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AMMATILLISEN KOULUTUKSEN opiskelijoi-
den on tärkeä hankkia osaamista työpaikoilla, 

autenttisissa toimintaympäristöissä (Karusaari 2020; 
Opetus- ja kulttuuriministeriö [OKM] 2022; Rintala 
& Nokelainen 2019). Työelämän edustajat ovat kes-
keisessä asemassa työpaikalla tapahtuvan oppimisen 
tukemisessa ja ohjaamisessa (Billett 2002; Mikkonen 
ym. 2017; Tynjälä ym. 2022). Ammatillisen koulu-
tuksen puitteissa opiskelijan työelämässä tarvittavan 
osaamisen hankkimista ja oppimisen tukemista on 
tutkittu niukasti työelämän toimeksiantajan näkö-
kulmasta. Samoin tutkimusta työpaikalla tapahtu-
van oppimisen ohjaamisesta on vähän (Mikkonen 
ym. 2017). Tässä tutkimuksessa työelämän toimek-
siantajat ovat kaupan alan esihenkilöitä, jotka ovat 
mahdollistaneet erilaisia projekteja ammatillisen 
koulutuksen opiskelijoille. 

Työpaikoilla tapahtuvassa oppimisessa opiskeli-
jalla on mahdollisuus harjoitella tärkeitä työelämä-

Työelämän toimeksiantajan 
osallisuus ammatillisen 

koulutuksen projektioppimisen 
käytäntöyhteisöissä  

Työelämään suuntautuneesta projektioppimisesta ammatillisessa 

koulutuksessa on niukasti tutkimustietoa, joka ottaisi huomioon 

toimeksiantajan näkökulman. Aidoissa työelämän oppimisympäristöissä 

toimeksiantajalla on työelämälähtöistä ja oppilaitosorientoitunutta

osallisuutta. Se ulottuu toimintavalmiuksien rakentajasta ohjaukseen.
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taitoja, kuten päätöksentekoa ja luovaa ongelman-
ratkaisua ennakoimattomissa tilanteissa (Lackéus 
2016; Virtanen & Tynjälä 2019). Työssä oppimi-
sen tutkimuksen (Löfgren, Ilomäki & Toom 2019; 
Pylväs ym. 2018; Upola, Kangas & Ruokamo 2020) 
mukaan ammatilliselta opiskelijalta edellytetään sa-
moja ominaisuuksia kuin työntekijöiltä: itsesääte-
lytaitoja, kurinalaisuutta, joustavuutta ja sitoutunei-
suutta. 

Ammatillinen koulutus on osaamisperusteista, ja 
sen on vastattava työelämän osaamistarpeisiin. Työ-
elämän tarpeet ja tavoitteet tulee huomioida suunnit-
telemalla ja toteuttamalla koulutus yhdessä työelämän 
kanssa (Karusaari 2020). Opiskelijoiden opintopo-
lut suunnitellaan yksilöllisesti ja työelämälähtöisesti 
(Koivumaa 2020). Osaamisen arviointi perustuu au-
tenttisissa työympäristöissä osoitettavaan osaamiseen, 
jolloin ammatillinen osaaminen ja pätevyys muodos-
tuvat koulutuksen ja työkokemuksen perusteella 
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(Opetushallitus [OPH] 2022). Ohjaukseen työssä 
tulee kiinnittää riittävästi huomiota, sillä opiskelijan 
työelämäosaaminen ja ammatillinen osaaminen vah-
vistuvat toimintaympäristöissä, joissa häntä tuetaan 
(Niemi & Jahnukainen 2018; Rintala & Nokelainen 
2019; Tynjälä ym. 2022). 

Ammattiin opiskelevat opiskelijat ovat usein ai-
kuisuuden kynnyksellä ja aloittelevat suuntautu-
mista työelämään. He tarvitsevat työpaikalla oppi-
misessaan sekä opettajan että työelämän edustajien 
ohjausta (Upola 2019). Työpaikalla oppimisessa 
opiskelijan on tärkeä kokea yhteisöllisyyden tunnet-
ta, tuntea tulevansa kuulluksi ja saada tukea osallistu-
miselleen (Lackéus 2016; Rintala ym. 2015; Upola 
ym. 2020). Onnistuneelle työssäoppimiselle ovat 
ominaisia selkeät tavoitteet ja säännöt sekä jaetut vas-
tuut (Barab & Roth 2006; Eteläpelto 2008; Löfgren 
ym. 2019). Niistä sovitaan kaikkien työssäoppimisen 
toimijoiden – opiskelijan, opettajan ja toimeksianta-
jan – kesken (Upola 2019). Työelämäläheisempään 
ammatilliseen koulutukseen tarvitaan toimivia peda-
gogisia käytänteitä, jotka palvelevat niin yhteistyön 
rakentamista kuin oppijan oppimista ja työelämää 
(Billett 2002; 2008; 2015; Eteläpelto 2008; Guile & 
Griffiths 2001; Rintala & Nokelainen 2019). 

Aiemmissa työssäoppimisen tutkimuksissa on 
keskitytty pääasiassa perinteiseen työssäoppimi-
sen malliin: opiskelija opiskelee työssä oppimalla 
työpaikan vastuuttaman henkilön ja oppilaitoksen 
opettajan ohjauksessa (Airila ym. 2019; Niemi & 
Jahnukainen 2018; Pylväs ym. 2018; Rintala ym. 
2015). Ammatillisen koulutuksen muutoksen myö-
tä, 2020-luvun vaihteessa, on syntynyt tarve tutki-
mukselle, jossa selvitetään kaikkien työssä oppimisen 

toimijoiden – opiskelijan, opettajan ja toimeksianta-
jan – osallisuutta ja merkitystä työssä oppimisessa ja 
työelämätaitojen hankkimisessa (Karusaari 2020; 
OPH 2022; Pylväs ym. 2018; Rintala ym. 2015). 
Tutkimuksemme kohdistuu työelämäorientoitu-
neeseen projektioppimiseen, jossa opettaja ja työelä-
män toimeksiantaja tukevat ja ohjaavat aktiivisesti 
oppimista työpaikalla ja muodostavat näin käytän-
töyhteisön, jossa kukin osapuoli on samalla oppija 
(ks. Upola 2019; Upola ym. 2020). Työelämässä 
osaamisen hankkimista määritellään sillä, millaisen 
käytäntö yhteisön työelämä mahdollistaa opiskelijal-
le. Tarkastelemme projektioppimisen käytäntöyhtei-
söjä toimeksiantajan osallisuuden näkökulmista.

Toimeksiantajat ovat tottuneet oppilaitoksen 
kanssa toteutettavaan työelämäyhteistyöhön oh-
jattuaan lukuisia opiskelijoita projektioppimisen 
prosesseissa. Pidämme tärkeänä kuulla työelämän 
edustajilta, miten he ovat kokeneet oman osallisuu-
tensa työelämäorientoituneessa projektioppimi-
sessa osana käytäntöyhteisöjä. Tutkimme, millaista 
osallisuutta ammatillisen oppilaitoksen ja työelämän 
yhdessä toteuttama projektioppiminen edellyttää 
toimeksiantajilta. Tutkimuskysymyksemme on, mi-
ten työelämän toimeksiantajan osallisuus ilmenee 
ammatillisen koulutuksen projektioppimisen käy-
täntöyhteisöissä.

MITÄ ON TYÖELÄMÄORIENTOITUNUT 

PROJEKTIOPPIMINEN?

Työelämäorientoituneella projektioppimisella 
 pyritään lisäämään opiskelijoiden ymmärrystä oi-
keasta työelämästä (Upola 2019). Projekteissa 
keskitytään työelämän tarpeisiin ja aitoihin ongel-
miin (Billett 2002; Guile & Griffiths 2001), jolloin 
projektin sisällön ja luonteen määrittää elinkeino-
elämän toimeksiantaja. Oppimisympäristöinä ovat 
oikeat työpaikat, joissa opitaan tekemällä aitoja työ-
tehtäviä (Lackéus 2016). Opettajan tehtävä on luo-
da oppimiselle pedagoginen viitekehys ja ohjata ak-
tiivisesti opiskelijoita heidän oppimisprosessissaan 
(Eteläpelto 2008; Upola 2019). Työelämäorientoi-
tuneessa projektioppimisessa opettaja ottaa aiem-
paa enemmän ohjausvastuuta (Pylväs ym. 2018). 

Opiskelijan on tärkeä 
kokea yhteisöllisyyttä, 
tuntea tulevansa 
kuulluksi ja saada tukea 
osallistumiselleen 
työpaikalla.
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Oppiminen on sosiaalista, kulttuuri- ja konteksti-
sidonnaista: yksilö kasvaa osaksi toimintakulttuu-
ria ja sen toimintatapoja osallistumalla ja olemalla 
vuorovaikutuksessa oppijayhteisön kanssa (Billett 
2002; 2008; Guile & Griffiths 2001). Viittaamme 
’toimintakulttuurilla’ oppilaitoksen ja työelämän 
yhteistyössä rakentuneisiin, rajoja ylittäviin toimin-
tamalleihin (Akkerman & Bakker 2011; Guile & 
Griffiths 2001), joilla opiskelijoiden osaamista ja 
oppimista tuetaan.

Oppimisen tutkijat Sasha Barab ja Wolff-Micha-
el Roth (2006, 3–13) määrittelevät oppimisympä-
ristön 1) tarjoumaverkostoiksi (affordance network), 
2) toimintavalmiuksiksi (effectivity sets) ja 3) elämis-
maailmaksi (life-world). Tutkimuksessamme työelä-
mäorientoituneen projektioppimisen oppimisym-
päristöt ovat elinkeinoelämän toimeksiantajien ti-
loja ja toimintaympäristöjä (ks. tarjoumaverkostot; 
Barab & Roth 2006), joissa oppimista luonnehtivat 
toimintaorientoituneisuus ja tekemällä oppiminen. 
Esimerkiksi kaupallisen alan projektit saattavat kos-
kea tapahtumien ja tilojen visualisointeja, tuotteiden 

esillepanoa, myynnin edistämistoimia ja visuaalista 
viestintää. Oppimisympäristöt ovat avoimia (Billett 
2015; Lackéus 2016) ja luonteeltaan ei-koulumaisia 
ja informaaleja (Virtanen ym. 2014). 

Työelämäorientoituneen projektioppimisen 
prosessissa (kuvio 1) on yhdeksän vaihetta, jotka 
ryhmittyvät neljäksi: 1) toimeksiannon vastaanotto 
— työelämäorientoituneen projektin esittely, tavoit-
teet ja resurssit, 2) toimeksiannon työstäminen kohti 
toteutusta eli orientaatiovaihe, 3) toteutus työelämän 
oppimisympäristöissä, ja 4) projektin päättäminen. 
Projektioppimiseen kuuluvien prosessivaiheiden ke-
hittäminen yhdessä toimeksiantajan kanssa kuuluu 
projektioppimisen pedagogiseen prosessiin. (Upola 
2019.) 

Työelämäorientoitunut projektioppiminen pe-
rustuu opiskelijoiden aktiiviseen osallistumiseen. He 
suunnittelevat ja toteuttavat elinkeinoelämän toimek-
siantajalle yrityksen tarpeita vastaavan palvelun tai tuot-
teen (Saffer 2007), jolloin yritys ja toimeksiantajat voi-
vat saada liiketaloudellista hyötyä. Yrityksen tarpeiden 
pohjalta toimeksiantaja, opettaja ja opiskelijat asettavat 
projektille tavoitteet ja tekevät toimintasuunnitelman 
(Barab & Roth 2006; Guile & Griffiths 2001; Lackéus 
2016). Projekteissa opiskelijat saavat mahdollisuuden 
nähdä ja oppia työelämän toimintatapoja. Toimeksian-
tajat taas voivat vaikuttaa opetussuunnitelman sisäl-
töön ja testata opiskelijoiden toteuttaman tuotteen tai 
palvelun toimivuutta käytännössä. Yhteissuunnittelu si-
touttaa kaikkia osapuolia ja lisää opiskelun työelämälä-
heisyyttä (Upola 2019). Näin tuetaan ajatusta käytän-
töyhteisöön osallistumisesta, jota kuvaavat keskinäinen 
sitoutuminen ja yhteisistä tavoitteista neuvottelemi-
nen (Wenger 1998). Yhteisön tuki avaa opiskelijoille 
mahdollisuuksia osallistua kollektiivisiin käytäntöihin,   
kasvattaa vähitellen vastuutaan työtehtävistä ja kehittää 

Käytäntöyhteisöjä 
luonnehtii osallisuus, 
jossa tuotetaan tietoa 
ja yhteisiä käytänteitä, 
toimintatapoja ja 
toimintakulttuuria 
tavoitteiden 
saavuttamiseksi. 

Kuvio 1. Työelämäorientoituneen projektioppimisen prosessi (Upola 2019, 119).
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näin omaa osaamistaan (Mikkonen ym. 2017).
Projektioppimisen tavoite on saavuttaa yhdessä 

asetetut osaamistavoitteet. Työskentelyä edesaut-
taa iteratiivinen eli toistoon perustuva toimintatapa, 
jossa yhteissuunnittelulla ja testaamalla on mahdol-
lista löytää kriittiset kohdat ja kehittää toimivimmat 
ratkaisut projektin toteuttamiseen (Barab & Roth 
2006). Sen toimintakulttuurin kehittyminen edellyt-
tää toimeksiantajalta aktiivista osallistumista iteratii-
viseen prosessiin (Upola 2019). Opettaja organisoi 
iteratiivisten syklien toteutukset ja pitää huolen siitä, 
että toiminta toteuttaa opetussuunnitelmaa. Jatkuva 
arviointi on olennainen osa työelämäorientoitunutta 
projektia. Toimeksiantaja ja opettaja arvioivat sään-
nöllisesti projektin toteutumista, minkä pohjalta pro-
jektioppimisen toimintakulttuuri kehittyy. Arvioin-
nissa otetaan huomioon opiskelijoiden kokemukset 
(Upola 2019). 

TOIMEKSIANTAJAN OSALLISUUS 

PROJEKTIOPPIMISEN KÄYTÄNTÖYHTEISÖISSÄ

Tutkimuksemme teoriatausta perustuu käytäntöyh-
teisön ja osallisuuden tarkasteluun (Collin & Billett 
2010; Wenger 1998). Oppiminen on osallistumista ja 
kasvamista tiettyyn toimintakulttuuriin ja käytäntöyh-
teisöön. Tarkastelemme työelämän toimeksiantajan 
osallisuutta oppilaitoksen ja työelämän väliseen yh-
teistyöhön sekä hänen osallisuuttaan projektioppimi-
sen käytäntöyhteisön rakentamiseen. Toimeksiantaja 
on työelämäorientoituneissa projekteissa aktiivinen 
osallistuja, osa sitä pedagogista ja sosiokulttuurista 
oppimisympäristöä ja käytäntöyhteisöä, jossa oppi-
minen tapahtuu (Upola 2019; Wenger 1998; 2008). 

Käytäntöyhteisölle on ominaista osallisuus, jossa 
tuotetaan tietoa ja yhteisiä käytänteitä, toimintata-
poja ja toimintakulttuuria käytäntöyhteisön tavoit-
teiden saavuttamiseksi (Hakkarainen 2000; Wenger 
1998; 2008). Työelämäorientoituneessa projekti-
oppimisessa toimeksiantaja osallistuu käytäntöyh-
teisöihin sen mukaan, kuinka paljon tai usein hän 
tekee yhteistyötä ammatillisen koulutuksen toimi-
joiden kanssa (Dysthe & Engelsen 2008). Käytän-
töyhteisön osallisuus   on yhteen liittymistä yhteisten 
päämäärien saavuttamiseksi: yhteisön vahvuus on 

jaetussa tiedossa ja kokemuksessa (Fisher 2014; 
Hakkarainen 2000; Wenger 2008). Osallisuuden 
tarkastelu perustuu ymmärrykseen kussakin käy-
täntöyhteisössä kontekstisidonnaisesti rakentuvasta 
vuorovaikutuksesta ja vastavuoroisuudesta (Wenger 
1998). Käytäntöyhteisöjä tutkineen Etienne Wenge-
rin (2008) mukaan osallisuus on sitoutumista: osal-
listumista, toimintaa ja kuulumista käytäntöyhtei-
söön. Osallisuus viittaa prosessiin ja toisten kanssa 
luotuihin suhteisiin. Se on sekä toimintaa (action) 
että yhteyttä (connection; Wenger 2008). Toimek-
siantajat toteuttavat osallisuuttaan käytäntöyhtei-
söön itselleen merkityksellisistä lähtökohdista käsin 
(Fisher 2014). Toimijuutta tutkineet Anne Edwards 
ja Carmen D’Arcy (2004) korostavat, että osallisuus 
ilmenee kykynä tunnistaa ja aktiivisesti etsiä olemas-
sa olevia resursseja oman ja muiden oppimisen tuke-
miseksi. Sen monimutkainen prosessi koostuu teke-
misestä, vuorovaikutuksesta, ajattelusta, tunteista ja 
yhteisöön kuulumisesta (Wenger 1998; 2008). 

Tutkimuksessamme käytäntöyhteisön tavoite on 
toteuttaa yhteisöllinen projektioppiminen. Toimek-
siantajan on työelämäorientoituneessa projektiop-
pimisessa mahdollisuus osallistua yhdessä muiden 
projektitoimijoiden kanssa projektin suunnitteluun 
ja tavoitteiden määrittelemiseen (Upola 2019). Op-
timaalisen opiskelijaresurssin suunnittelussa esimer-
kiksi otetaan huomioon kunkin opiskelijan vahvuu-
det ja osaamistavoitteet suhteessa tarjolla olevaan 
aikaan. Yhteiset käytännöt sitovat toimeksiantajan 
osallistujiin, vaikka vuorovaikutus ei koskisikaan jo-
kaista projektitoimijaa (Hakkarainen 2000; Wenger 
1998; Wenger-Trayner ym. 2014). 

Aiempi tutkimus osoittaa, että työpaikalla oppimi-
sessa olennaista on ohjaussuhteen vastavuoroisuus 
oppimisessa ja tiedon jakamisessa (Lackéus 2016; 
Rintala ym. 2015). Tämä pätee myös työelämän 
toimeksiantajaan, jota ei nähdä vain reagoimassa 
asioihin, jakamassa ohjeita tai toistamassa aiemmin 
opittuja rutiineja. Sen sijaan toimeksiantaja osallistuu 
opiskelijoiden työssäoppimisen tukemiseen ja ohja-
usprosessiin käytäntöyhteisön aktiivisena jäsenenä 
(ks. Wenger 1998). 

Työelämäpedagogiikkaa tutkineiden Susanna 
Mikkosen ja kumppaneiden (2017) toteuttamassa 
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kirjallisuuskatsauksessa ilmeni, että työpaikalla ta-
pahtuva ohjaus on usein kollektiivista, jolloin koko 
työyhteisö opastaa ja auttaa työpaikalla oppijoita. 
Työelämätutkija Auli Airila tutkijakumppaneineen 
(2019) on tarkastellut työpaikkojen kehittämistar-
peita ohjausosaamisen ja oppilaitosyhteistyökäytän-
töjen näkökulmista: mitkä ovat työpaikan valmiudet 
ohjata ammatillisten opiskelijoiden työelämässä ta-
pahtuvaa osaamisen hankkimista (ks. OPH 2022)? 
Tulosten mukaan työelämän edustajat tarvitsevat 
tukea opiskelijoiden ohjaamiseen, osaamisen ar-
viointiin ja työskentelyä koskevaan palautteeseen 
(Korento & Kotimäki 2020). Käytäntöyhteisöissä 
toimijat yleensä jakavat asiantuntijuuden ja osaami-
sen (Wenger 1998).

Työelämäorientoituneessa projektioppimisessa 
toimeksiantaja mahdollistaa resurssit ja puitteet am-
mattiin opiskeleville ja odottaa edustamansa yrityksen 
näkökulmasta onnistunutta lopputulosta. Ohjauksel-
la voidaan merkittävästi edistää oppimista työpaikalla. 
Sitä edistävät tai estävät tekijät ovat usein sidoksissa 
työyhteisöön, työympäristöön ja ohjaussuhteisiin 
(Rintala ym. 2015). Esimerkiksi toimeksiantajan ta-
voitteellisuus ja sitoutuminen sekä pedagogiset taidot 
ja reflektiotaidot vaikuttavat siihen, miten opiskelijat 
oppivat työelämässä (Airila ym. 2019; Löfgren ym. 
2019; Rintala ym. 2015). Parhaimmillaan hyvässä 
toimeksiantajan ja oppilaitoksen välisessä yhteistyös-
sä toimeksiantaja on avoin uusille ideoille ja toiminta-
tavoille sekä uuden oppimiselle. Lisäksi hän kykenee 
kyseenalaistamaan organisaatiossaan itsestään selvänä 
pidettyjä toimintatapoja ja luomaan työelämäorien-
toituneiden projektien myötä uutta (Upola 2019).

TUTKIMUKSEN TOTEUTTAMINEN

Tutkimus toteutettiin suomalaisessa ammatillisen 
koulutuksen kontekstissa osana laajempaa vuosina 
2008–17 toteutettua tutkimusta (Upola 2019). Tar-
kastelemme 17 työelämän toimeksiantajalta kerättyä 
aineistoa toisenlaisessa viitekehyksessä ja analysoim-
me aineiston uudelleen. 

Tutkimuksen osallistujat ja kohde

Toimeksiantajat ovat kaupan ja palvelualan yritysten 
edustajia, jotka ovat tehneet oppilaitoksen kanssa yh-
teistyötä vuosien ajan ja tilanneet siltä suunnittelu-, 
rakentamis- ja palvelutöitä. Tutkimukseen osallistu-
neet toimeksiantajat ovat kokeneita yhteistyöprojek-
tien toteuttajia: he ovat osallistuneet lähes 20 vuoden 
ajan käytäntöyhteisön ja toimintakulttuurin rakenta-
miseen yhdessä oppilaitoksen ja työelämäprojekteja 
toteuttavan opettajan kanssa. Yhteistyö ja työelämä-
orientoituneet projektiopinnot ovat kehittyneet rin-
nakkain. Tutkimukseen osallistuneilla toimeksian-
tajilla on syvällistä tietoa työelämäorientoituneesta 
projektioppimisesta. He ovat esihenkilötehtävissä 
olevia, yrityksen toimitusjohtajia ja kauppiaita sekä 
kauppakeskus- ja tavaratalopäälliköitä. 

Tutkimus kohdistui ammatillisen koulutuksen 
visuaalisen myyntityön työelämäorientoituneeseen 
projektioppimiseen. Prosessit kestivät kahdesta 
viikosta useaan kuukauteen ja olivat sidoksissa ta-
pahtumien järjestämiseen. Toimeksiantajat määrit-
telivät, mitä he odottivat oppilaitoksen tekevän käy-
tettävissä olevassa ajassa ja antoivat toimeksiannolle 
rahallisen resurssin. Projektin suunnittelun ja toteu-
tuksen aikana he seurasivat prosessin etenemistä, 
ohjasivat opiskelijoita ja antoivat palautetta yrityksen 
omissa toimintaympäristöissä. Projektitoimeksian-
not liittyivät liiketoiminnan koulutusalan visuaalisen 
myyntityön opintoihin, joissa rakennettiin konkreet-
tisesti tilasomistuksia, kampanjoita ja tapahtumia 
toimeksiantajan omiin kaupallisiin tiloihin. Projek-
titoteutuksissa painottuivat luovat ja visuaaliset rat-
kaisut, joiden avulla pyrittiin lisäämään myyntiä tai 
muodostamaan haluttu mielikuva yrityksestä tai ta-
pahtumasta (Saffer 2007). 

Toimeksiantajat kertoivat, 
mitä oppilaitoksen 
odotettiin tekevän 
käytettävissä olevassa 
ajassa ja antoivat 
rahat toimeksiannon 
toteutukseen. 
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Toimeksiantajat 
seurasivat projektin 
etenemistä, ohjasivat 
opiskelijoita ja
antoivat palautetta 
yrityksen omissa 
toimintaympäristöissä.

Tutkimusaineisto

Tutkimusaineisto koostuu toimeksiantajille (N = 17) 
 suunnatuista kyselyistä (N = 8) ja haastatteluista  
(N = 9). Kukin toimeksiantaja on ollut mukana useis-
sa työelämäorientoituneissa projekteissa. Kyselyt ja 
haastattelut toteutettiin projektien jälkeen. Kyselyt si-
sälsivät avoimia kysymyksiä projektin toteuttamisesta 
ja onnistumisesta sekä opiskelijoiden panostuksesta 
ja yhteistyöstä. Toimeksiantajia pyydettiin arvioi-
maan 1) yhteistyötä oppilaitoksen kanssa, 2) opis-
kelijaryhmän ja 3) yksittäisten opiskelijoiden toimin-
taa, sekä 4) lopputulosta. Lisäksi selvitettiin, millaisia 
ominaisuuksia työelämän edustajat kokevat työelä-
män toimeksiantajalta edellyttävän työelämälähtöis-
ten projektiopintojen prosessissa. Heitä pyydettiin 
edelleen määrittelemään, mitkä piirteet tai asiat teke-
vät projektista onnistuneen. Kunkin kyselyn lopussa 
vastaajalla oli mahdollisuus vapaaseen palautteeseen 
ja ajatustensa kertomiseen. Kyselystä kertyi 16 sivun 
laajuinen aineisto.

Haastatteluista (N = 9) selvitettiin työelämän 
toimeksiantajan osallisuutta projektioppimisen 
prosessissa. Haastattelu on perusteltu aineistonke-
ruumenetelmä, koska tutkimushenkilöillä on paljon 
kokemusta tutkimuksen aiheesta, joten he pystyvät 
epämuodollisesti ja suullisesti tuottamaan runsaas-
ti sisältöä aineistoon (Brinkmann & Kvale 2015; 
Ruusuvuori ym. 2010). Haastatteluilla syvennettiin 
kyselyillä hankittua tietoa toimeksiantajan tehtävän-
kuvasta työelämäorientoituneen projektioppimisen 
prosesseissa. Toimeksiantajilta kysyttiin, miten he 
kokivat oman tehtävänsä prosessin eri vaiheissa, 
oppilaitoksen ja opettajan roolin, opiskelijoiden 

työskentelyn ja oppimisen sekä yhteistyön vasta-
vuoroisuuden.

Haastattelutilanteessa käydyn keskustelun avoi-
muutta ja luotettavuutta edesauttoi se, että haastatte-
lijana toimi tutkiva opettaja, joka oli pitkään tehnyt 
haastateltavien kanssa yhteistyötä työelämäorientoi-
tuneessa projektioppimisessa (ks. Brinkmann & Kva-
le 2015; Ruusuvuori 2010; Ruusuvuori ym. 2010; 
Upola 2019). Yksittäinen haastattelu kesti noin 30 
minuuttia, ja yhteensä haastatteluaineistoa kertyi 5 
tuntia 48 minuuttia. Haastattelut tuottivat 41 sivua 
litteroitua tekstiä A4-pohjalle, kun kirjainlaji oli Times 
New Roman, pistekoko 12 ja riviväli yksi. 

TUTKIMUSAINEISTON ANALYYSI 

Tutkimusaineisto analysoitiin aineistolähtöisesti ja 
teoriaohjaavasti. Sisällönanalyysi toteutettiin pro-
sessina, jossa koko aineisto ensin pelkistettiin eli 
redusoitiin, minkä jälkeen se ryhmiteltiin ja abstra-
hoitiin (Schreier 2014). Aineistolähtöisessä sisäl-
lönanalyysissä muodostettiin toimeksiantajan osal-
lisuutta kuvaavia sisältöalueita, jotka näyttäytyivät 
toimeksiantajan osallisuudessa monimuotoisena 
projektiosaamisena. 

Tarkastelimme aineistoa kahden toimintakulttuu-
rin näkökulmasta: 1) työelämän ja 2) oppilaitoksen 
tarpeista ja odotuksista. Toimintakulttuurit nimesim-
me työelämän ja oppilaitoksen elämismaailmoiksi 
(Barab & Roth 2006). Teoriaohjaavassa analyysissa 
luokittelimme ja nimesimme sisältöalueet elämismaa-
ilmoihin liittyvillä kuvauksilla. Analyysin perusteella 
toimeksiantajan työelämälähtöinen osallisuus projek-
teissa ilmenee 1) tarjoumaverkoston mahdollistajana, 
2) toimintavalmiuksien rakentajana ja 3) prosessien 
kehittäjänä. Toimeksiantajan oppilaitosorientoitunut 
osallisuus ilmenee 4) kanssaoppijana, 5) ohjaajana ja 
6) opetussuunnitelmaosaajana (taulukko 1). 

Sisältöalueet ja aineistoesimerkit pohjautuvat 
sekä haastatteluihin että kyselyihin. Aineistolainauk-
sissa KT viittaa kyselyaineistoon ja HT haastatteluai-
neistoon. Jokaiselle aineistoyksikölle luotiin identifi-
ointikoodi, joka kertoi aineistonkeruumenetelmän ja 
-vuoden. Koodin numero viittaa aineistonkeruuvuo-
teen ja yksilötunnisteeseen.
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Toiminta-
kulttuurit

Toimeksiantajan
osallisuus  
projektissa

Sisältöalueet Aineistoesimerkki

TYÖELÄMÄN 
elämismaailma, 
tarpeet ja odotukset

Tarjouma-
verkoston 
mahdollistaja

toimeksianto ja puitteet,
taloudellinen, työntekijä-, 
henkilöresurssi tai muu vastaava 
panostus,
eri osapuolten odotukset 
yhteistyöstä,
etukäteissuunnittelu ja 
organisointi,
palvelumuotoilutuotteen 
suunnittelu- ja toteutusprosessi,
autenttinen opiskelu- ja 
toiminta ympäristö

”[t]oimeksiantaja rakentaa 
omaa asiantuntijaverkostoa. 
Tulevat työntekijät koostuu 
projektien jälkeen ite 
opiskelijoista. Jos miettii, niin 
mikä työntekijäpankki sieltä 
löytyy automaattisesti [--] Asioita 
voi tehä niin monella tavalla. Jos 
nuoriin luottaa, niin niistä saa 
irti ihan hirveästi. Kyllä minusta 
aikataulut ovat hyvin tärkeät. 
Siis: vanhat arvot työelämässä. 
(HT1701) 
”Alussa olen antanut liikaa 
vapauksia. Löysin kerran 
opiskelijan poikakaverin 
takahuoneesta mun työkoneelta. 
Pitää olla silmää, keneen voi 
luottaa, voiko jättää yksin, 
käytetäänkö luottamusta väärin.” 
(HT1705)

Toiminta-
valmiuksien
rakentaja

suunnitelmallisuus, 
pitkäjänteisyys,
oppimisympäristöjen 
kehittäminen, avoin asenne,
yhteistyömallien kehittäminen, 
yhteiskehittäminen,
hyödyt osapuolille,
työvoimaresurssi ja 
rekrytointimahdollisuus,
verkostojen merkitys

”Se kehittää 
yhteistyökumppanuuksia, 
todellakin, jos otat opiskelijoita. 
Ideaalihan olisi, että löytyisi 
oikeita työntekijöitä. Kannattaa 
tehdä yhteistyötä, esim. 
aikuisopiskelijoilla voi olla 
kytköksiä, tietoja ja taitoja, 
jotka tuo uusia mahdollisuuksia 
ja toimintakuvioita. Ei kannata 
olettaa, että yksin tietää kaiken, 
vaan päästää sinne 
omaan yritykseen muitakin 
katsomaan.” (HT1706)

Prosessien
kehittäjä

oppiminen nuorten 
käyttäytymisestä ja 
elämäntyylistä,
nuoret asiakassegmenttinä,
yritystoiminnan kehittäminen 
nuorten ideoimana,
yrityksen tunnettuuden 
vahvistuminen, positiivinen 
imago,
etu liiketoiminnalle,
positiivinen vaikutus omaan 
henkilöstöön

”Jos 20 opiskelijaa alkuun tunnin 
ihimettellee, mitä tekis, niin se 
on puolen viikon työtunnit jo 
kuluneet [20 h].” (HT1707)
”Opiskelijat tekevät töitä, vaikka 
ohjaaja ei ole koko aikaa paikal-
la. Tekevät töitä, kun saavat en-
sin selvät ohjeet, tekevät annet-
tua työtä sitoutuneesti ja hyvin, 
heitä ei tarvitse valvoa, kun vain 
antaa tehtäviä.” (KT1202)

Taulukko 1. Työelämän toimeksiantajan osallisuus työelämän ja 
oppilaitoksen projektioppimisen käytäntöyhteisöissä sisältöalueineen ja 
aineistoesimerkkeineen.
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Toiminta-
kulttuurit

Toimeksiantajan
osallisuus  
projektissa

Sisältöalueet Aineistoesimerkki

OPPILAITOKSEN
elämismaailma,
tarpeet ja odotukset

Kanssaoppija projektiosaaminen,
yhteydenpito ja viestintä,
ennakoimattomuus,
ajanhallintaosaaminen,
vastuut, velvollisuudet, 
sitoutuminen, asenne,
toimijaverkoston koordinointi

”Mitenköhän kaikki sujuu, 
kätteleekö yhteistyökuviot, 
missä tulee yhteentörmäyksiä? 
Henkilökemioiden kautta 
yhteensovittamista, 
kombinaatioita, jotka vaatii 
luovaa sovittelua. Sopimuksia, 
diilejä, kaikki kulkee ihmisten 
kautta. Paljon ristikkäisten 
sopimusten sisällä olevia 
henkilöitä, asiakkaita, 
vuokralaisia, palveluntuottajia.
Aikamoinen pujottelurata, kun 
viedään asioita eteenpäin.” 
(HT1706)

Ohjaaja ohjaus käytännön työtilanteissa,
työtehtävien autenttisuus, niissä 
onnistuminen,
ohjattavien heterogeenisyys, 
erilaiset ohjaustarpeet,
työelämän pelisäännöt ja 
käyttäytymisodotukset,
jaettu vastuu, delegointi, 
luottamus,
yhteisöllisyys,
paineensietokyky,
opiskelijan kohtaaminen, 
palautteen antamisen taito

”Täytyy huomioida, ettei riko 
nuorta. [--] Jos on oikein kova 
jollekin nuorelle, voi mennä 
työhalut. Pitää varoa, ettei 
riko nuorta, kaikki ei kestä 
samanlaista palautetta. [--] 
Nuoret on monesti tosi herkkiä. 
Pitää oikein osata muodostaa 
palaute, ei saa lintata. Nuoret 
ammattikoulun opiskelijat, 
kritiikki jää muistiin ja positiivinen 
peittyy kritiikin alle. Työnantajien 
pitää tätä palautteen antoa 
harjoitella.” (HT1705)
”Kun joku oppii jotain, niin 
tulee toimeksiantajana itellekki 
hyvä tunne ja arvokas asia, että 
se oppi nyt meillä tuon asian.” 
(HT1702)

Opetussuunnitel-
maosaaja

opiskelijoiden monenlaiset 
osaamisen hankkimisen tarpeet,
opiskelijoiden taitotasot ja kyvyt 
suhteessa oppimistehtäviin,
ohjaavien opettajien erilaiset 
tavat toimia,
opetussuunnitelman 
toteutuminen työelämän 
projektissa,
teoria & käytäntö,
autenttinen oppimisympäristö,
elinikäisen oppimisen 
avaintaidot,
yksilöllisiä mahdollisuuksia 
käytännön toteuttamiselle 
/ henkilökohtaistaminen 
osaamisen hankkimisen 
prosessissa

”Ihmisiä on erilaisia, ei ole 
hyviä eikä huonoja, vaan 
pitäisi löytää jokaiselle oikia 
homma. Jos huonommuus 
alkaa tuntua, niin ei pärjää 
ikinä missään elämässään, 
mutta pitäisi löytyä just se 
missä on hyvä, että pääsee 
kehumaan. Asenne tietysti 
kans ratkaisee. Kehumisella 
on nuorelle iso merkitys 
uravalinnalle ja menestymiselle. 
Jokaisen tekijän pitäisi saada 
onnistumisen kokemuksia. Ettei 
nuorta mollata, se on tärkeää.” 
(HT1707)  
”Pitää olla selvää minkälaisilla 
palikoilla pelataan. Jos 
on erityisopiskelijoita 
tai ’tähtiopiskelija’, niin 
projektioppimispaikkoja löytyy, 
mutta ehottomasti pitää kertoa 
työnantajalle, muuten tulee 
ongelmia.  (HT1705)
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TUTKIMUSTULOKSET: TOIMEKSIANTAJAN 

OSALLISUUS PROJEKTIOPPIMISEN 

KÄYTÄNTÖYHTEISÖISSÄ

Tutkimustuloksemme osoittavat, että toimeksian-
tajan osallisuus projektioppimisen kontekstissa il-
menee aktiivisena, tavoitteellisena, vastavuoroisena 
ja osallistuvana toimintana osana käytäntöyhteisöä. 
Työelämäorientoituneessa projektioppimisen pro-
sessissa kohtaa kaksi toisiaan läpäisevää toiminta-
kulttuuria (Akkerman & Bakker 2011): oppilaitos  ja 
työelämä. Toimeksiantaja on ensisijaisesti työelämä-
kulttuurin edustaja, joka mahdollistaa opiskelijoille 
projektioppimisen autenttisessa työelämäympäris-
tössä. Toimeksiantajan projektiosaamisen taidot 
 ja työelämälähtöinen osallisuus ilmenevät tällöin   
1) tarjoumaverkoston mahdollistajana, 2) toiminta-
valmiuksien rakentajana ja 3) prosessien kehittäjänä. 
Toimeksiantajan osallisuus vastaa niin ikään oppilai-
toskulttuurin tarpeisiin ja odotuksiin, ja oppilaitoso-
rientotunut osallisuus projektiosaamisessa ilmenee 
4) kanssaoppijana, 5) ohjaajana sekä 6) opetussuun-
nitelmaosaajana (kuvio 2). 

Työelämän elämismaailman tarpeista ja odo-
tuksista toimeksiantajan osallisuutta kuvaa työssä 
oppimisen mahdollistaminen. Hän on työelämä-

orientoituneen projektioppimisen tarjoumaverkos-
ton mahdollistaja, joka tarjoaa tilansa opiskelijoiden 
oppimisympäristöksi ja määrittelee projektin ajal-
liset, taloudelliset ja työpanokselliset resurssit sekä 
tavoitteet (Barab & Roth 2006; Saffer 2007). Pro-
jektit voivat edellyttää tiivistä työskentelyä, silloin 
kuin tavoitteet on asetettu nopeasti saavutettaviksi. 
Toimeksiannon sisällöt ovat sidoksissa opiskelijan 
osaamisen hankkimisen suunnitelmaan. Aidossa 
työelämän ympäristössä työskentely harjaannuttaa 
työelämävalmiuksia ja jatkuvan oppimisen taitoja 
(Upola 2019; Upola ym. 2020). Toimeksiantajat 
odottavat opiskelijoilta myönteistä asennetta, jous-
tavuutta ja periksiantamattomuutta, vaivannäköä 
itse toteutuksessa sekä sitoutumista koko projektin 
ajaksi. Usein opiskelijat kokevat toimeksiantajan 
aidossa toimintaympäristössä antaman palautteen 
merkittävämmäksi kuin opettajan palautteen, joten 
se voi voimaannuttaa.

Tutkimuksemme mukaan projektioppiminen 
mahdollistaa moninaiset oppilaitoksen ja työelä-
män väliset kumppanuudet (Fisher 2014; Wenger-
Trayner ym. 2014), joten toimeksiantaja on toimin-
tavalmiuksien rakentaja. Hänen tavoitteensa on ver-
kostoitua oppilaitosten kanssa sekä osoittaa omaa 
aktiivisuuttaan kumppanuuksien rakentamisessa ja 

Kuvio 2. Työelämän toimeksiantajan osallisuus työelämän ja oppilaitoksen projektioppimisen käytäntöyhteisöissä.
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ylläpitämisessä (Guile & Griffiths 2001). Toimivat 
kumppanuudet edellyttävät toimeksiantajien mu-
kaan opettajalta motivaatiota ja avoimuutta työelä-
mäyhteistyölle (Billett 2002). 

Toimeksiantaja voi ottaa yhteyttä oppilaitokseen 
ja opettajaan sopivien projekti-ideoiden ja tarpeiden 
ilmaantuessa. Projektin aikana tehdään yhteistyötä 
mahdollisesti useiden toimijoiden kanssa. Sekä op-
pilaitoksen että työelämän toimintakulttuureja hyö-
dyttävien yhteistyömuotojen kehittäminen edellyttää 
osapuolten henkilökohtaista tuntemista. Eräs toimek-
siantaja (HT1706) kuvaa: ”Se oli oikein hyvä yhtei-
söllinen idea. Pitää vaan tiedostaa ja tuntea omat tii-
mikumppanit, mitä niiden kanssa voi tehdä ja mitä ei.” 

Toimeksiantajat tapaavat opettajia useita kertoja 
ennen projektia ja sen jälkeen, jolloin muun muassa 
kartoitetaan toimeksiantajan toiveita ja odotuksia. 
Aktiivisella ja avoimella tiedonkululla voidaan vähen-
tää väärinymmärryksiä, jotka usein hidastavat projek-
teja ja aiheuttavat ajallisia ja taloudellisia lisäkustan-
nuksia. Kokenutkaan projektin toimintavalmiuksien 
rakentaja ei voi ennakoida kaikkia yllättäviä tilanteita. 

Työelämäorientoituneessa projektioppimisessa 
toimeksiantajan osallisuus ilmenee prosessien kehit-
täjänä, jonka osallistumista käytäntöyhteisöön ku-
vaavat hänelle itselleen merkitykselliset lähtökohdat 
(ks. Fisher 2014). Toimeksiantaja saa yritykselleen 
työvoimaa ja uusia näkökulmia; hän oppii yhteis-
työstä ja nuorilta. Toimeksiantaja on avoin uusille 
ideoille ja halukas työskentelemään nuorten kans-
sa. Hänellä on mahdollisuus kuunnella ja ymmärtää 
nuoren elämismaailmaa, ja samalla hän saa itsekin 
uusia ideoita. Eräs toimeksiantaja (HT1703) kuvaa 
seuraavasti: 

”Isoin hyöty on se, että tulee se kaikista tuorein, 
uusin tieto työpaikalle, ite näkee aika suppeasti 
ja miten on tottunut ajattelemaan. [--] On mah-
tavaa, että voi alan opiskelijoita hyödyntää ja saa 
parhaimmat ideat, mitä ne keksii.”

Toimivat prosessit syntyvät vastavuoroisuudesta 
(Edwards & D’Arcy 2004; Fisher 2014; Wenger-
Trayner ym. 2014). Oman osallisuuden vahvistu-
minen voimaannuttaa toimeksiantajaa ja hänen 
edustamaansa yritystä, mikä voi näkyä esimerkiksi 
toiminnallisina uudistuksina, joiden toteuttamiseen 
oppilaitos osallistuu. Siten yrityksen toiminta näyt-
täytyy myönteisenä, niin ikään yhteiskunnallisena 
vaikuttamisena oppilaitosyhteistyön kautta.

Lisäksi toimeksiantajan osallisuus vastaa oppilai-
toksen ja sen elämismaailman tarpeisiin ja odotuksiin 
työelämäorientoituneessa projektioppimisessa. Se 
näyttäytyy tuolloin kanssaoppimisena. Projektien käy-
täntöyhteisöihin osallistumalla toimeksiantaja osallis-
tuu oppilaitosyhteistyöhön. Tukiessaan opiskelijoiden 
oppimista hän kehittää samalla oman yrityksensä käy-
täntöjä ja kartuttaa omaa projektiosaamistaan. Toi-
meksiantajat kokivatkin projektiosaamisensa kehitty-
neen: mitä useammissa projekteissa oli ollut mukana, 
sitä paremmin oli oppinut määrittelemään osallisuu-
tensa projektin vaiheissa (Wenger-Trayner ym. 2014). 
Projektioppimisen kontekstissa, osana käytäntöyhtei-
söjä toimeksiantajalle on tarjoutunut mahdollisuus tu-
tustua oppilaitoksen toimintaan, oppia kokemuksesta, 
millaisia työntekijöitä opiskelijat ovat ja miten opiske-
lijaryhmä toimii yhdessä. Oppimisprosessiin kuulu-
vat projektin jälkeinen reflektointi ja toimeksiantajan 
oman toiminnan arviointi. Projektin onnistumiseen 
vaikuttavat useat tekijät, kuten selkeät tavoitteet, jatku-
va yhteydenpito ja prosessien avoimuus. 

Tutkimuksemme kontekstissa toimeksiantajien 
edustamien yritysten vakiintuneena käytäntönä on 
mahdollistaa opiskelijoille työelämässä osaamisen 
hankkiminen projekteissa. Tuolloin toimeksianta-
jan osallisuus ilmenee projektioppimisen ohjaajana. 
Näin toimeksiantajalle on syntynyt pedagogista ym-
märrystä, mikä näkyy muun muassa kykynä tunnistaa 
opiskelijoiden erilaisia tuen tarpeita ja nähdä heidän 
itseohjautuvuustaitojen kirjon ja osaamisen hetero-

Toimeksiantajalla on 
mahdollisuus kuunnella 
ja ymmärtää nuoren 
elämismaailmaa, ja samalla 
hän saa itsekin uusia 
ideoita.
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geenisuuden. ”Ihmiset, jotka on käyneet satoja työn-
tekijöitä läpi, kyllä se peilautuu hyvin äkkiä, oletko sie 
se oikeanlainen, onko opiskelija aidosti kiinnostunut 
ja pystyykö sitoutumaan.” (HT1701). 

Toisinaan ohjauksen määrä voi olla huomattava, 
ja projektin eri vaiheet sitovat toimeksiantajaa, jolloin 
ohjaamiseen käytetty aika voi vaikuttaa yritystoimin-
taan ja tuloksellisuuteen. Toimeksiantaja ymmärtää, 
että opiskelijat ovat oppimassa, hankkimassa amma-
tillista osaamista ja harjaannuttamassa työelämätai-
tojaan työelämäorientoituneessa projektioppimises-
sa. Toimeksiantaja on mukana tukemassa opiskelijan 
työelämätaitojen kehittymistä (Korento & Kotimäki 
2020; Tynjälä ym. 2022). Projektioppimisen kon-
tekstissa opiskelijan työpaikalla tapahtuvaa oppimis-
ta voidaan tukea mahdollisimman monipuolisesti. 
”Ammattitaito ei tule ilman ohjausta”, kuten eräs toi-
meksiantaja (HT1705) painottaa. Monet jatkuvan 
oppimisen taidoista ovat ohjauksen keskiössä. 

”Yhteistyö opiskelijan kanssa ja tarvittaessa kave-
rina tekemässäkin. Pitää hyväksyä, että siellä voi 
olla se arka opiskelija, joka tekee hyvää työtä, mut-
ta kenties hitaammin kuin muut, tulee vaarateki-
jöitä, ei osaa pitää siistinä tilaa. Otetaan se huo-
mioon, mutta tieto tästä tulee ohjaajan toimesta, 
ettei hän voi tehdä.” (HT1703)

Toimeksiantajat ohjaavat opiskelijoita projektioppi-
misprosessin eri vaiheissa. Työpaikalla oppiminen 
on vähittäistä, ja epäonnistumisistakin opitaan. Toi-
meksiantajat edellyttävät opettajan kantavan pää-
vastuun projektin koordinoinnista, jolloin heidän 
ohjaustyönsä osuus vähenee. He pitävät hyvän pro-
jektinohjauksen edellytyksenä yhdessä määriteltyjä 
selkeitä sääntöjä ja tavoitteita. 

Tutkimus tuo esiin, että toimeksiantajan osalli-
suus ilmenee opetussuunnitelmaosaajana. Hän tun-
tee projektioppimisen käytännöt ja ymmärtää toi-
meksiantojen kytkeytymisen opetussuunnitelmaan 
ja opiskelijan osaamisen hankkimiseen. Yrityksensä 
näkökulmasta toimeksiantajan tavoite on ennakoida, 
miten ja missä kohdassa projektiopinnot ovat parhai-
ten yhdistettävissä yrityksen muihin suunniteltuihin 
toimintoihin. Opetussuunnitelmaosaaminen lisää 
sitoutumista käytäntöyhteisöön (Wenger 2008). 

Toimeksiantajat tarjoavat toimeksiantoja projek-
tityöskentelyyn, jolloin opiskelijoiden osaaminen 
vahvistuu ja yritys hyötyy. He korostavat asenteen 
merkitystä työnteossa ja projektioppimisessa:

”Päättää, että on kiva tehdä sitä mitä tekee, vasten-
tahtoinen tekeminen näkyy päälle päin sekä nä-
kyy myös työn tuloksissa. [--]Ylpeänä olen täällä 
tekemässä tällaista upeaa projektia. Selkäranka 
suorana ja arvostetaan omaa tekemistä. Positiivi-
sesti ja ilolla: en joutunut tänne vaan pääsin tän-
ne. Olen tosi hyvä tässä omassa työssäni, opiske-
len itselle ammattitaitoa, minä osaan tämän tehdä 
ja minä tiedän, mitä minä täällä teen.” (HT1703)

Tutkimuksemme tulokset ovat samansuuntaisia kuin 
opiskelijoiden työssäoppimisen ohjausta tutkineil-
la Sami Löfgrenillä ja kumppaneilla (2019), joiden 
mukaan työnantajat korostavat erityisesti opiskelijan 
motivoitunutta ja myönteistä asennetta, sitoutumista 
ja vastuuntuntoa sekä sosiaalisia taitoja ja uuden op-
pimisen kykyä. Toimeksiantajat kokevat pedagogista 
vastuuta projektioppimiskokemuksen onnistumisesta. 
He ymmärtävät, että nuori on opiskelemassa ensim-
mäiseen ammattiinsa eikä hänellä välttämättä ole juu-
rikaan aiempaa työkokemusta. Toimeksiantajat oppi-
vat, millaisia tehtäviä opiskelijoiden odotetaan tekevän 
ja kuinka paljon aikaa he tarvitsevat. Heidän mukaansa 
osaamisen hankkiminen aidossa työympäristössä vah-
vistaa opiskelijan jatkuvan oppimisen taitoja.

POHDINTA

Ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden työelämän 
oppimisympäristöissä on mukana monenlaisia toi-
mijoita. Tutkimuksessamme työelämän edustajat 
olivat toimeksiantajia, jotka tarjosivat yrityksessään 
opiskelijoille työelämäorientoituneita projekteja. 
Kiinnostuksemme kohdistui siihen, miten työelä-
män toimeksiantajan osallisuus ilmenee ammatilli-
sen koulutuksen projektioppimisen käytäntöyhtei-
söissä. Tuloksemme osoittavat, että toimeksiantajan 
osallisuudella on merkitystä opiskelijan työssäop-
pimisessa. Se ilmenee mahdollistajana, toiminta-
valmiuksien rakentajana sekä prosessien ja toimin-
takulttuurin kehittäjänä. Lisäksi toimeksiantaja on 
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kanssaoppija, ohjaaja ja opetussuunnitelmaosaaja. 
’Kanssaoppija’ viittaa monien yhdessä toteutettu-

jen työelämäorientoituneiden projektien kautta syn-
tyneeseen yhdessä oppimisen kulttuuriin, jossa oppi-
minen mielletään käytäntöyhteisöön osallistumiseksi 
ja tekemiseksi (Wenger 1998; 2007). Osallisuus eri-
laisiin käytäntöyhteisöihin johtaa erilaisten näkökul-
mien ja käytäntöjen kohtaamisiin, mikä tekee oppi-
misen prosesseista usein moniulotteisia (Akkerman 
& Bakker 2011; Wenger 1998). Työelämän edustaja 
on osallisena oppilaitoksen sosiokulttuurisiin käy-
täntöihin ja opettaja työpaikan käytäntöihin (Sauli 
2021). Opetussuunnitelmaosaaja viittaa sosiokult-
tuuristen käytäntöjen välisten rajojen ylittämiseen ja 
uudelleenrakentumiseen. Se, että työelämän edustaja 
tuntee koulutukseen liittyviä oppimisen sisältöjä ja ta-
voitteita, tukee opiskelijan osaamisen vahvistumista 
työpaikalla toimittaessa, ja se vaatii tiivistä yhteistyötä 
ja yhteistyön kehittämistä (Upola 2019).

Tutkimustuloksemme tuovat uutta tietoa työ-
elämän toimeksiantajan osallisuudesta työpaikalla 
tapahtuvan oppimisen tukemisessa ja ohjaamisessa. 
Opiskelijan oppimista tukevan ohjauksen käytänteet 
vaihtelevat työpaikoittain ja ne voidaan kokea myös 
liian haasteellisiksi (Mikkonen ym. 2017; Sauli 2021). 
Tuloksemme rohkaisevat kehittämään oppilaitosten 
ja työelämän välisiä yhteistyökäytäntöjä. Työelämäpe-
dagogiikkaa tutkineet Kati Korento ja Erja Kotimäki 
(2020) toteavat, että työelämä kaipaa tukea pedago-
gisen osaamisen kehittämiseen. Myös työelämä–op-
pilaitos–opiskelija -yhteistyön toimivuus ja haasteet 
ovat jatkuvasti ajankohtaisia keskustelunaiheita. Tut-
kimuksemme lisää tietoa työelämässä oppimisesta, 
työelämän toimeksiantajan osallisuudesta ja opiskeli-
jan työssäoppimisen ohjauksesta. Projektioppimisen 
traditio on vahvistanut toimeksiantajien osallisuutta 

ja heidän pedagogista osaamistaan, mikä on tärke-
ää, kun työelämän ja oppilaitosten välille kehitetään 
pysyviä työelämäyhteistyöverkostoja (ks. Korento & 
Kotimäki 2020). 

Tarkastelimme oppilaitoksen ja työelämän välistä 
yhteistyötä, jossa on hyödynnetty työelämäorientoitu-
neen projektioppimisen pedagogista lähestymistapaa. 
Yhteistyössä työelämän toimeksiantajien osallisuus il-
menee käytännön tekemisessä, ohjaamisessa ja vuoro-
vaikutuksessa (Billett 2008; Tynjälä ym. 2022; Wen-
ger 2008). Lisäksi toimeksiantajien kontribuutio ja 
näkökulmat ovat merkittävällä tavalla auttaneet mää-
rittämään työelämäorientoituneen projektioppimisen 
pedagogiikkaa. Aktiivisina osallistujina ja käytäntöyh-
teisön jäseninä tutkimukseen osallistuneet toimek-
siantajat ovat antaneet oman panoksensa projektiop-
pimiseen ja olleet mukana oppijoina opiskelijoiden 
joukossa. He näkevät osallistujat vastavuoroisina ja 
resursseina omalle oppimisprosessilleen (Edwards & 
D’Arcy 2004; Fisher 2014; Wenger 1998). 

Edwardsin ja D’Arcyn (2004) mukaan oppimi-
nen on yhteisöllistä toimintaa yhteisen tavoitteen 
saavuttamiseksi. Projektioppimisessa se voi olla 
olemassa olevien resurssien yhdessä etsimistä, tun-
nistamista ja käyttämistä. Tutkimukseemme osal-
listuneiden työelämän toimeksiantajien osallisuus 
näyttäytyi relationaalisena: he osallistuivat projek-
tioppimiseen edustamansa työelämän tulokulmasta 
ja olivat osallisuudessaan oppilaitosorientoituneita.

Siten kukin projektitoteutus erilaisine yksilöi-
neen muodostaa ainutlaatuisen käytäntöyhteisön, 
jossa jokaisen toimijan osaaminen kehittyy. Toi-
meksiantajilla on mahdollista aidossa ympäristössä 
tukea opiskelijan osaamisen hankintaa ja työelämä-
taitojen harjaannuttamista (Niemi & Jahnukainen 
2018; Rintala & Nokelainen 2019; Upola ym. 2020; 
Virtanen & Tynjälä 2019). Toimeksiantajat näkevät 
projektioppimisen erilaisina oppimisprosesseina. 
Heillä on pedagogista osaamista ja kykyä reflektoi-
da omaa toimintaansa ja kehittyä projektioppijoina 
(ks. myös Rintala ym. 2015). 

Käytäntöyhteisöt (Wenger 1998; 2008) rakentu-
vat vähitellen osallistumisen ja aktiivisen toiminnan 
kautta toistuvissa yhteistyöprojekteissa. Pitkän ajan 
kuluessa kerätty aineisto lisää osaltaan tutkimuksen 

Projektioppimisen 
traditio on vahvistanut 
toimeksiantajien 
osallisuutta ja heidän 
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luotettavuutta ja vastaa siihen, miten toimeksiantajan 
osallisuus osana käytäntöyhteisöä ilmenee. 

Osallistujien vastaukset aineistossa alkoivat toistaa 
itseään, joten saturaatio saavutettiin. Heillä oli paljon 
kokemusta projektioppimisesta, minkä voi ajatella vai-
kuttaneen heidän osallisuutensa määrittymiseen osana 
käytäntöyhteisöjä. Toimeksiantajille on annettu mah-
dollisuus perehtyä tutkimustuloksiin, jolloin he ovat 
vahvistaneet tulleensa oikein kuulluiksi ja ymmärre-
tyiksi. Tuloksilla on vaikuttavuutta, kun kehitetään 
soveltavia pedagogisia menetelmiä työelämäyhteis-
työhön. Tutkimuksen rajoitteena voidaan pitää pientä 
osallistujamäärää (N = 17), mutta tutkimusinformant-
tien syvällinen tietämys riitti tuottamaan tulokset työ-
elämäorientoituneesta projektioppimisesta visuaalisen 
myyntityön kontekstissa liiketoiminnan opinnoissa. 
Tutkimukseen osallistuneet työelämän toimeksianta-
jat olivat juuri niitä, joilla oli eniten kokemusta yhteis-
työstä oppilaitoksen kanssa. Jonkin toisen ammatilli-
sen koulutuksen alan toimintaympäristössä tulokset 
voisivat näyttäytyä erilaisina. Tutkijan ja tutkittavien 
tuttuus saattoi vaikuttaa tutkittavien vastauksiin. 

Työelämän toiminta- ja oppimisympäristöt tarjo-
avat oppilaitokselle ja opiskelijoille arvokkaita oppi-
misen ja yhteistyön mahdollisuuksia. Tutkimusten 
mukaan käytännön projekteissa oppiminen vahvis-
taa opiskelijoiden motivaatiota ja työelämäsuhteita. 
(ks. Billett 2002; 2008; Upola ym. 2020; Virtanen 
& Tynjälä 2019). Elinkeinoelämän toimeksiantajat 
ovat projektioppimiseen osallistuessaan kehittämäs-
sä opetusta, jolloin koulutusalan opetussuunnitelma 

ja -sisällöt sekä ammattiin opiskelevat tulevat tutuik-
si. Toimiva yhteistyö edellyttää molemminpuolista 
sitoutumista ja luottamusta, joka vahvistuu toistuvis-
sa projektioppimisen toteutuksissa. Työelämän mo-
niulotteisessa toimintaympäristössä toimeksiantajat 
pitävät yhteistyötä oppilaitoksen kanssa mahdolli-
suutena ja lisäarvoa tuottavana, esimerkiksi imagol-
lisena tekijänä, heidän liiketoiminnalleen. 

Erilaiset projektioppimisen toteutukset ovat ai-
nutkertaisia ja tuovat uudenlaisia näkökulmia työ-
elämäpedagogiikkaan. Työelämän toimeksiantajien 
tuntemusta opiskelijoista ja heidän tietämystään yk-
silöllisistä osaamisen hankkimisen tavoista tulee edel-
leen kehittää ja tutkia projektioppimisen kontekstis-
sa. Susanna Airilan ja kumppaneiden (2019) mukaan 
panostus työelämässä oppimiseen merkitsee sitä, että 
oppilaitosten tulee tarkastella omia työnjaon ja työn 
organisoinnin käytäntöjään sekä opettajien työnkuvi-
en uudelleen suuntaamista. Ammatillisen koulutuk-
sen opetussuunnitelma (OKM 2022) korostaa yhä 
enemmän työelämässä oppimista, jolloin työelämä-
verkoston rakentaminen on osa opettajan työtä. 

Toimivasta työelämäverkostosta opettaja saa 
vastavuoroisesti tietoa työelämän tulevaisuuden 
osaamistarpeista. Tutkimus toi esiin työelämän toi-
meksiantajien huolen ammatillisen koulutuksen uu-
distuksesta (OKM 2022): miten järjestää työpaikal-
la sen edellyttämä työelämän ohjausvastuu kullekin 
opiskelijalle (OPH 2022; Upola 2019)? Ammatil-
liset opiskelijat hankkivat yhä enemmän osaamista 
työelämässä, mikä on lisännyt toimeksiantajien ja 
heidän edustamiensa organisaatioiden ohjaustyötä. 

Artikkelimme tuo uutta tietoa tutkimuksen kent-
tään; ammatillisen koulutuksen kontekstissa ei ole 
aiemmin juurikaan tutkittu toimeksiantajan osal-
lisuutta osana käytäntöyhteisöjä. Tulevaisuudessa 
tarvitaan lisää tutkimusta ensinnäkin siitä, miten toi-
meksiantajat kokevat yksittäisen opiskelijan ohjaus-
vastuun, kun opiskelija on työpaikalla hankkimassa 
osaamista. Toiseksi on tutkittava tilanteita, joissa toi-
meksiantajat osallistuvat yhteisölliseen projektioppi-
miseen. Kun he ovat osa käytäntöyhteisöjä ja itsekin 
oppijoita, ohjausvastuu jakautuu. Tutkimuksemme 
tuloksia voi hyödyntää oppilaitosten ja työelämän 
yhteistyössä.
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