöstä
- saamalla välitöntä palautetta kokeiluistaan omien erikoisalo-

jensa huipputaitajilta
- saamalla opastusta tekniikoista ja ratkaisumalleista, joita voi 

itse soveltaa omalla tavallaan
- saamalla tilaisuuden soveltaa oppimaansa käytäntöön
- painottamalla käytännön asioita.

Päättelijä oppii
- työskentelemällä järjestelmien, mallien, konseptien ja teorioi-

den parissa 
- saamalla tilaisuuden tehdä olettamuksia ja miettiä tutkimus-

tapoja 
- toimimalla älyllisesti vaativassa ympäristössä
- työskentelemällä tarkoin strukturoitujen, rakenteellisten me-

nettelytapojen mukaisesti
- tilanteissa, joissa vaaditaan loogisuutta ja rationaalisuutta 
- saamalla tilaisuuden tehdä selvityksiä onnistumisten ja epäon-

nistumisten syistä ja taustoista käsittelemällä monimutkaisia 
tilanteita tai ongelmia.

LIITE 1C. Oman tyylin kehittämistapoja

Aktiiviseksi osallistujaksi kehittyminen
- Uskaltaudu kokeilemaan uusia asioita.
- Ryhdy keskusteluihin, vaikka asia olisi sinulle outo.
- Vaihda mielenkiinnon kohteesi vastakkaiseksi esim. puolen 

tunnin välein.
- Uskaltaudu olemaan esillä.
- Ajattele ääneen.

Harkitsevaksi tarkkailijaksi kehittyminen
- Tarkkaile ihmisiä ja analysoi sanatonta viestintää.
- Pidä päiväkirjaa ja kirjoita johtopäätöksesi päivän tapahtumis-

ta.
- Tutki esim. kokouksen käännekohtia.
- Hanki systemaattisesti tietoa uusista asioista.
- Laadi puolesta tai vastaan -luetteloita asioista.

Käytännölliseksi toteuttajaksi kehittyminen
- Kehitä ja sovella rutiineja ja toimintamalleja, joilla asioita voi 

toteuttaa.
- Kokeile entisiä toimintamalleja uusiin asioihin.
- Laadi aikatauluja ja toimintasuunnitelmia.
- Tutki ja arvioi muiden menettelytapoja.
- Pyydä ohjausta alan ammattilaiselta.
- Aloita tee-se-itse-projekti.

Loogiseksi ajattelijaksi kehittyminen
- Lue hyvää asiatekstiä päivittäin.
- Analysoi tilanteita ja niiden syysuhteita.
- Etsi rakentavasti epäjohdonmukaisuuksia muiden perusteluista.
- Hanki asiasta tietoa eri näkökulmista ja etsi niiden ydinkohdat.
- Laadi tehtäväluetteloita päivän töistä.
- Esitä täsmentäviä kysymyksiä.

 


