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osaamistavoitteiden toteutumisesta. Eri opintojak-

soilla on erilaisia osaamistavoitteita, jotka heijastuvat 

opintojaksoille valittuihin tehtäviin, työtapoihin ja 

arviointitapoihin. Eri opintojaksoja ei näin ollen ole 

mielekästä verrata suoraan toisiinsa vaan tarkastella 

suhteessa osaamistavoitteisiin. Yhden opintojakson 

kehittämiskohteeksi voi valita esimerkiksi jonkin tieto-

käytäntökyselyn kehittämisen taustalla olevista suun-

nitteluperiaatteista, esimerkiksi tuotosten kehittämi-

nen aitoa todellista käyttöä varten tai teknologioiden 

käyttö yhteisöllisen työskentelyn tukena3, ja kyselyn 

perusteella saada palautetta opiskelijoilta jatkokehi-

tyksen pohjaksi.
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3.5 POHDINTA 

Arja Pakkala* & Jaana Kettunen**
*Jyväskylän ammattikorkeakoulu, **Jyväskylän yliopisto

Työelämäpedagogiikan tukeen ja ohjaukseen keskitty-

neissä kahdeksassa pilotissa on kehitetty useita IP-mal-

lin mukaisia teoriaa ja käytäntöä yhdistäviä työvälineitä, 

malleja ja koulutuspaketteja. Pilottien kautta työelämä-

pedagogisen tuen ja ohjauksen kokonaisuudesta esil-

le nousi kolme pääteemaa. Näitä ovat 1) osallistava 

lähestymistapa, 2) yhteistoiminta ja 3) digitaalisuus. 

Osallistava lähestymistapa näkyy yksilön toimijuuden ja 

toimintakyvyn edistämispyrkimyksenä siten, että yksi-

löstä tulee aktiivinen oman koulutuspolkunsa rakentaja. 

Tätä vahvistaa työelämäpedagogisen yhteistyöverkoston 

aktiivinen, tavoitteellinen yhteistoiminta niin tuen ja oh-

jauksen suunnittelussa kuin käytännön toimenpiteissä. 

Opettajat ovat avainasemassa, kun he kannustavat ja 

auttavat työpaikkaohjaajia heidän tehtävässään opiskeli-

joiden ohjauksessa. Ohjausta ja tukea tarjoavat parhaim-

millaan kaikki työelämäpedagogisen verkoston toimijat: 

opettajat, työpaikkaohjaajat, opiskelijamentorit, jotka 

ovat jo pidemmällä olevia oman alan opiskelijoita. Di-

gitaalisuus ja teknologian jatkuva kehitys tarjoavat uu-

denlaisia mahdollisuuksia niin tukeen kuin ohjaukseen. 

Kuten tästä kokonaisuudesta käy ilmi, työelämäpe-

dagogisen tuen ja ohjauksen myönteiset vaikutukset 

ovat merkittävät. Tuleville työelämäpedagogisen tuen 

ja ohjauksen kehittämishankkeille suositellaan seuraa-

van kolmen näkökulman huomioimista:

• Työelämäpedagoginen tuki ja ohjaus voivat kehittyä 

koko verkoston kanssa tehtävänä yhteistyönä ja yh-

teiskehittämisenä. 

• Opettajien työelämäpedagogista osaamista kannat-

taa jatkossa kehittää siten, että he entistä paremmin 

pystyvät koordinoimaan työpaikalla tapahtuvaa op-

pimista ja toimimaan yhteistyössä työpaikkaohjaa-

jien kanssa. 

Tietokäytäntökyselyn  
tuottamaa tietoa  

voidaan hyödyntää 
opetussuunnitelmatyössä 

kehittämään kokonaiskuvaa 
tutkinnon tuottamasta  

osaamisesta
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• Digitaalisessa ohjauksessa tulisi yksittäisten digivä-

lineiden kehittämisen lisäksi kokonaisvaltaisemmin 

tarkastella teknologian tarjoamia yhteistoiminnalli-

sia ja yhteisöllisiä ohjauksen ja tuen tapoja.

Tämä käsikirjan kokonaisuus tekee näkyväksi työelä-

mäpedagogiikan tukeen ja ohjaukseen keskittyneiden 

pilottien tuloksia. Kehitetyistä työvälineistä ja toimin-

tamalleista hyötyvät erityisesti opiskelijat, ja heidän 

tukenaan toimivat opettajat, työelämäkumppanit ja 

muut toimijat tämän pedagogisen verkoston yhteis-

työssä. Keskustelua on syytä enenevässä määrin suun-

nata opettamisesta ja hankkeista kohti aitoa, yksilön 

osallisuutta ja toimijuutta tukevaa koko työelämäpe-

dagogisen verkoston välistä yhteisöllisyyttä.
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