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Tiivistelmä
Artikkelissa tarkastellaan työelämäorientoituneen projektioppimisen tarjoamia mahdollisuuksia tukea ammattiin opiskelevien
työelämätaitoja. Työelämäorientoituneessa projektioppimisessa osaamista hanki-

taan opettajan johdolla autenttisissa työelämän oppimisympäristöissä. Tutkimuskysymys on: Mitä ja millaisia taitoja työelämäorientoitunut projektioppiminen edellyttää ammatilliselta opiskelijalta? Tutkimukseen osallistui 129 ammatillisen toisen
asteen opiskelijaa, jotka ovat toteuttaneet
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erilaisia työelämän projekteja osana kaupallisen alan ammatillisen koulutuksen opintojaan. Tutkimusaineistona on opiskelijoiden
työelämäprojektien yhteydessä vastaamat
kyselyt, heidän kirjalliset palautteensa sekä
aivoriihityöskentelyyn tuotetut materiaalit.
Tutkimus on analysoitu aineistolähtöisesti
ja osin teoriaohjaavin menetelmin. Työelämäorientoituneet projektiopinnot edellyttävät opiskelijoilta motivaatiota, oikeanlaista
asennetta ja vastuuntuntoa. Keskeisinä projektioppijan työelämätaitoina korostuvat itseohjautuvuus, itseluottamus, avoimuus,
joustavuus, kurinalaisuus ja sitoutuneisuus.
Työelämätaitoihin kytkeytyvät tunnetaidot
läpileikkaavat edellä mainittuja.

Research data was obtained from students
engaged in working life projects through
questionnaires, written feedback, and material they produced for brainstorming. This
data was analyzed in part by theoretical
methods. It was found that working life-oriented project studies require a student to
be motivated, have a positive attitude, and
maintain a sense of responsibility. Self-direction, self-confidence, open-mindedness,
flexibility, discipline, and commitment were
determined to be a project learner’s key
working life skills. Emotional skills linked to
working life skills were shown to intersect
with the above working life skills.
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Towards working life skills
— A vocational student
as a learner in working life
projects
Abstract
The article examines the opportunities offered by working life-oriented project learning to support vocational students’ working life skills. In work-oriented project learning, knowhow and competences are acquired under the guidance of a teacher in
the authentic learning environments that
this learning method enables. The research
question is: What kind of skills does a vocational student require to succeed in working
life-oriented project learning? The study involved 129 vocational students who implemented various working life projects as a
part of their commercial vocational studies.
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Johdanto

S

uomessa on toteutettu viime vuosina laajamittaista ammatillisen koulutuksen reformia. Taustalla on ollut
muun muassa tarve tukea entistä enemmän
opiskelijan yksilöllisyyttä, valinnan vapautta ja itseohjautuvuutta sekä vahvistaa ammattiin valmistuvien opiskelijoiden osaamista vastaamaan
paremmin työelämän tarpeita (Opetus- ja
kulttuuriministeriö [OKM], 2019; Murto
& Vanhanen, 2018). Ammatillista koulutusta koskeva lainsäädäntö on uusittu siten, että suuri osa oppimisesta toteutetaan työpaikoilla (OKM, 2019), jolloin
työpaikat ovat keskeisiä oppimisympäristöjä opiskelijoiden osaamisen, taitojen ja
ammatillisen identiteetin rakentamisessa (Tynjälä, 2013; Airila ja muut, 2019).
Tutkimus työpaikalla tapahtuvasta oppimisesta ammatillisen koulutuksen kontekstissa on näin ollen ajankohtaista ja tärkeää. Tässä tutkimuksessa työpaikalla tapahtuvaa oppimista tarkastellaan ammatilliseen koulutukseen kehitetyn pedagogisen mallin, työelämäorientoituneen projektioppimisen näkökulmasta (ks. Upola,
2019). Sen ensisijaisena tavoitteena on
ammattiin opiskelevan oppijan työelämätaitojen kehittäminen.
Ammatillisessa koulutuksessa korostuu
osaamisperusteisuus ja siihen kuuluu oppimisen ja osaamisen arvioinnin autenttisuus, joka pohjautuu todellisiin työelämässä selviytymistaitoihin ja ammatilliseen ongelmanratkaisuun (OKM, 2019).
Puhutaan elinikäisen, jatkuvan oppimisen avaintaidoista ja geneerisistä taidoista.
Tässä tutkimuksessa kiinnostus kohdistuu
erityisesti työelämätaitoihin, joita opetuksen on tuettava ja kehitettävä. Tällaisia tai-

toja ovat esimerkiksi ongelmanratkaisutaidot, kriittisen ajattelun taidot ja oppimaan
oppiminen (Euroopan komissio, 2020).
Muita tärkeitä taitoja ovat muun muassa
oma-aloitteisuus, joustavuus, itsenäinen
työskentely, yrittäjyys, empaattisuus, osallisuus yhteisön jäsenenä sekä henkilökohtainen ja sosiaalinen vastuullisuus (esim.
Billett, 2010; Griffin & Care, 2015; Tynjälä ja muut, 2016; Pylväs ja muut, 2018).
Työelämätaitojen harjaannuttamisen katsotaan olevan tärkeimpiä koulutuksen sisältöjä, jotka valmistavat opiskelijoita alati
muuttuvaan työelämään (Griffin & Care,
2015; Tynjälä ja muut, 2016).
Työelämäorientoituneet projektit poikkeavat tavanomaisesta ammatillisen koulutuksen yhteydessä tapahtuvasta työpaikalla oppimisesta, joka perustuu pääsääntöisesti työharjoittelujaksoihin tai oppi- ja
koulutussopimuksiin tai niiden yhdistelmiin (ks. Airila ja muut, 2019; Opetushallitus [OPH], 2020). Työelämäorientoitunut projektioppiminen pohjautuu työelämän edustajan toimeksiantoon, jonka
opiskelijaryhmä toteuttaa opettajan ja toimeksiantajan ohjauksessa. Projektit mahdollistavat samaan tavoitteeseen sitoutuneelle opiskelijaryhmälle tilaisuuden oppia ja ratkoa yhdessä projektin aikana
eteen tulevia haasteita ja ongelmia. Oppimisessa korostuu ongelmanratkaisu, yhteisöllisyys ja jaettu asiantuntijuus (Hakkarainen ja muut, 2012; Wenger, 1998;
Upola, 2019). Projektit haastavat opiskelijoita myös emotionaalisesti, jolloin ne tarjoavat samalla autenttisia tilanteita tunnetaitojen harjaannuttamiselle.
Tutkimuksella osallistutaan ajankohtaiseen keskusteluun opiskelijan työssäoppimisesta ja työelämässä tarvittavan osaamisen hankkimisesta. Työelämäorientoituneessa projektioppimisessa opettajan antama ohjaus sekä vertaisoppijoiden tuki
15

on jatkuvaa ja tiivistä koko projektin ajan,
mikä luo pedagogisesti perustellun pohjan työelämätaitojen oppimiselle (Upola,
2019). Projektioppimista ja työpaikalla tapahtuvaa oppimista on tutkittu runsaasti
korkeakoulutuksessa (Tynjälä, 2013; Laine ja muut, 2019; Hökkä ja muut, 2020),
mutta tutkimusta suomalaisen ammatillisen koulutuksen kontekstissa on tehty toistaiseksi vähän (esim. Virtanen ja
muut, 2014; Pylväs ja muut, 2018; Löfgren ja muut, 2019; Rintala & Nokelainen, 2019), mikä tekee tutkimuksesta tarpeellisen työelämätaitoja tukevien käytäntöjen kehittämiseksi ammatillisessa koulutuksessa. Tutkimukset osoittavat, että projekteissa opitaan monia taitoja, kuten yhteisöllisyyttä, vuorovaikutustaitoja, yrittäjämäisyyttä ja vastuunkantoa (esim. Helle
ja muut, 2006; Pittaway & Cope, 2007;
Lackéus, 2016; Laine ja muut, 2019).
Projektit tarjoavat opiskelijoille mahdollisuuden oppia omasta vapaasta tahdosta
ja innostuksesta, mikä lisää opiskelijoiden
sisäistä motivaatiota, kannustaa heitä aktiiviseen toimintaan ja kasvattaa heidän itseluottamustaan (Reeve ja muut, 2008).
Tutkimuksessa tuodaan esiin myös työelämätaitoihin kytkeytyvät tunnetaidot. Tältä osin tutkimus tuo uutta tietoa tieteenalalle ja alan käytäntöjen kehittämiseen.
Tässä artikkelissa vastaamme kysymykseen, mitä ja millaisia taitoja työelämäorientoitunut projektioppiminen edellyttää ammatilliselta opiskelijalta. Tutkimuksessa keskitytään edellytyksiin, mutta edellytettävät taidot nähdään samalla
myös taitoina, joita työelämäorientoitunut projektioppiminen harjaannuttaa.

Työelämätaidot ja niihin
kytkeytyvät tunnetaidot elinikäisen oppimisen avaintaitoina

A

mmatillisessa koulutuksessa opetuksen ja oppimisen päämääränä
on ammatillisen osaamisen saavuttaminen ja ammattilaiseksi kasvaminen. Osaaminen muodostuu ammatin
edellyttämistä tiedoista ja taidoista sekä
niiden soveltamisesta käytännön työtehtäviin. Ydinammattitaitona voidaan pitää elinikäisen oppimisen avaintaitoja
(Euroopan komissio, 2020; OPH, 2020;
Harteis & Goller, 2014). Elinikäisen oppimisen avaintaidot, kuten ongelmanratkaisukyky, empatia ja vuorovaikutustaidot
ovat geneerisiä valmiuksia, joita jatkuva
oppiminen, tulevaisuuden ja uusien tilanteiden hallinta sekä työelämän muuttuvat
olosuhteet edellyttävät. Ne ovat yhdistelmä tietoja, taitoja ja asenteita, joita opiskelija tarvitsee kehittyäkseen läpi elämän
(Binkley ja muut, 2012; OPH, 2020).
Avaintaitojen avulla opiskelija pystyy täydentämään osaamistaan sekä toimimaan
yhteiskunnassa ja työelämässä erilaisissa
tilanteissa.
Tässä tutkimuksessa keskitymme elinikäisen oppimisen avaintaidoista yleisiin
työelämätaitoihin. Lisäksi tarkastelemme
tunnetaitoja osana työelämätaitoja. Tunnetaidoilla viitataan yksilöllisiin eroihin
sekä omien että toisten tunteiden identifioinnissa, ymmärtämisessä, ilmaisussa
ja säätelyssä (Goleman, 1998). Tunnetaidot ovat sidoksissa muun muassa ammatilliseen menestymiseen ja tyytyväisyyteen
sosiaalisissa suhteissa (Brasseur ja muut,
2013).
Ammatilliselta opiskelijalta edellytetään työelämän konteksteissa pitkälti samoja ominaisuuksia kuin työntekijöiltä:
itsesäätelytaitoja, kykyä ottaa vastuuta ja
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tehdä itsenäisiä päätöksiä (Pylväs ja muut, Projektioppimisessa
2018). Parhaiten autenttisiin työtehtäviin
mukautuvat ne opiskelijat, jotka ovat it- työtehtävät eivät ole
seohjautuvia ja päämääräsuuntautuneita,
joilla on kehittynyt sosioemotionaalinen rutiininomaisia.
kompetenssi ja jotka ovat motivoituneita
oppimaan (Reeve ja muut, 2008; Upola,
2019). Yleisillä työelämätaidoilla on yhteys yksilön elämänlaatuun ja persoonalliProjektioppiminen sisältää tavoitteilsuuden kehittymiseen (Billett, 2010; Hartaan,
resursseiltaan ja aikataulultaan rateis & Goller, 2014).
jattuja oppimistehtäviä tai oppimistehtävän (Blumenfeld ja muut, 1991; HelTyöelämäorientoitunut
le ja muut, 2006; Lackéus, 2016; Upoprojektioppiminen
la, 2019). Toiminnan kohteena on työyöelämäorientoitunut projektiop- elämän edustajalta toimeksiantona saatu
piminen on yhteisöllisen ja toi- projekti, johon opiskelijat vastaavat tuotminnallisen oppimisen menetel- tamalla projektin aikana erilaisia sisältöjä
mä, jossa osaamista hankitaan opettajan ja palveluita. Siinä jokainen ryhmä on vasjohdolla työelämän projekteissa (ks. Upo- tuussa projektin suunnittelusta ja toteutla, 2019). Se on työpaikalla, autenttisis- tamisesta oman taitotasonsa ja vahvuuksa toimintaympäristöissä tapahtuvaa op- siensa mukaisesti. Kukin opiskelija nähpimista (ks. myös Helle ja muut, 2007). dään kyvykkäänä yksilönä, jonka osaaOsaamista hankitaan yhdessä oppien eri- minen kanavoidaan ryhmän tavoitteiden
laisissa työelämän konteksteissa. Työelä- edistämiseen (Rosso ja muut, 2010; Manmäorientoitunut projektioppiminen no- ka, 2011). Projektioppimisessa työtehjautuu sosiokulttuurisiin ja sosiokonstruk- tävät eivät ole rutiininomaisia, vaan tyytiivisiin teorioihin, joiden mukaan oppi- pillistä on ongelmien ratkaisemiseen peminen on yhteisöllistä tiedon rakentamis- rustuva oppimisprosessi (Blumenfeld ja
ta ja osallistumista käytäntöyhteisön toi- muut, 1991; Helle ja muut, 2006). Opismintaan (Wenger, 1998; Barab & Duffy, kelijat kohtaavat työssä oppiessaan aitoja
2012). Oppiminen on sekä yksilöllinen ongelmia, kokoavat tietoa, keskustelevat
että yhteisöllinen prosessi, johon vaikutta- ideoista, keräävät ja analysoivat saatua tievat sosiaaliset, organisatoriset, kulttuuriset toa, tulkitsevat tuloksia, tekevät johtopääja kontekstuaaliset tekijät (Helle ja muut, töksiä ja jakavat ryhmässä ideoitaan (Helle
2006; Tynjälä, 2013; Wenger, 1998). Pro- ja muut, 2006; Lackéus, 2016).
jektioppimisessa opiskelijat nähdään käyAikaisemmat tutkimukset korostavat
täntöyhteisön jäseninä, jotka jakavat yhohjauksen
merkitystä työelämässä ja työteisen tavoitteen ja osallistuvat yhteiseen
tiedon rakentamiseen ja ymmärryksen paikoilla tapahtuvassa oppimisessa, niin
luomiseen (vrt. Barab & Duffy, 2012; La- opettajan kuin työelämän edustajien osalve & Wenger, 1991). Käytäntöyhteisöllä ta (Airila ja muut, 2019; Rintala ja muut,
viitataan joukkoon yksilöitä, joita yhdis- 2015; Upola, 2019). Upola (2019) paitää yhteinen tehtävä, josta jokainen ottaa nottaa projekteja ohjaavan opettajan roovastavuoroisesti vastuuta (Lave & Wenger, lia; opettajan on hallittava projektityöskentelyyn kuuluvat praktiset sisällöt, ol1991).

T
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tava hyvin verkostoitunut ja ymmärrettävä työelämän käytäntöjä. Lisäksi hänen on
osattava johtaa projekteissa tehtävää ryhmätyöskentelyä niin, että jokaisella opiskelijalla on mahdollisuus oppimiseen sekä osaamisen ja taitojen kartuttamiseen.
Käytämme työelämäorientoituneesta projektioppimisesta jäljempänä myös lyhyempää nimitystä projektioppiminen. Projekteihin osallistuvat opiskelijat ovat projektioppijoita.
Projektioppijan motivaatio ja
psykologiset perustarpeet

M

otivaatio vaikuttaa ratkaisevasti siihen, miten sitoutuneesti ja
määrätietoisesti yksilö panostaa
tekemiseen (Ryan & Deci, 2000). Työelämään kytkeytyvissä projekteissa tehtävät
koetaan usein motivoivina, sillä ne tarjoavat mahdollisuuden oppia uutta aidoissa
konteksteissa (Helle ja muut, 2006). Oppijan itseluottamus ja minäpystyvyys vaikuttavat motivaatioon ja käyttäytymisen
säätelyyn (Bandura, 1997). Minäpystyvyys vaikuttaa siihen, mitä yksilö päättää
tehdä, miten motivoitunut hän on sekä
miten hän onnistuu ylläpitämään tiettyä
käyttäytymistä, asennoitumaan positiivisesti ja avoimella mielellä haasteellisiin
tehtäviin. Minäpystyvyys on yksilön uskoa ja luottamusta siihen, että hän onnistuu toimimaan tietyllä tavalla ja selviytymään tilannekohtaisista haasteista (ks.
Bandura, 1997).
Ryan ja Deci (2000) ovat määritelleet
motivaation muun muassa energiana ja
sinnikkyytenä; toimintoina, joita oppija
tekee niiden itsensä vuoksi ja tyydyttääkseen psykologisia perustarpeitaan. Nämä
tarpeet ovat: 1) autonomia eli omaehtoisuus, 2) kompetenssi eli osaaminen sekä
3) yhteenkuuluvuuden kokemus. Autonomian kokemus on kokemusta siitä, et18

tä yksilö voi tehdä valintoja ja vaikuttaa
asioihin omilla teoillaan. Kompetenssin
kokemus on sitä, että yksilö kykenee tekemään asioita. Yhteenkuuluvuuden kokemus viittaa tarpeeseen kuulua yhteen
ja luoda merkityksellisiä kokemuksia yhdessä toisten kanssa (Ryan & Deci, 2000,
2018). Työelämäorientoituneen projektioppimisen tarkoituksena on vastata opiskelijoiden psykologisiin perustarpeisiin ja
synnyttää aitoa kiinnostusta työn tekemiseen ja työssä oppimiseen. Siinä pyritään
tukemaan opiskelijan autonomian kokemusta siten, että jokainen opiskelija voi
ottaa vastuuta ja vaikuttaa projektin toteuttamiseen sekä tuntea olevansa kyvykäs
ja aikaansaava. Opiskelijan yhteenkuuluvuuden tunnetta tuetaan; yhdessä tekeminen mahdollistaa yhdessä menestymisen
tunteen (Goleman, 1998).
Itseohjautuvuusteorian mukaan psykologiset perustarpeet yhdistävät ihmisiä ja
niillä on keskeinen rooli hyvinvoinnin,
kasvun ja sisäsyntyisen motivaation kokemisessa (esim. Reeve ja muut, 2008; Reiss,
2008, 2012). Sisäinen motivaatio saa oppijan sitoutumaan tehtävään; oppija kokee tekemisen merkitykselliseksi (Ryan &
Deci, 2000; 2018). Sisäistä motivaatiota
lisää työskentely aidossa oppimisen kontekstissa, onnistumisen kokemukset sekä mahdollisuus kohdata itselleen sopivia haasteita turvallisessa ilmapiirissä (Barab & Duffy, 2012, Dweck, 2016). Useat
tutkimukset osoittavat, että onnistumisen
kokemukset ovat tärkeitä motivaation ylläpidossa ja itseluottamuksen vahvistamisessa (esim. Sawyer & DeZutter, 2009;
Tynjälä ja muut, 2016; Hökkä ja muut,
2020). Onnistuneessa yhteistyössä opiskelija voi kokea olevansa osa ryhmää sekä
osa turvallista ja toimivaa työyhteisöä sosiaalisesti, emotionaalisesti ja fyysisesti. Tutkimusten mukaan selkeä, yhteinen tavoite ja jaettu asiantuntijuus mahdollistavat

Työelämäorientoituneen
projektioppimisen prosessissa
on siedettävä mahdollisesti
epämukavia olosuhteita tai
työtehtäviä.
motivoituneen, hyväntahtoisen ja sallivan
ilmapiirin (Rosso ja muut, 2010; Eteläpelto, 2008).
Reissin (2012) mukaan motiiveja ei voi
jakaa sisäisiin ja ulkoisiin, vaan ihminen
on kokonaisuus, jolla eri tarpeet ja motiivit korostuvat hänen kokemusmaailmansa mukaan. Motivaatioluokituksen (Reiss,
2008) avulla on mahdollista mitata, mitä
ihmisen yksilölliset tarpeet ovat ja kuinka
vahvana ne ilmenevät. Reiss korostaa suvaitsevaisuutta ja erilaisuuden ymmärtämistä. Hänen teoriansa auttaa ymmärtämään yksilöiden erilaisia motiiveja tavoitteellisessa toiminnassa. Tässä tutkimuksessa yhtenä aineistonkeruumenetelmänä on
käytetty avointa kyselyä, joka on pohjautunut Reissin (2008) motivaatioluokitukseen.
Työelämäorientoituneen projektioppimisen prosessissa on siedettävä mahdollisesti epämukavia olosuhteita tai työtehtäviä, jotka edellyttävät usein sitkeyttä ja
sinnikkyyttä (vrt. Manka, 2011). Sinnikkyys tarkoittaa sitä, että kohdatessaan ongelmia, esteitä ja hidasteita, ne eivät lannista, vaan ihminen kestää ne ja jatkaa
toimintaansa. Työelämätaitojen näkökulmasta sinnikkyys eli resilienssi on tärkeää
etenkin odottamattomissa vastoinkäymisissä ja stressaavissa tilanteissa, joita työelämässä kohdataan (ks. Manka, 2011;
Zautra ja muut, 2010; Arewasikporn ja
muut, 2019).

Tutkimuksen toteuttaminen

T

ässä artikkelissa esiteltävä tutkimus on toteutettu suomalaisessa
ammatillisen koulutuksen kontekstissa, osana laajempaa vuosien 2008–
2017 aikana toteutettua design-tutkimusta, johon on opiskelijoiden lisäksi osallistunut myös opettajia ja työelämän edustajia. Tutkimuksessa on samanaikaisesti
kehitetty sekä oppilaitoksen ja työelämän
välistä yhteistyötä että pedagogisia käytänteitä (Barab & Squire, 2004) ja kerätty laaja laadullisen tutkimuksen aineisto.
Koulutuksen järjestäjältä oli lupa tutkimuksen toteuttamiseen. Tässä artikkelissa
esiteltävä tutkimus pohjautuu laajemman
väitöstutkimuksen aikana opiskelijoilta
kerättyyn tutkimusaineistoon.
Tutkimuksen konteksti ja
kohderyhmä
Tutkimuksen kohderyhmänä olivat liiketalouden perustutkinnon opiskelijat, jotka ovat osallistuneet työelämäorientoituneisiin projekteihin osana kaupallisen alan
opintojaan. Opiskelijat olivat 15–24-vuotiaita. Tutkimusta varten jokaiselta opiskelijalta tai hänen huoltajaltaan (osallistujan
ollessa alaikäinen) oli lupa osallistua tutkimukseen. Osaamisen tasoltaan opiskelijat olivat heterogeenisia; heidän yksilöllisen ohjauksensa ja tuen tarpeensa vaihtelivat, mikä on tyypillistä ammatillisessa koulutuksessa (ks. Suomen virallinen
tilasto, 2020). Projekteja ohjasi opettaja,
jolla on yli 20 vuoden kokemus yhteistyöprojekteista alueellisen elinkeinoelämän
kanssa. Opettaja toimi samalla tutkijan
roolissa kehittäen pedagogisia käytäntöjä ja keräten tutkimusaineistoa. Projektit toteutettiin pääasiassa pienissä ja keskisuurissa yrityksissä (vrt. Airila ja muut,
2019). Oppimisympäristöinä projekteissa
olivat työelämän kaupalliset ja tuotannol19

liset toimintaympäristöt. Projektien pituudet vaihtelivat kahdesta viikosta usean kuukauden mittaisiin projekteihin ja
ne liittyivät erilaisten tapahtumien, kuten
messujen, konserttien, näyttelyiden tai
kampanjoiden järjestämiseen. Yksittäisen
projektin kesto oli noin 300–1000 opiskelijatyötuntia (esim. 20 opiskelijan 20-tuntinen työmäärä = 400 opiskelijatyötuntia).
Työelämäorientoituneet projektit olivat lähtöisin työelämän tarpeista, mutta
opettaja ja opiskelijat osallistuivat projektien suunnittelemiseen. Työelämän edustaja eli toimeksiantaja määritti projektin
luonteen ja sisällön, jonka tavoitteista ja
toteutuksesta sovittiin yhdessä opettajan
ja opiskelijoiden kanssa ennen projektin
varsinaista suunnittelua ja toteuttamista.
Projektin päättämiseen kuului toteutuksen arviointi ja palautteiden kokoaminen
kaikilta osapuolilta. Projektit jaettiin neljään vaiheeseen, jotka olivat: 1) toimeksiannon vastaanotto; projektin esittely,
tavoitteet ja resurssit, 2) toimeksiannon
työstäminen kohti toteutusta eli orientaatiovaihe, 3) toteutus elinkeinoelämän oppimisympäristöissä sekä 4) projektin päättäminen. Sekä opettaja että toimeksiantaja
osallistuivat projektien ohjaamiseen.
Tutkimusaineisto
Tutkimusjoukon muodostivat kyselyihin
(K) vastanneet opiskelijat (n=52), palautteita (P) kirjanneet opiskelijat (n=45) sekä
aivoriihityöskentelyyn osallistuneet opiskelijat (n=32). Kyselyillä selvitettiin opiskelijoiden kokemuksia ja ajatuksia projektin toteuttamisesta ja yhteistyöstä. Opiskelijat arvioivat, millaisia ominaisuuksia
työelämäorientoitunut projektioppiminen
edellyttää heiltä ja mitkä piirteet tai asiat
tekevät projektista onnistuneen. Kyselyllä
selvitettiin heidän motivoitumistaan työelämäprojekteihin sekä henkilökohtaisiin
motiiveihin liittyviä emootioita.
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Opiskelijapalautteet ovat opiskelijan itsereflektioon pohjautuvia kirjallisia tuotoksia, joissa jokainen opiskelija on kiteyttänyt oppimaansa sekä arvioinut ja
perustellut ansaitsemaansa arvosanaa ja
omaa työpanostaan suhteessa ryhmän toimintaan. Lisäksi tutkimusaineistona ovat
kahden vuonna 2016 toteutetun aivoriihityöskentelyn tuottamat materiaalit ja sisällöt. Aivoriihityöskentelyssä opiskelijat
määrittelivät projektioppijan ja projektioppimisen ominaisuuksia SWOT-analyysin avulla. Tutkijana toimiva opettaja
kokosi tuloksista miellekartan, jota käytettiin lisäaineistona syventämään analyysia.
Tutkimusaineiston
analyysi

T

utkimusaineisto analysoitiin iteratiivisesti aineistolähtöisesti ja
osin teoriaohjaavasti (Johnson &
Christensen, 2020; Schreier, 2014). Teoriaohjaavassa analyysissä hyödynnettiin
elinikäisen oppimisen avaintaitoluokitusta (OPH, 2017) sekä Reissin (2008) motivaatioluokitusta, jolloin aineistosta etsittiin ennalta määriteltyjä tekijöitä ja ominaisuuksia, kuten aloitekyky, autonomia,
itseluottamus ja sosiaalisten kontaktien
merkitys. Sisällönanalyysi (Schreier, 2014)
toteutettiin aluksi tutkimusaineistoittain.
Kustakin tutkimusaineistosta etsittiin sellaisia kuvauksia, määritelmiä ja tekoja,
jotka liittyivät projektioppijaa kuvaaviin
ominaisuuksiin, edellytettäviin taitoihin
sekä motivaatiotekijöihin.
Tutkimusanalyysiä varten tutkimusaineisto lajiteltiin ja koodattiin kronologisesti keräysajankohdan mukaan. Aineisto
litteroitiin, järjestettiin ja identifioitiin aineistoryhmittäin siten, että jokaiselle aineistoyksikölle luotiin identifiointikoodi,
joka kertoi sekä aineistonkeruumenetelmän että aineistonkeruuvuoden. Koodin

numero viittaa aineistonkeruuvuoteen ja oita. Taulukkoon 1 on koottu analyysin
tuottamat pääkategoriat alakategorioineen
yksilötunnisteeseen.
ja aineistoesimerkkeineen. Alakategoriat
Analyysiyksikkönä oli sana, lause tai aja- sisältävät opiskelijoiden esiin nostamia setuskokonaisuus. Kun kaikki aineistot oli kä myönteisiä ja edellytettäviä että kielteikerätty yhteen, siitä etsittiin yhteisiä mää- siä ja vältettäviä ominaisuuksia ja tekijöirittäviä ominaisuuksia. Toistuvista omi- tä. Aineistoesimerkit edustavat eri aineisnaisuuksista muodostettiin pääkategori- tonkeruumenetelmin saatua dataa.
Taulukko 1. Sisällönanalyysin tuottamat pää- ja alakategoriat kuvauksineen ja
aineistoesimerkkeineen
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Pääkategoriat motivaatio, asenne ja vastuu kuvaavat niitä tekijöitä, joita projektioppiminen edellyttää. Alakategoriat itseohjautuvuus, itseluottamus, resilienssi,
avoimuus, sitoutuminen ja kurinalaisuus
kuvaavat projektioppimisen edellyttämiä
ja harjaannuttamia työelämätaitoja. Tunnetaidot viittaavat opiskelijoiden esiin
tuomiin myönteisiin (+) ja kielteisiin (–)
tunteisiin ja kokemuksiin projektioppimisesta. Myönteiset piirteet ja tekijät ovat
tavoiteltavia ja kielteiset ovat niitä, joita
projektioppimisessa tulisi välttää tai oppia
hallitsemaan. Koska erilaisilla tunteilla oli
vahva rooli projektioppimisprosessissa,
tunnetaidot ja niiden harjaannuttaminen
nostettiin erilliseksi, kaikki kategoriat läpäiseväksi työelämätaitojen osa-alueeksi.
Kyselyiden ja palautteiden lisäksi analyysia syvennettiin aivoriihityöskentelyn
avulla tuotetulla miellekartalla. Näin saavutettiin syvällisempi tulkinta siitä, mitä ja millaisia taitoja projektioppiminen
edellyttää opiskelijalta.

Tutkimustulokset

T

utkimustulokset osoittavat, että työelämäorientoitunut projektioppiminen edellyttää opiskelijalta motivoitumista, oikeaa asennetta ja vastuullisuutta (ks. Kuvio 1). Motivoitumista
ilmentävät opiskelijoiden kokemukset itseohjautuvuudesta ja itseluottamuksesta.
Työelämäprojektit koettiin motivoivina,
sillä ne haastavat opiskelijoita ja mahdollistavat onnistumisen kokemuksia. Lisäksi opiskelijat painottivat oikeaa asennetta työn tekemiseen. Projektioppija haluaa
työskennellä yhdessä; hän ottaa vastuuta
omista ja ryhmän yhteisistä ratkaisuista.
Oikeaan asenteeseen yhdistyy avoimuus ja
sinnikkyys projektin toteuttamisessa. Vastuullisuuteen kytkeytyvät kurinalaisuus ja
sitoutuminen. Kuten Taulukko 1 osoittaa, opiskelijat kokivat projektioppimisessa vahvasti sekä myönteisiä että kielteisiä
tunteita. Tunteet olivat sekä henkilökohtaisia että ryhmässä koettuja. Tunnetaidot
voidaankin nähdä sekä edellytyksenä että

Kuvio 1. Opiskelijalta edellytettäviä tekijöitä työelämäorientoituneessa
projektioppimisessa
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tärkeänä oppimisen tavoitteena ja kohteena projektioppimisessa. Projektioppijalta edellytettävät työelämätaidot ja niihin
kytkeytyvät tunnetaidot eivät ole toisistaan irrallisia, vaan ne ilmenevät projektin aikana toisiaan läpäisevinä ja vuorovaikutteisina.
Motivaatio
Työelämäorientoituneet projektit edellyttävät opiskelijoilta motivaatiota ja kiinnostusta työskennellä ryhmässä työelämän
projekteissa. Opiskelijoiden vastauksista
ilmeni, että he kokivat projektit merkityksellisinä ja innostavina. He kuvasivat motivoitumista heittäytymisenä ja uskaltautumisena projektioppimisprosessiin; haluna ja kykynä vaikuttaa ja osallistua, mikä
edellyttää itseohjautuvuutta ja itseluottamusta omiin kykyihin ja osaamiseen (ks.
Bandura, 1997; Ryan & Deci, 2018). ”Oli
motivoivaa, koska sain vaikuttaa, miltä jouluteema näyttää ostoskeskuksissa.” (K1725)

jektin onnistumisen eteen (ks. Sawyer &
DeZutter, 2009; Reeve ja muut, 2008).
Onnistuessaan opiskelijat voivat kokea
minäpystyvyyttä, mikä vahvistaa itseluottamusta; he ovat aktiivisia ja itseohjautuvia oppijoita (ks. Bandura, 1997; Ryan &
Deci, 2018).
”Projekti oli paras projekti ja varmaan
parasta koko tänä aikana mitä olen
koulussa ollut! Se oli niin monipuolinen ja jännittävä reissu. Opin paljon,
paljon uusia asioita ja oli mahtavaa
nähdä miten opettamasi asiat käytännössä tapahtuvat! Osallistuin moneen
ja olin aktiivinen ja hyvin innoissani
mukana projektissa. Keikalla oli mahtavaa ja olin itsestäni hyvin ylpeä!”
(P0802).

Opiskelijat pitivät tärkeänä, että he saavat tekemisestään palautetta. Itseluottamusta vahvistaa, kun palaute on aitoa,
esimerkiksi silloin, kun toimeksiantaja on
tyytyväinen lopputulokseen. Itseohjautuvuuteen ja itseluottamukseen vaikuttaa
Opiskelijat pitivät tärkeänä sitä, että he onnistumisesta saatava arvostus (Bandusaivat valita työtehtäviä ja sen millaisissa ra, 1997; Ryan & Deci, 2000, 2018).
työpareissa työskentelevät ja että heillä oli
itse mahdollisuus vaikuttaa työskentelyyn Asenne
ja lopputulokseen. Kun opiskelija kokee
olevansa projektissa aktiivinen toimija, Työelämäorientoitunut projektioppimisillä on sisäistä motivaatiota, itseohjau- nen edellyttää opiskelijoilta oikeanlaistuvuutta ja itseluottamusta lisäävä vaiku- ta asennetta. Asenne määrittää, millainen
tus (ks. Reiss, 2008; Reeve ja muut, 2008; yhteisestä projektioppimiskokemuksesta
Ryan & Deci, 2018). Motivaatioon vai- muodostuu. Lisäksi asenne vaikuttaa opiskutti myös se, että toiminnalla oli selkeä, kelijan haluun tehdä töitä. Työelämätaiyhteinen päämäärä ja tarkoitus, ja jokai- toina opiskelijoiden kuvauksissa korostunen saattoi kokea tehtävän omakseen. Li- vat sinnikkyys eli resilienssi ja avoimuus.
säksi motivaatioon näytti vaikuttavan se, Projektioppijan on opittava olemaan resiettä opiskelijoiden itseohjautuvuutta tuet- lientti ja selviytymään. Hän joutuu joustiin, tehtävät olivat riittävän haastavia ja tamaan henkilökohtaisista tarpeistaan ja
että niitä voitiin tehdä yhdessä.
aikatauluistaan. Resilienssi ilmenee myös
stressinsietokykynä.
Motivoituneet projektioppijat ovat si”Tarvitaan hyvä stressinsietokyky. Tartoutuneita ja oma-aloitteisia. Motivoituvii olla melko vahva persoona ja jakneina he haluavat tehdä parhaansa prosaa jatkuvasti muutoksia alunperäisiin
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suunnitelmiin. Lisäksi pitkät työpäivät
ilman ruokataukoja ovat erittäin stressaavia. Loppupäivästä tuntuu, että voisi vaikka samantien lähtä kulkemaan,
kun kaikilla on nälkä ja väsyttää ja kukaan ei jaksa enää olla ystävällinen toisille.” (P0801)
Resilientti ja avoin asenne tukee opiskelijan sopeutumista, projektiin sitoutumista ja avarakatseisuutta uusia tilanteita ja asioita kohtaan (ks. Zautra ja muut,
2010; Myszkowski ja muut, 2015; Arewasikporn ja muut, 2019). Avoin asenne perustuu ajatukseen, että edellytyksiä ja taitoja on mahdollista parantaa harjoittelemalla; epäonnistuminen on uuden oppimisen alku (Dweck, 2016). Resilientillä
ja avoimella asenteella projektioppija kykenee etenemään työskentelyssään, vaikka
projektit voivat olla henkisesti, sosioemotionaalisesti ja fyysisesti haastavia. Projekteissa resilientti asenne ja sietäminen harjaantuvat, sillä opiskelija voi joutua tekemään työtehtäviä useaan kertaan, ennen
kuin ne onnistuvat tai tulos on riittävän
hyvä. Pitkään kestävissä projekteissa opiskelijoilla voi esiintyä fysiologisia puutostiloja, kuten väsymystä, uupumusta tai kylmyyttä ulkona työskenneltäessä. Tämä voi
ilmetä äreytenä, kärsimättömyytenä, vihana, itkuisuutena, pelkona, välinpitämättömyytenä tai akuutteina sosioemotionaalisten taitojen heikentymisenä (ks. esim.
Bandura, 1997).

kärsivällisyyttä kasvattavaa. Avoimuus on
tärkeä työelämätaito (ks. Manka, 2011).
”Tarvitaan kykyä toimia tuntemattomien ja uusien ihmisten parissa, koska se on
tärkeä taito myös työelämässä. Muuntautumiskykyä, että kun jokainen projekti on
erilainen, niin osaa muuntautua niihin.
Harvemmin on monta samanlaista päivää
töissäkään.” (P0807) Yksilön avoimuus ja
ennakkoluulottomuus tukevat hänen henkisiä ominaisuuksiaan, kuten sopeutumista ja avarakatseisuutta (esim. Myszkowski ja muut, 2015; Arewasikporn ja muut,
2019).
Vastuuntunto
Työelämäorientoitunut projektioppiminen edellyttää opiskelijalta vastuullisuutta
ja vastuuntuntoa. Vastuu ilmenee opiskelijan sitoutumisena ja kurinalaisena työskentelynä projektissa. Opiskelijat kokevat
ymmärtäneensä, että he ovat osa työryhmää ja että heidän on kannettava vastuu
omasta osuudestaan. Sitoutunut projektioppija on sinnikäs ja päättäväinen yhteisten tavoitteiden saavuttamisessa. Sitoutumista projektiin edesauttaa mielekäs
ja sopivan haasteellinen projekti, hyvä työpari ja ilmapiiri, vapaus valita työtehtäviä
sekä mahdollisuus itsenäiseen ongelmien
ratkaisemiseen. Tehtävään sitoutunut projektioppija arvostaa autonomiaa ja valinnanvapautta. Autonomia syntyy asenteesta ja kyvystä ottaa vastuuta (Ryan & Deci, 2000; Reiss, 2008; Lee & Hannafin,
2016). Vastuun ottamista projektista kuvaa korkea työmoraali. ”Sitoutuvuus on
tärkeää, että on hommassa mukana alusta
loppuun eikä ala mariseen, että pitäs päästä aikasemmin pois. Olen tehnyt lähes aina
parhaani, en ole ollut pois tai myöhästynyt
ja en ole mukissut tehtävistä.” (K1720)

Avoimuus kuvaa projektioppijan positiivista tapaa suhtautua uusiin asioihin.
Avoin opiskelija suhtautuu uteliaan ennakkoluulottomasti uusiin tilanteisiin,
ihmisiin ja mahdollisuuksiin. Projektioppijan avoimuus näkyy kykynä tulla toimeen erilaisten ihmisten kanssa. Nopealle ajattelijalle ja toimijalle sekä haasteista
pitävälle esimerkiksi toisten hitaus voi olSitoutunut projektioppija haluaa usein
la yhtäältä kestämätöntä, mutta toisaalta myös kuulua ryhmään. Hän haluaa ol24

Työelämäorientoitunut
projektioppiminen edellyttää opiskelijalta vastuullisuutta ja vastuuntuntoa.
la mukana projektissa. Jotkut opiskelijat
eivät tee enempää kuin mistä on sovittu,
mutta tuntevat vastuunsa ja tiedostavat,
että olisivat voineet ”tehdä enemmän projektin hyväksi.” (P0810)

laisia tunteita ja oppia niistä. ”Suoriuduin
päivästä kiitettävästi, vaikka joka paikkaan
sattui ja väsymys painoi ankarasti päälle.
Jotkut työvuorot olivat todella kiireisiä ja
rasittavia, mutta niistäkin selvisin kärsivällisyydellä läpi selkä- ja niskakivuista huolimatta.” (P0829)
Negatiiviset tunteet, kuten epävarmuus,
suuttumus ja turhautuminen, ovat osa oppimisprosessia ja niiden kautta harjaannutetaan erilaisia työelämässä kohdattavia tunteita. Kielteisten tunteiden ja kokemusten kautta opiskelijat jäsensivät
myös ominaisuuksia, joita projektioppijana tulisi välttää. Näitä olivat esimerkiksi laiskuus, joustamattomuus ja uppiniskaisuus (ks. Taulukko 1). Kielteiset tunteet ilmenivät esimerkiksi ärsyyntymisenä tai paheksuntana toisten tavasta toimia
vastoin yhteisiä sääntöjä. Opiskelijat toivat esille, että erityisesti vastuuta pakoilevat opiskelijat harmittavat ryhmän muita jäseniä, sillä heidän mielestään jokaisen
projektioppijan on huolehdittava omasta
vastuualueestaan. ”Lusmut vituttaa, vituttaa kun ne ei käy täällä ja meän pittää tehä
niittenki eestä hommia.” (K1611)

Kurinalaisessa työskentelyssä opiskelija
joutuu harjoittamaan itsesäätelytaitojaan
ja toimimaan ryhmän ja projektin edun
mukaisesti. Osa työtehtävistä voi olla epämiellyttäviä, likaisia, suorittavia ja jatkuvaa toistoa vaativia. Projektin rajalliset aikataulut edellyttävät kurinalaisuutta. Kurinalaisuutta kuvaavat määrätietoisuus,
henkinen lujuus ja sietokyky, jolloin opiskelijan keinot ohjata omaa työskentelyään
korostuvat, mikä tukee oppijan itseohjautuvuutta (Ryan & Deci, 2000, 2018).
”Kaikki työt ei ole mieluisia, mutta siitä voi
tehdä mieluisaa. Esim. itse ajattelen, jos joudun tekemään työtä, joka ei ole mukavaa,
Aineistolainaus kuvaa nuoren tapaa tuoettä kun olen tehnyt tämän työn, teen sitten da asioita esiin (ks. Koponen, 2020) sejotain mukavaa.” (K1719)
kä tunteiden vahvaa sanallista kuvausta
projekteissa työskentelystä. Tunnetaitojen
Tunnetaidot
harjaantuminen kietoutuu sekä yksilöllisesti että ryhmässä koettuihin tunteisiin.
Projektit edellyttävät projektioppijalta Koetut tunteet, kuten onnistumisen tuntunteiden hallintaa, sillä projektit ovat ne on mahdollista jakaa työryhmässä.
usein emotionaalisesti kuormittavia ja niiden aikana ilmenee monenlaisia tunteita
Tulokset tuovat myös esiin, että pro(ks. Goleman, 1998; Brasseur ja muut, jektioppija kaipaa turvallisuudentunnet2013). Työelämäorientoituneet projektit ta, rohkaisua ja myönteistä palautetta. Tätarjoavat turvallisen ympäristön tuntei- mä on sidoksissa sekä pedagogiikkaan että
den kokemiselle ja tunnetaitojen harjaan- koettuun ohjaukseen. Turvallisuudentunnuttamiselle yhdessä vertaisoppijoiden netta ryhmässä lisäsivät vastuun jakamikanssa. Turvallisessa ilmapiirissä opiskeli- nen, selkeät aikataulut, tavoitteet ja käyjalla on lupa ja mahdollisuus kokea eri- tännön ohjeet. Erityisen tärkeänä koet25

tiin opettajan ja toimeksiantajan kannustava palaute ja mahdollisuus työskennellä omien vahvuuksien ja taitojen rajoissa.
Opiskelijoiden mukaan yhdessä on turvallista ja mielekästä toteuttaa laajaa kokonaisuutta. Projekteissa myös harjoitetaan
kykyä toimia erilaisten persoonien kanssa (ks. Myszkowski ja muut, 2015). Yhteistyökykyisyys ilmeni sovinnollisuutena
ja empatiakykynä, kuten auttamalla toisia ryhmässä, jakamalla töitä, vaihtamalla
työtehtäviä ja -vuoroja ja ottamalla toiset
huomioon.
Pohdinta

O

petushallituksen (2020) mukaan
ammatillisen koulutuksen tarkoituksena on lisätä väestön ammatillista osaamista, kehittää työelämää ja
vastata sen osaamistarpeisiin. Tekijät, jotka muuttavat työmarkkinoita, ovat teknologian kehitys, väestön ikääntyminen
ja globaalit markkinat (Kauhanen, 2014).
Kaikki kolme tekijää vaikuttavat siihen,
mitä töitä tehdään tulevaisuudessa, miten niitä tehdään ja missä niitä tehdään
(Murto & Vanhanen, 2018). Ammatillisen koulutuksen tulee harjaannuttaa ja
vahvistaa työelämän edellyttämiä työelämätaitoja ja niihin sidoksissa olevia tunnetaitoja.

Tässä tutkimuksessa opiskelijoiden
osaamisen hankkimista ja taitojen kehittymistä on tuettu työelämäprojekteilla,
joissa ammattioppilaitoksen opetussuunnitelman mukainen opiskelu on yhdistetty työelämän toimeksiantoihin. Opiskelijat ovat olleet projektioppijoita, jotka ovat
yhteisöllisesti osallistuneet projektien toteuttamiseen. Tuloksista ilmeni, että olennaisiksi tekijöiksi työelämäorientoituneissa projekteissa muodostuivat opiskelijoiden näkökulmasta motivaatio, asenne ja
vastuuntunto. Tulokset osoittavat, että
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projektioppijan keskeisiä työelämätaitoja
ovat itseohjautuvuus, itseluottamus, sitoutuvuus, kurinalaisuus, joustavuus ja avoimuus.
Tutkimustulokset ovat samansuuntaisia viimeaikaisten tutkimusten kanssa
(Tynjälä ja muut, 2016; Löfgren ja muut,
2019). Tutkimuksessa esiin nousseet projektioppijalta edellytettävät tekijät vastaavat monilta osin niitä elinikäisen oppimisen avaintaitoja, joita useat tutkimukset
ja työelämä peräänkuuluttavat (esim. Billett, 2010; Griffin & Care, 2015; Pylväs
ja muut, 2018). Esimerkiksi Löfgren ja
muut (2019) tutkivat ammatillisen opiskelijan kompetensseja ja ammattitaitovaatimuksia työnantajien näkökulmasta
ja havaitsivat, että myös työnantajat korostavat työssäoppimisjaksoilla opiskelijan motivaatiota ja positiivista asennetta
ja vastuuntuntoa. Lisäksi tutkimuksessa
esiin nousivat opiskelijan sosiaaliset taidot ja kyky oppia uutta.
Tässä tutkimuksessa tunnetaidot osana
työelämätaitoja ilmenivät selkeästi opiskelijoiden kuvauksissa ja vastauksissa. Vahvojen tunteiden ilmeneminen osoittaa
tunnetaitojen merkityksen työelämäorien
toituneissa projekteissa. Ammatillisessa
koulutuksessa opiskelijat ovat usein aikuisuuden kynnyksellä olevia nuoria, jotka
vasta aloittelevat suuntautumista työelämään ja joiden taidoissa on vielä paljon
harjaannuttamista. Lisäksi heidän osaamisensa taso vaihtelee paljon, sillä lähes jokaisessa opiskelijaryhmässä on myös erityistä tukea ja ohjausta tarvitsevia opiskelijoita (Suomen virallinen tilasto, 2020).
Tutkimus tuo esiin, että työelämäorientoitunut projektioppiminen voi tarjota turvallisen oppimisympäristön erilaisten tunteiden kokemiselle ja tunnetaitojen harjaannuttamiselle. Se edellyttää ohjaavalta
opettajalta ja toimeksiantajalta luontevaa

Työelämäorientoituneissa
projektiopinnoissa opitaan
yhteistyössä ja yhteistyöstä.

van myös itseohjautuvuuden kehittymistä. Tätä kehittymistä voi tukea esimerkiksi
selkeät ryhmän tavoitteet, jaettu vastuu ja
työskentelyn organisointi yhdessä vertaisoppijoiden, opettajan ja työelämän edustajan kanssa.

Onnistuneet työelämäorientoituneet
yhteistyötä ja vahvaa pedagogista osaamis- projektit vastaavat opiskelijoiden psykologisiin perustarpeisiin (ks. Ryan & Deta (Upola, 2019).
ci, 2000). Tällöin opiskelijat voivat hyöTyöelämäorientoituneissa projektiopin- dyntää projekteissa omia taitojaan ja sonoissa opitaan yhteistyössä ja yhteistyöstä. veltaa niitä sekä itsenäisessä että ryhmäsProjektioppija hankkii osaamista ja har- sä tapahtuvassa ongelmanratkaisussa (vrt.
jaannuttaa työelämätaitoja kannustavas- Rosso ja muut, 2010). He oppivat tiedossa ilmapiirissä, johon vaikuttavat jokaisen tamaan omaa osaamistaan (Reiss, 2012).
inhimilliset tunteet prosessin eri vaiheis- Opiskelijat oppivat ottamaan vastuuta ja
sa. Kannustava ilmapiiri (ks. Eteläpelto, luottamaan omiin kykyihinsä onnistua
2008; Hökkä ja muut, 2020) luo turvalli- haasteellisissakin tehtävissä. Kun yksilöllä
suudentunnetta. Turvallisessa ja hyvin or- on mahdollista ottaa hallittuja riskejä, häganisoidussa projektioppimisympäristössä nen itseluottamuksensa ja minäpystyvyyopiskelija sitoutuu projektioppimiseen ja tensä vahvistuvat (Bandura, 1997; Reekokee oppimisen palkitsevana. Kun opis- ve ja muut, 2008). Opiskelijat, joilla on
kelija saa välitöntä palautetta ja kokee on- myönteinen asenne ja hyvä itseluottamus
nistumisen tunteita, hän motivoituu työs- omasta osaamisestaan, asettavat itselleen
sä oppimiseen (ks. Billett, 2002; 2010; korkeita tavoitteita, ottavat mielellään vasEteläpelto, 2008; Tynjälä ja muut, 2016; taan haasteita, ovat sisäisesti motivoituneiVirtanen & Tynjälä, 2019). Taitojen ja ta ja itseohjautuvia sekä tekevät parhaanosaamisen kehittämiseksi tarvitaan peda- sa saavuttaakseen tavoitteensa (Bandura,
1997). Ongelmia, esteitä tai hidasteita
gogista ja hyvin organisoitua ohjausta.
kohdatessaan he eivät lannistu, vaan jatkaAmmatillisen koulutuksen reformin vat toimintaansa (ks. Manka, 2011; Zautmyötä opetuksen resurssien leikkaukset ra ja muut, 2010). Opiskelijalla on growth
ovat olleet mittavia ja lähiopetusta ja oh- mindset (Dweck, 2016), jolloin haasteet
jausta on jouduttu vähentämään. Amma- muuttuvat oppimiskokemuksiksi ja jokaitillisen koulutuksen yhteydessä käydyissä sen ominaisuudet ja taidot ovat muokatkeskusteluissa on noussut esille huoli sii- tavissa ja harjaannutettavissa. Opiskelijalla
tä, jääkö opettajan antama ohjaus uudis- on joustavuutta ja kykyä selviytyä ja toitusten myötä liian vähäiseksi ja odotetaan- pua haasteista, takaiskuista, pettymyksistä
ko opiskelijoilta liikaa itseohjautuvuutta, ja epäonnistumisista (Noble & McGrath,
johon heillä ei vielä ole valmiuksia. Itse- 2016; Lackéus, 2016).
ohjautuva oppiminen edellyttää korkeaa
Yhtenä työelämätaitona korostetaan yhä
motivaatiota ja kykyä itsenäiseen työskentelyyn (Reeve ja muut, 2008). Työelämä- enemmän sinnikkyyttä, sillä nykyinen
orientoituneessa projektioppimisessa yh- työelämä edellyttää usein valmiutta ottaa
dessä oppimisen voidaan nähdä palvele- nopeasti vastaan haasteellisia tehtäviä ja
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kykyä mukautua muutoksiin (ks. Arewasikporn ja muut, 2019; Noble & McGrath, 2016). Työelämäorientoituneen
projektioppimisen prosessissa opiskelija
sietää mahdollisesti epämukavia olosuhteita tai työtehtäviä, eikä jätä asioita hoitamatta. Sinnikkyys ilmenee vastuullisuutena projektia kohtaan. Se on kykyä joustaa ja sopeutua vaikeissa olosuhteissa ja silti menestyä (Noble & McGrath, 2016).
Tutkimustulokset tukevat aikaisempia
tutkimustuloksia työelämätaitojen tärkeydestä. Tutkimus on toteutettu ammatillisen koulutuksen kontekstissa ja aikana,
jolloin ammatillisen koulutuksen reformi
oli vasta vähitellen alkamassa. Tutkimukseen osallistuneet nuoret ovat avoimesti tuoneet esiin projektien onnistumisen
kannalta myös olennaisia epäkohtia. Tutkimuksen rajoitteena voidaan pitää tutkijan positiota ja subjektiivisuutta: hän on
ollut itse mukana opettajana ja toimijana jokaisessa projektissa, joka on voinut
vaikuttaa tutkimuksen luotettavuuteen.
Toisaalta opettajan tutkijapositio ja luottamuksellinen suhde opiskelijoihin sekä
primaariaineiston autenttisuus voidaan
nähdä tutkimuksen vahvuuksina.
Tutkimus tuo lisätietoa erityisesti ajankohtaiseen ammatillisen koulutuksen yhteydessä käytävään keskusteluun työelämän tunnetaitojen merkityksestä ja niiden
harjaannuttamisesta osana työpaikalla tapahtuvaa oppimista. Tätä tutkimusta on
tärkeää jatkaa ja hyödyntää tuloksia myös
ammatillisen koulutuksen käytäntöjen kehittämisessä. Jatkotutkimuksena olisi tärkeää tarkastella sitä, mitä työelämäprojektit edellyttävät ohjaavalta opettajalta
ja työelämän edustajalta, ja millä tavalla
työelämäorientoitunut projektioppiminen
on hyödynnettävissä muiden koulutusasteiden, esimerkiksi ammattikorkeakoulujen opetuksessa ja jatkuvassa oppimisessa.
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