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1.1 JOHDANTO:  
MIKSI TYÖELÄMÄPEDAGOGIIKKAA 

Päivi Tynjälä, Jouni Helin & Anne Virtanen 
Jyväskylän yliopisto, Koulutuksen tutkimuslaitos

Yhteiskunnan ja työelämän nopean ja jatkuvan muu-

toksen vuoksi korkeakoulutuksen ja työelämän yh-

teistyön on maailmanlaajuisesti katsottu olevan vält-

tämätöntä1. Tätä on perusteltu erityisesti muuttuvilla 

osaamistarpeilla, joihin viime aikoina on sosiaalisten 

taitojen, luovuuden, ajattelutaitojen ja muun tärkeäksi 

koetun osaamisen rinnalle nostettu myös kestävän 

kehityksen periaatteet huomioivan ekososiaalisen si-

vistyksen tarve2,3.

Tutkimusten mukaan työelämäprojekteilla, harjoit-

teluilla, opiskelun aikaisella työssäkäynnillä ja muilla 

työelämäyhteistyön muodoilla on monipuolisia vai-

kutuksia: ne voivat edistää valmistuneiden työllisty-

mistä sekä nopeuttaa siirtymistä työelämään4,5, vah-

vistaa opiskelijoiden työelämätaitoja sekä luottamusta 

niihin ja ymmärrystä omasta osaamisesta6,7, parantaa 

akateemisia oppimistuloksia4 ja kohottaa opiskelu-

motivaatiota8. Työelämässä toimiminen edesauttaa 

myös opiskelijan ammatillisen identiteetin muotou-

tumista9. Korkeakoulutuksessa työelämäkokemusta 

kertyy kuitenkin usein vasta opintojen loppuvaiheessa, 

muista opinnoista irrallisessa työharjoittelussa. Vaik-

ka työharjoittelut ovat tärkeitä työelämävalmiuksien 

oppimisen tilanteita, niitä voidaan kehittää myös esi-

merkiksi työelämäprojektien10 tai tutkimus-, kehittä-

mis- ja innovaatiohankkeiden yhteydessä11 sekä osana 

kampuksella tapahtuvaa opetusta monipuolisia peda-

gogisia toimintamalleja ja käytänteitä hyödyntäen12. 

Työpeda-hankkeen keskeisenä tavoitteena onkin ollut 

tällaisen työelämäpedagogiikan vahvistaminen korkea-

koulutuksessa.

Koulutuksen ja työelämän yhteistyössä on luonnol-

lisesti omat haasteensa. Esimerkiksi harjoittelupaikat 

eroavat toisistaan sen suhteen, missä määrin ne tu-

kevat oppimista13, ja opettajat voivat kokea puuttei-

ta työelämäyhteistyöhön liittyvässä osaamisessaan14. 

Harjoittelut saattavat jäädä muusta opiskelusta irral-

liseksi15, ja ensimmäiset työelämäyhteydet voivat olla 

opiskelijoille vaativia16. Työelämäpedagogiikasta tarvi-

taankin tutkimuspohjaista tietoa, jotta opiskelijoiden 

oppimista ja opettajien osaamista voidaan parhain 

mahdollisin tavoin tukea.

Opiskelijoiden lähettäminen työelämään ei itses-

sään riitä työelämässä tarvittavan osaamisen syvälli-

seen kehittämiseen1. Lisäksi käytännössä tapahtuvaa 

oppimista on pystyttävä yhdistämään teoreettiseen 

tietoon ja ymmärrykseen. Korkeatasoisessa osaamises-

sa käsitteellinen tieto, käytännöllinen taito ja oman 

toiminnan ohjaaminen ovat sulautuneet toisiinsa17. 

Tämän vuoksi korkeakoulutuksessa tarvitaan peda-

gogisia käytänteitä ja välineitä, joiden avulla työko-

kemusta ja käytännöllisiä harjoituksia voidaan kytkeä 

teoriaopintoihin. Tarvitaan myös toimintamalleja sii-

hen, miten työkokemusta tai tunnistetaan ja tunnus-
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tetaan osaksi opintosuorituksia. Samoin on tarvetta 

kehittää malleja siihen, miten opiskelijat voisivat olla 

aktiivisia toimijoita tutkimus-, kehittämis- ja innovaa-

tiotoiminnassa. Oppimisympäristöjen moninaistuessa 

on tärkeää monipuolistaa myös opiskelijoiden ohja-

usta ja sen välineitä. Kaikki tämä edellyttää opettajien 

ammatillisen ja pedagogisen osaamisen vahvistamista.

Työelämäpedagogiikka korkeakoulutuksessa 
(Työpeda) -hanke 

Edellä kuvattuihin haasteisiin vastaamiseksi käynnis-

tettiin vuonna 2018 Työelämäpedagogiikka korkea-

koulutuksessa (Työpeda) -hanke, jonka tuloksia tässä 

kirjassa kuvataan. Työpeda on yksi opetus- ja kulttuu-

riministeriön erityisavustuksella vuonna 2018 käyn-

nistyneistä korkeakoulutuksen kehittämishankkeista. 

Työpeda-hanke on kytkeytynyt erityisesti Sipilän halli-

tuksen Osaaminen ja koulutus -kärkihankkeiden tavoit-

teisiin työelämään siirtymisen nopeuttamisesta sekä 

koulutuksen ja työelämän välisen vuorovaikutuksen 

lisäämisestä.

Työelämäpedagogiikalla on tässä hankkeessa viitat-

tu sellaisiin käytänteisiin, toimintatapoihin ja peda-

gogisiin menetelmiin tai malleihin, joissa joko toimi-

taan yhteistyössä työelämän kanssa tai joissa pyritään 

työelämätaitojen kehittämiseen substanssiopetuksen 

yhteydessä tai erillisinä opintoinaan. Työpeda-hank-

keen tavoitteena on ollut 1) uudistaa korkeakoulujen 

toimintakulttuurien siten, että työelämäpedagogiikka 

ja työelämäyhteistyö ovat luonnollinen osa korkea-

koulutusta, 2) vahvistaa tutkimus-, kehittämis- ja in-

novaatiotoiminnan yhteyttä koulutuksessa, 3) luoda 

pysyvät toimintamallit työelämäpedagogiseen tukeen 

ja ohjaukseen, 4) vahvistaa opiskelijoiden työelämä-

valmiuksia ja nopeuttaa siirtymistä työelämään, 5) 

kehittää korkeakoulujen henkilöstön osaamista työ-

elämäyhteistyössä ja -pedagogiikassa sekä 6) vahvistaa 

ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen välistä yhteis-

työtä. 

Työpeda-hankkeessa suunniteltiin ja toteutettiin näi-

den tavoitteiden pohjalta vuosina 2018–2020 lukuisia 

pilotteja ja kehittämistoimia kymmenessä yliopistossa 

ja kuudessa ammattikorkeakoulussa. Yksittäiset pilotit 

ja kehittämistoimet toteutettiin viiden temaattisesti 

rakennetun työpaketin ja niistä edelleen alateemoit-

tain johdettujen osatoteutusten puitteissa (kuvio 1.1). 

Kunkin työpaketin yhteistoimintaa koordinoivat erik-

seen nimetyt vastuukorkeakoulut. Kuviossa 1.1 esitetyt 

työpaketit ja niiden alaiset osatoteutukset kuvaavat 

hankkeen keskeisiä teemoja ja kehittämistoimia, joita 

käsittelemme seuraavaksi.

Yhtenä hankkeen keskeisistä toimintaperiaatteista 

on ollut kehittämistyön tutkimusperusteisuus. Tutki-

muspohjaiset mallit työelämäpedagogiikan tukena -työ-

paketissa (TP1) on jaettu työelämäpedagogiikan tut-

kimuspohjaisia malleja sekä tarjottu tutkimustietoa 

koulutuksen ja työelämän yhteistyöstä sekä työpai-

kalla oppimisesta. Opiskelijoiden työelämävalmiuksien 

vahvistaminen -työpaketissa (TP2) on luotu työkaluja 

ja malleja työelämäkokemuksen opinnollistamisen ja 

osaamisen arvioinnin tueksi sekä työelämänäkökul-

man integroimiseksi opetukseen. Tavoitteena on lisäk-

si ollut edistää aiemmin hankitun osaamisen tunnista-

mista ja tunnustamista sekä kehittää työelämätaitojen 

opetusta kampuksella esimerkiksi simulaatiomenetel-

miä hyödyntämällä. Tuki ja ohjaus työelämäpedagogiikas-

sa -työpaketin (TP3) keskeisiä teemoja ovat opettajien 

työelämäpedagogisen osaamisen vahvistaminen, di-

gitaaliset työvälineet työelämäpedagogiikan ja uraoh-

jauksen tukena sekä harjoittelun ja työssä oppimisen 

tukeminen ja ohjaus. Työelämänäkökulma opetussuun-

nitelmissa -työpaketissa (TP4) on kehitetty erilaisia 

toimintamalleja ja -tapoja työelämänäkökulman si-

sällyttämiseksi opetussuunnitelmiin ja opinnäytepro-

sesseihin. TKI-toiminta osana koulutusta -työpaketin 

(TP5) tavoitteena on ollut laajentaa opiskelijoiden 

osallistumista korkeakoulujen tutkimus-, kehittämis- 

ja innovaatiotoimintaan, esimerkiksi monitieteisten 

yritysprojektien kautta. 
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Tässä käsikirjassa kuvataan edellä mainittujen työ-

pakettien ja niiden sisällä toteutettujen tutkimusperus-

taisten pilottien ja kehittämistoimien kokemuksia ja 

tuloksia. Ensimmäisessä luvussa esitellään työpaketin 

1 toimintaa eli kerrotaan hankkeen taustalla olevista 

teoreettisista malleista (luku 1.2) ja avataan työelämä-

pedagogiikkaa käsitteenä ja tutkimuskohteena (luku 

1.3). Työpakettien 2–5 toimijoiden laatimat artikkelit 

(luvut 2–5) tarjoavat näkökulmia, työkaluja ja toi-

mintamalleja, joiden avulla korkeakoulut ja työelämä 

voivat yhteistyössä luoda oppimisympäristöjä teorian 

ja käytännön yhdistämiseksi sekä opiskelijoiden työ-

elämävalmiuksien edistämiseksi. Kehittämistyö ja toi-

mintamallit ovat kuvattu hankkeen toimintaperiaat-

teen mukaisesti mahdollisimman käytännönläheisesti, 

tutkimusperustaista pohjaa unohtamatta. Artikkeleissa 

kuvatut toimintamallit ja työkalut on lisäksi pyritty 

rakentamaan siten, että ne olisivat skaalattavissa ja 

2D. Työelämätaitojen
oppiminen kampuksella
(ARC, HH, JYU, HY, ISY)

2C. Osaamisen 
tunnistaminen ja 
tunnustaminen
(ARC, HH, UTU, JAMK)

3C. Opettajien TE-peda-
gogisen osaamisen 
vahvistaminen
(HY, ISY, OY, JAMK, 
OAMK)

2A. Työelämäkokemus ja 
työelämäpedagogiikka
(ARC,HH)

3A. Digivälineet ja 
oppimisanalytiikka
TE-pedagogiikassa  
ja uraohjauksessa
(ISY, JYU, HY, ÅA)

4A. Opetussuunnitelman 
työelämäkökulma
(OY, LY, HAMK, JAMK, 
OAMK, LAB)

5A. TKI-toiminnan 
integrointi opetukseen 
ja oppimiseen
(LUT, HAMK, LAB, JAMK)

2B. Opinnollistaminen  
ja osaamisen arviointi
(ARC, HH, HY)

3B. Harjoittelun ja 
työssä oppimisen  
tuki ja ohjaus
(JAMK, ARC)

4B. Työelämään 
integroitu tehostettu 
opinnäyteprosessi
(OY, AY, LUT, TAU, UTU, 
LAB, HAMK)

5B. Yritysprojektit
(LUT, HAMK,LAB, JAMK, 
JYU)

2. OPISKELIJOIDEN
TYÖELÄMÄ- 
VALMIUKSIEN
VAHVISTAMINEN
Työpaketin vetäjät:  
ARC & HH

3. TUKI JA OHJAUS
TYÖELÄMÄ-
PEDAGOGIIKASSA
Työpaketin vetäjä: JAMK

4. TYÖELÄMÄ-
NÄKÖKULMA OPETUS-
SUUNNITELMISSA
Työpaketin vetäjä: OY

5. TKI–TOIMINTA 
OSANA KOULUTUSTA
Työpaketin vetäjä: LUT

1. TUTKIMUSPOHJAISET MALLIT KÄYTÄNNÖN TYÖELÄMÄPEDAGOGIIKAN TUKENA. Työpaketin vetäjä: JYU

Kuvio 1.1  Hankkeen työpaketit (violetti) ja osatoteutukset (vihreä)
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sovellettavissa eri korkeakoulujen ja koulutusohjel-

mien välillä. Artikkeleissa on myös pyritty tuomaan 

esiin kehittämistyössä kohdattuja koulutuksen ja työ-

elämän yhteensovittamiseen liittyviä haasteita sekä 

tarjoamaan ratkaisuja niihin.

Tämä kirja kuvaa kuitenkin vain osaa siitä työstä, jo-

ta Työpeda-hankkeen parissa on tehty. Hankkeessa on 

lisäksi tuotettu lukuisa määrä tieteellisiä ja muita artik-

keleita, blogikirjoituksia ja videoita, tehty yhteistyötä 

muun muassa työelämän toimijoiden, opiskelijoiden 

ja muiden kehittämishankkeiden kanssa, sekä järjes-

tetty ja osallistuttu useisiin seminaareihin ja muihin 

tapahtumiin. Kaikkien käsikirjassa kuvattujen ja edellä 

mainittujen toimien tavoitteena on ollut uudistaa kor-

keakoulujen toimintakulttuuria työelämänäkökulmaa 

paremmin huomioivaksi. Vaikka hankkeen toiminta-

kautta on vielä tätä käsikirjaa kirjoittaessa jonkin ver-

ran jäljellä, uskomme täyttäneemme hankkeelle ase-

tetut, osittain kunnianhimoisetkin tavoitteet. Korkea-

kouluissa tunnutaan ymmärrettävän entistä paremmin 

työelämänäkökulman tärkeys. Tästä kertoo esimerkik-

si se, että monet hankkeessa pilotoidut toimintamallit 

ovat otettu pysyväksi osaksi toimintarakenteita. 

Toimintakulttuurin muutos on kuitenkin niin pit-

käkestoinen prosessi, että sitä harvemmin tavoitetaan 

yhden hankkeen elinkaaren aikana. Tästä näkökul-

masta hankkeen keskeisimpiä saavutuksia onkin mie-

lestämme ollut tuoda yhteen työelämäpedagogiikan 

pioneereja ja nousevia kykyjä eri puolilta maata ja 

korkeakoulusektoria. Yli sadasta aktiivisesta hanke-

toimijasta muodostunut Työpeda-aktivistien verkosto 

varmistaa sen, että työelämäpedagogisen otteen vah-

vistuminen korkeakoulutuksessa jatkuu vielä hank-

keen päätyttyäkin.
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