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1.2 TYÖELÄMÄPEDAGOGISIA MALLEJA 

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

Työelämäyhteydet korkeakoulutuksessa eivät ole uusi 

asia. Esimerkiksi harjoittelu työelämässä on jo kauan 

kuulunut opintojen loppuvaiheeseen erityisesti tiet-

tyyn ammattiin johtavissa koulutusohjelmissa, kuten 

lääketieteissä ja insinööritieteissä. Samoin opinnäy-

tetöitä on monilla aloilla tehty jo pitkään työelämän 

antamista aiheista tai toimeksiannoista. Parin viime 

vuosikymmenen aikana työelämässä tapahtuva oppi-

minen tai muunlainen työelämäyhteistyö on huomat-

tavasti laajentunut ja saanut uusia muotoja. Erityisesti 

projektioppimista eri muodoissaan on kehitetty laa-

jalti. Seuraavassa esittelemme muutamia työelämäpe-

dagogiikkaan liittyviä tutkimuspohjaisia malleja, jotka 

ovat olleet Työpeda-hankkeen taustalla. 

Eurooppalaisia työharjoittelumalleja

Vuosituhannen vaihteessa brittiläiset tutkijat Guile ja 

Griffiths1,2 identifioivat viisi erilaista mallia toteuttaa 

työharjoitteluja eurooppalaisissa ammatillisen koulu-

tuksen järjestelmissä. Perinteisessä mallissa opiskelijat 

vain lähetetään työelämään oletuksella, että oppimi-

nen tapahtuu automaattisesti. Oppilaitoksen ja työ-

paikan välinen vuorovaikutus on minimaalista rajoit-

tuen harjoittelupaikan järjestämiseen. Kokemuksellises-

sa mallissa opiskelijan työpaikalla oppimista tuetaan 

kannustamalla opiskelijaa reflektoimaan työtään ja 

oppimistaan kokemuksellisen oppimisen mallin3 mu-

kaisesti ja kiinnitetään huomiota opiskelijan sosiaali-

sen kehitykseen. Avaintaitomalli painottaa työelämän 

avaintaitojen oppimista, ja opettajilla on tärkeä roo-

li heidän tukiessa opiskelijoita taitojen kehittymisen 

arvioinnissa. Työprosessimallissa puolestaan pyritään 

tuottamaan opiskelijoille kokonaisvaltainen ymmär-

rys työprosesseista ja työympäristöstä, ja kyky soveltaa 

oppimistaan myös muissa ympäristöissä. Malli painot-

taa teorian ja käytännön yhdistämistä, mikä edellyttää 

läheistä yhteistyötä ja vuorovaikutusta oppilaitoksen 

ja työelämän välillä. Ihanteellisena työharjoittelun to-

teuttamisen mallina Guile ja Griffiths esittävät konnek-

tiivisen mallin, jossa keskeistä on yhteys oppilaitokses-

sa tapahtuvan muodollisen (formaalin) oppimisen ja 

työelämässä tapahtuvan epämuodollisemman (infor-

maalin ja nonformaalin) oppimisen välillä. Teorian ja 

käytännön yhteyden reflektio on keskeistä opiskelijan 

toiminnassa. Oppilaitokset ja työpaikat luovat yhteis-

työssä oppimisympäristöjä, joissa kaikki osapuolet op-

pivat. Näin työelämän toimintatapojen, palvelujen ja 

tuotteiden kehittäminen muodostuu tärkeäksi kump-

panuuksien tavoitteeksi. 

Edellä kuvattuja työharjoittelumalleja ei ole syytä 

nähdä toisiaan täydellisesti poissulkevina, vaan niiden 

välillä voidaan havaita myös yhteyksiä. Esimerkiksi 

kokemukselliseen malliin liittyvällä opiskelijan reflek-

tiolla on tärkeä roolinsa oppimisprosessin tukemisessa 

myös muissakin malleissa (perinteistä mallia lukuun-

ottamatta), ja erityisesti se painottuu konnektiivises-

sa mallissa. Samoin teorian ja käytännön toisiinsa 

kytkeminen on keskeistä kokemuksellisessa mallissa, 

työprosessimallissa ja konnektiivisessa mallissa. Oppi-

laitosten ja työelämän yhteistyö painottuu eniten työ-

prosessimallissa ja konnektiivisessa mallissa. Viimeksi 

mainittu poikkeaa muista malleista erityisesti tämän 

yhteyden vahvasta korostamisesta sekä siitä, että se 

nostaa työelämän kehittämisen tärkeäksi yhteistyön 

tavoitteeksi. Konnektiivinen malli onkin ollut yksi tär-

keä lähtökohta Työpeda-hankkeen taustalla.

Guilen ja Griffithsin kuvaamat työharjoittelumallit 

edustavat ammatillista koulutusta, kun taas Jääskelä, 

Nykänen ja Tynjälä4 ovat tutkineet suomalaisten kor-

keakoulujen käytäntöjä opiskelijoiden työelämätaito-

jen kehittämisessä. Tässä tutkimuksessa erottui neljä 

erilaista mallia: 1) spesialistimalli, jossa työelämätai-

tojen kehittäminen on delegoitu spesialisteille ja jos-

sa työelämätaitoja käsitellään substanssiosaamisesta 
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erillisenä, 2) tiedepohjainen uudistamisen malli, johon 

liittyy uuden tiedon tuottamisen painotus ja kriittinen 

suhtautuminen ajatukseen korkeakoulutuksesta ”työ-

elämän palvelijoina”, 3) integratiivinen malli, jossa py-

ritään suunnittelemaan teoriaa ja käytäntöä yhdistäviä 

opintoja esimerkiksi työelämäprojektien avulla ja 4) 

verkostoituneen kulttuurin malli, joka painottaa verkosto-

jen luomista työelämän kanssa ja työelämätaitojen ke-

hittämisen sisällyttämistä opetussuunnitelmiin ja kou-

lutuksen rakenteisiin. Näistä malleista kaksi viimeksi 

mainittua voidaan nähdä Työpeda-hankkeen taustalla.

Integratiivisen pedagogiikan malli

Keskeisin Työpeda-hankkeen taustalla olevista teoreet-

tista malleista on Jyväskylän yliopistossa kehitetty in-

tegratiivisen pedagogiikan malli (IP-malli; kuvio 1.2). 

Mallin taustalla on edellä kuvattu konnektiivinen työ-

harjoittelumalli sekä asiantuntijuustutkimuksen nos-

tamat näkökulmat asiantuntijuuden kehittymisestä5,6,7. 

Vuosien kuluessa mallia on empiiristen tutkimusten 

pohjalta edelleen kehitetty sekä kotimaisen että kan-

sainvälisen tutkimuksen pohjalta, ja kuvio 1.2 mukai-

lee mallin uusinta versiota8.

Vaikka integratiivisen pedagogiikan mallin visuaali-

nen esitys on varsin monimutkainen, mallin perusidea 

on yksinkertainen: 

Asiantuntijuuden keskeisiä elementtejä ovat 1) käsitteel-

linen ja teoreettinen ymmärrys, 2) käytännöllinen osaami-

nen, 3) itsesäätelytaidot ja -tiedot sekä 4) sosiokulttuurinen 

tieto. Vaikka nämä elementit voidaan analyyttisesti erottaa 

toisistaan, korkeatasoisessa asiantuntijuudessa ne eivät ole 

toisistaan irrallisia vaan tiiviisti toisiinsa sulautuneita. Tä-

män vuoksi asiantuntijuutta kehitettäessä on tärkeä 

pyrkiä luomaan yhteyksiä näiden elementtien välille ja 

integroimaan eli yhdistämään niitä toisiinsa.

Emotionaalinen ulottuvuus: 

tunteet, asenteet, motivaatio

Itsesäätelytieto

Käsitteellinen/ 
teoreettinen tieto

Sosiokulttuurinen  
tieto ja osaaminen

Kokemuksellinen/ 
käytännöllinen tieto

ja osaaminen

Toimijuus

  soveltaminen

käsitteellistäminen

Uutta 
tietoa 

ja osaamista. 
Identiteetin 

rakentumista. Uusia 
työelämän käytäntöjä sekä 

palveluja ja tuotteita.

Prosessit: ongelmanratkaisu, 
interaktiivinen ajattelu, sosiaalisesti 

vastuullinen eettinen toiminta, 
vuorovaikutus ja yhteistyö

re
fle

kt
io

reflektio re
fle

kt
io

reflektio

Peda-
gogiset 

välineet: 
keskustelu, 

kirjoittaminen, 
yhteistyö,  
projektit...

Pedagoginen 
tuki: ohjaus  
ja palaute

Kuvio 1.2  Integratiivisen pedagogiikan malli (muokattu julkaisusta8)
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Malli korostaa siis sellaista pedagogiikkaa, jossa 

opiskelijat saavat mahdollisuuksia soveltaa teoreettis-

ta tietoa käytäntöön ja pohtia käytännön kokemuksi-

aan käsitteellisen ja teoreettisen tiedon valossa. Oman 

toiminnan reflektointi käsitteellisen tiedon avulla ke-

hittää myös opiskelijan itsesäätelytaitoja eli oman toi-

minnan ohjaamista. Yllämainituista asiantuntijuuden 

elementeistä kolme ensimmäistä 

ovat henkilökohtaisia, mutta neljäs 

elementti, sosiokulttuurinen tieto, 

puolestaan on yhteisöjen toimin-

takulttuureihin valautunutta tietoa. 

Tämä ilmenee työyhteisöjen toimin-

takäytänteissä ja -tavoissa, mutta siihen kytkeytyvät 

myös käytetyt työvälineet, laitteet, koneet ja ohjel-

mistot sekä näiden mahdollisuudet ja rajoitteet. Työ-

yhteisöjen sosiokulttuuriseen tietoon ei pääse käsiksi 

muuten kuin osallistumalla yhteisöjen toimintaan. Tä-

män vuoksi opiskelijoiden osallistuminen eri tavoin 

työelämään opintojensa aikana on tärkeää. Silloin kun 

ei ole mahdollista järjestää aitoa työelämäkokemusta, 

erilaiset simulaatiot ja käytännön harjoitukset voivat 

tuoda ainakin jossain määrin oman alan ongelmia 

opiskelijoiden käsiteltäväksi.

Integratiivinen pedagogiikka ei ole varsinaisesti pe-

dagoginen menetelmä itsessään, vaan erilaisia peda-

gogisia ratkaisuja voidaan hyödyntää asiantuntijuuden 

eri elementtien integroimisessa. Esimerkiksi työelä-

mäprojektit tarjoavat mahdollisuuksia teoreettisen tie-

don käytäntöön soveltamiseen, ja oppimispäiväkirjan 

avulla opiskelija voi työharjoittelun aikana reflektoida 

omaa toimintaansa ja kokemuksiaan joidenkin etu-

käteen annettujen teoreettisten mallien tai käsitteiden 

avulla. Opiskelijatiimeissä toteutettavissa työelämäpro-

jekteissa voidaan varata aikoja yhteiseen ohjattuun 

keskusteluun. Harjoittelujen tai projektien jälkeen eri 

kursseilla voidaan tarkastella työelämän kokemuksia 

teoriatiedon valossa esimerkiksi ryhmäkeskusteluissa. 

Myös erilaisia digitaalisia alustoja ja välineitä voidaan 

hyödyntää oppimista tukevissa tehtävissä.

Toimijuus integratiivisessa pedagogiikassa

Olennaista integratiivisessa pedagogiikassa on, että 

opiskelijoita tuetaan eri tavoin reflektiossa, teorian 

ja käytännön kytkemisessä sekä aktiivisen toimijuu-

den kehittymisessä. Toimijuus ei rakennu itsestään 

vaan yksilön ja sosiokulttuurisen ympäristön vuo-

rovaikutuksessa9,10.11. Jääskelän ja 

kumppaneiden11 mukaan opiskeli-

joiden toimijuus koostuu yksilöl-

lisistä resursseista (motivaatiosta, 

minäpystyvyydestä, kompetenssius-

komuksista ja osallistumisaktiivi-

suudesta), sosiaalisiin suhteisiin liittyvistä resursseista 

(tasa-arvoisesta kohtelusta, opettajan ja toverien tuesta 

ja luottamuksesta) sekä kontekstuaalisista resursseista 

(mahdollisuudesta vaikuttaa ja tehdä valintoja). 

Virtasen ja kumppaneiden12 tutkimus ammatillisen 

koulutuksen työssäoppimisesta osoitti, että opiskelijat 

kokivat oppineensa työpaikalla sitä enemmän, mitä 

enemmän työpaikka tarjosi heille mahdollisuuksia toi-

mia aktiivisena yhteisön jäsenenä. Tämä ilmeni esimer-

kiksi siten, että työpaikalla kysyttiin opiskelijalta neu-

voja tai mielipiteitä ja arvostettiin hänen osaamistaan. 

Korkeatasoisen osaamisen ja asiantuntijuuden kehitty-

misessä on toki olennaista myös yksilön omaehtoinen 

tietoinen ja tarkoituksellinen opiskelu, tavoitteenaset-

telu ja harjoittelu (deliberate practice13). Asiantuntijuus-

tutkimuksessa korostetaan, että sen tueksi palautteen 

saamisella on suuri merkitys13. Pedagoginen tuki, oh-

jaus ja palaute ovatkin tärkeitä komponentteja integra-

tiivisen pedagogiikan toteuttamisessa.

Emootioiden huomioon ottaminen

Tämän vuosituhannen aikana on tutkimuksessa vah-

vasti noussut esiin emootionaalinen näkökulma op-

pimisessa ja työssä14,15. Tämä näkökulma on tullut 

esiin myös integratiivisen pedagogiikan empiirisissä 

tutkimuksissa. Esimerkiksi Virossa insinööriopiskeli-

Korkeatasoisessa 
asiantuntijuudessa 

teoria ja käytäntö ovat 
toisiinsa sulautuneet
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joiden yrittäjyyskoulutuksessa toteutetussa tutkimuk-

sessa havaittiin, että emootioiden käsittely on tärkeää, 

koska IP-mallin mukaisessa työskentelyssä opiskelijat 

joutuivat tilanteisiin, joissa heiltä edellytettiin aktiivi-

sempaa panostusta oppimiseen kuin mihin he olivat 

aikaisemmin tottuneet, ja tä-

mä herätti monenlaisia tuntei-

ta.16,17. Emotionaalinen ulottu-

vuus onkin lisätty IP-malliin. 

Emootioiden reflektointia ja 

emotionaalista tukea tarvitaan 

erityisesti haasteellisten ja ongelmallisten tilanteiden 

käsittelyssä, mutta myös onnistumisten ja positiivisten 

kokemusten jakaminen on tärkeää. 

Ohjaajan, opettajan ja vertaisten tuki on tärkeää 

paitsi työharjoittelun, projektityön tai muun työelä-

mäyhteistyön aikana, myös sitä ennen ja sen jälkeen18. 

Täks kumppaneineen16 suosittelevat, että opiskelijoi-

den kanssa keskustellaan mahdollisista työpaikalla 

tapahtuvan oppimisen tai projektityöskentelyn haas-

teista jo etukäteen ja samalla tehdään selväksi toi-

mintatavat tuen saamiseksi. Nykyiset viestintävälineet 

tarjoavat erinomaiset mahdollisuudet opiskelijoiden 

ja opettajien väliseen sekä opiskelijoiden keskinäiseen 

yhteydenpitoon myös työelämäjakson aikana. Har-

joittelun tai projektityön jälkeen on hyvä reflektoida 

haasteita ja onnistumisia. Kaikki työpaikat eivät ole 

samanlaisia oppimisen tukemisessa, ja yhteiset koke-

musten jakamiset voivat tuoda positiivista näkökul-

maa työelämään myös sellaisille opiskelijoille, joiden 

omat kokemukset ovat jääneet negatiiviseksi. Näin 

negatiivisistakin kokemuksista voidaan oppia. 

Oppimisprosessit ja -tulokset  
integratiivisessa pedagogiikassa

Integratiivisen pedagogiikan mallin keskiössä ovat op-

pimisprosessit, joissa korostuvat integratiivinen ajattelu, 

ongelmanratkaisu sekä sosiaalisesti vastuullinen eettinen 

toiminta ja vuorovaikutus. Integratiivinen ajattelu on 

Kallion19,20 mukaan ajattelun korkein muoto, jossa 

yksilö kytkee toisiinsa erilaisia näkökulmia. Kallio20 

kutsuukin tällaista ajattelua myös moninäkökulmai-

seksi ajatteluksi. Sille on tyypillistä se, että yksilö ei 

perusta ratkaisuaan johonkin ongelmaan pelkästään 

yhteen näkökulmaan, vaan 

pyrkii tarkastelemaan asioita 

eri perspektiiveistä ottaen huo-

mioon myös toistensa kanssa 

ristiriitaisetkin aspektit. Näin 

yksilön näkemys voi olla tie-

tynlainen synteesi asian eri puolista. Myös erilaisten 

ajattelun elementtien, kuten teoreettisen tiedon ja 

käytännöllisen, kokemuksellisen tiedon yhdistäminen, 

samoin kuin tiedon ja emootion harmonia, on tyypil-

listä integratiivisessa ajattelussa. Tällainen moninäkö-

kulmainen integratiivinen ajattelu on usein määritelty 

myös yhdeksi viisauden elementiksi21. 

Kun opiskelijat pohtivat ja ratkovat monimutkaisia 

”todellisen elämän” ongelmia yhdistämällä teoreettista 

ja käytännöllistä tietoa, he samalla harjoittavat myös 

integratiivista ajattelua. Jatkuva ongelmanratkaisu on-

kin tyypillistä asiantuntijatyössä. Tunnetut asiantun-

tijuuden tutkijat Bereiter ja Scardamalia6 ovat jopa 

määritelleet asiantuntijuuden asteittain eteneväksi on-

gelmanratkaisuksi (progressive problem solving). Tällä 

he viittaavat siihen, että asiantuntija tarttuu jatkuvasti 

yhä haasteellisempiin tehtäviin, joiden parissa hän 

jopa ylittää omat osaamisensa rajat ja samalla kehittää 

omaa asiantuntijuuttaan. Bereiterin ja Scardamalian6 

mukaan formaali teoreettinen tieto muuntuu asian-

tuntijan informaaliseksi tiedoksi, kun sitä käytetään 

ymmärtämisen ongelmien ratkaisuun ja taidoiksi, kun 

sitä käytetään käytännöllisten ongelmien ratkaisuun. 

Integratiivisessa pedagogiikassa onkin olennaista jär-

jestää oppimisympäristöjä, joissa opiskelijat voivat 

kytkeä teoreettista tietoa ongelmanratkaisuun. Työ-

elämä tarjoaa tähän luonnollisen ympäristön, mutta 

myös harjoitustehtävät ja simulaatiot oppilaitosympä-

ristössä palvelevat samaa tarkoitusta (vaikkakaan eivät 

Pedagoginen tuki, ohjaus 
ja palaute ovat tärkeitä 

komponentteja integratiivisen 
pedagogiikan toteuttamisessa
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kokonaisvaltaisesti vastaa työelämän sosiokulttuurista 

ympäristöä).

Integratiivisen ajattelun ja ongelmanratkaisun ohella 

työelämässä, samoin kuin kaikessa muussakin inhimil-

lisessä toiminnassa, tarvitaan sosiaalisesti vastuullista 

eettistä toimintaa ja vuorovaikutusta. Asiantuntijatyön 

olemukseen kuuluu millä tahansa alalla eettinen kom-

petenssi22. Jokapäiväisten eettisten ongelmien lisäksi 

tämän päivän maailmassa asiantuntijat, poliittiset päät-

täjät ja kaikki kansalaiset ovat kasvotusten globaalien ja 

monimutkaisten kriisien kuten ilmastonmuutoksen ja 

uusien pandemioiden kanssa. Tällaisten ongelmien, 

kuten myös monien jokapäiväisten työtehtävien, hoi-

taminen edellyttää moniammatillista ja monitieteistä 

yhteistyötä. Eettisten ongelmien vuorovaikutukselli-

seen pohtimiseen ja moniammatilliseen työskentelyyn 

on syytä harjaantua jo opintojen aikana. Näistä syistä 

IP-malliin on lisätty uutena elementtinä sosiaalisesti 

vastuullinen eettinen toiminta ja vuorovaikutus8.

Integratiivisen pedagogiikan mallin tavoitteena on 

tuottaa monipuolisia oppimistuloksia: uutta tietoa, 

ymmärrystä ja osaamista, ammatillisen asiantuntijuu-

den, identiteetin ja toimijuuden kehittymistä sekä uu-

distuvia työelämän käytänteitä, tuotteita ja palveluja. 

Tutkimustulokset tukevat mallin 

toimivuutta. Esimerkiksi ammatil-

lisen koulutuksen työssäoppimista 

koskeneessa tutkimuksessa koulu-

oppimista ja työssäoppimista in-

tegroiva pedagogiikka oli toiseksi 

tärkein selittävä tekijä opiskelijoiden kokemalle op-

pimiselleen työssä. Eniten oppimista selitti työpaikan 

tarjoamat mahdollisuudet aktiiviseen toimijuuteen12. 

Eräässä viimeaikaisessa tutkimuksessa teorian ja käytän-

nön integrointi selitti eniten myös korkeakouluopiske-

lijoiden ongelmanratkaisutaitojen oppimista erilaisilla 

yliopistokursseilla23. Monipuolisia oppimistuloksia 

on kuvattu myös mallin mukaan toteutetuissa työelä-

mäprojekteissa24, yrittäjyysopinnoissa16 sekä opettajan-

koulutuksen opetusharjoittelussa25,6. Lupaavia tuloksia 

on saatu myös teknisten välineiden ja kirjoittamisen 

hyödyntämisestä teorian ja käytännön kytkemiseen27. 

Työelämäpedagogiikan tavoitteet ja prosessit

Yksi maailman johtavista työssä oppimisen tutki-

joista, Stephen Billett, on koonnut australialaisissa 

yliopistoissa toteutettujen 25 tutkimus- ja kehittä-

misprojektin tuloksia työkokemuksen integroinnis-

ta opintoihin18. Hänen mukaansa työelämäjaksojen 

onnistumisen kannalta on tärkeää määritellä ensin 

oppimistavoitteet, jonka jälkeen voidaan määrittää 

sopiva ajankohta työelämäkokemukselle (esimerkiksi 

opintojen alussa, keskivaiheilla tai lopussa), sen kesto, 

yhteistyöorganisaatio, opiskelijan toiminta ja oppi-

mistehtävät sekä työelämäkokemusten luonne. 

Billett jakaa opiskelijoiden työelämäkokemusten ta-

voitteet seuraaviin kategorioihin: 1) oppia spesifistä 

ammatista, 2) oppia ammattialan erilaisista variaati-

oista, 3) laajentaa yliopistoympäristössä opittua tie-

toa ja osaamista, 4) orientoitua ammattialan erilaisiin 

työympäristöihin, 5) kehittää ammattitaitoa, jota am-

matissa edellytetään, 6) kehittää erityisosaamista, jota 

vaaditaan spesifeissä ammattitehtävissä, ja 7) täyttää 

(tietyillä aloilla) säädösten mukai-

set vaatimukset ammatin harjoit-

tamiselle. Taulukossa 1.1 esitetään, 

minkälaisia pedagogisia prosesseja 

kunkin tavoitteen mukainen toi-

minta edellyttää ennen työelämä-

kokemusta, sen aikana ja sen jälkeen. Taulukossa ta-

voitteet on tiivistetty viiteen tavoitteeseen. 

Pedagogiset prosessit kaikissa kolmessa vaiheessa 

(ennen työelämäjaksoa, sen aikana ja sen jälkeen) voi-

daan toteuttaa tilanteesta ja olosuhteista riippuen joko 

yksilö- tai ryhmätoteutuksina tai niiden yhdistelmänä. 

Usein on hyödyllistä, että opiskelija pohtii kokemuksi-

aan ensin itsekseen esimerkiksi oppimispäiväkirjan tai 

analyyttisen kirjoitustehtävän avulla, ja tämän jälkeen 

yhteisissä ryhmätapaamisissa opiskelijat jakavat ja ver-

Työelämäjaksojen 
onnistumisen kannalta 
on tärkeää määritellä 

ensin oppimistavoitteet
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tailevat kokemuksiaan. Ennen työelämäjaksoa on luon-

tevaa käydä koko opiskelijaryhmän kanssa läpi työelä-

män yleisiä vaatimuksia ja käytänteitä ja harjoitella eri 

tilanteissa tarvittavia taitoja. Esimerkiksi lääketieteen 

koulutuksessa on hyödynnetty teatteriammattilaisten 

kanssa toteutettuja potilastilanteiden simulointeja. 

Edellä on esitelty sellaisia työelämäpedagogisia 

malleja, jotka ovat erityisesti vaikuttaneet Työpeda-

hankkeen taustalla. Tavoitteena on siis ollut kehittää 

korkeakoulutusta yhteistyössä työelämän kanssa sekä 

kytkeä koulutuksessa ja työelämässä oppimista toisiin-

sa kokonaisvaltaisen asiantuntijuuden tukemiseksi ja 

työelämän kehittämiseksi. Seuraavassa alaluvussa ku-

vataan tarkemmin työelämäpedagogiikkaa käsitteenä 

ja tutkimuskohteena.
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sen aikana ja sen jälkeen (mukailtu Billettin18(s.202) pohjalta)

Tavoitteet Pedagogiset prosessit

Ennen työelämäjaksoa Työelämäjakson aikana Työelämäjakson jälkeen

Oppia perusasioita tietystä 
ammatista.

Työelämän yleisten 
ja ammattispesifien 
normien, säädösten ja 
käytänteiden tuntemuksen 
varmistaminen.

Asiantuntijoiden antama 
ohjaus, opiskelijalla 
mahdollisuus esittää 
kysymyksiä.

Ammattiin liittyvien 
näkökulmien reflektointi 
suhteessa opiskelijoiden 
omiin odotuksiin.

Kytkeä korkeakoulussa 
opittua tietoa ja osaamista 
työelämässä opittuun.

Teoreettisen tiedon 
tarkastelua käytäntöön 
soveltamisen näkökulmasta. 
Työelämäjaksolle annettavat 
reflektiotehtävät (jotka 
puretaan jakson jälkeen).

Ohjaus, joka auttaa 
opiskelijoita luomaan 
yhteyksiä korkeakoulussa 
opittuun.

Kokemusten jakaminen 
tiedon soveltamisesta 
käytäntöön ja kokemusten 
reflektointi teoriatiedon 
valossa.

Oppia ammattialan 
moninaisista käytännöistä  
ja työympäristöistä.

Työkäytäntöihin 
tutustuminen etukäteen.

Erilaisten käytänteiden 
ja/tai työympäristöjen 
vertaileminen toisiinsa. 
Asiantuntijoiden ohjaus 
liittyen ammattialan erilaisiin 
tehtäviin ja käytänteisiin.

Ammattialan erityyppisten 
tehtävien ja käytäntöjen 
vertailu ja reflektointi.

Kehittää erityisosaamista, 
jota vaaditaan spesifeissä 
ammattitehtävissä.

Opiskelijoiden 
valmentaminen 
työpaikkojen 
erityisvaatimuksiin.

Spesifiin työympäristöön 
liittyvien taitojen harjoittelu. 

Erityisosaamisen 
kehittymisen tarkastelu ja 
erilaisten erityisosaamisten 
vertailu.

Varmistaa säädösten 
mukaiset vaatimukset 
ammatin harjoittamiselle.

Työn erityisvaatimusten 
opettaminen.

Ohjaus työpaikalla. Työssä opitun reflektointi 
suhteessa ammattia 
koskeviin säädöksiin.
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1.3 TYÖELÄMÄPEDAGOGIIKKA 
KÄSITTEENÄ JA TUTKIMUSKOHTEENA 

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

Johdanto 

Työelämäpedagogiikka on käsitteenä ja tutkimuskoh-

teena nuori niin kansainvälisesti kuin kansallisesti-

kin tarkasteltuna. Yksi ensimmäisistä työelämäpeda-

gogiikkaan viitanneista tutkijoista on australialainen 

työssä oppimisen asiantuntija Stephen Billett. Hän 

kehitti 2000-luvun alussa pedagogiikkaa (workplace 

pedagogy, workplace pedagogy practices) työntekijöiden 

oppimisen tukemiseksi ja systematisoimiseksi1,2. Suo-

malaisessa tutkimuskirjallisuudessa työelämäpedago-

giikalla viitataan ennemminkin opiskelijoiden työssä 

tapahtuvan oppimisen tukemiseen, jossa se näyttää 

linkittyvän laaja-alaisemmin yhteistyöhön koulutuk-

sen ja työelämän välillä3 tai pedagogiikan tasoon kou-

lutuksen ja työelämän välisessä yhteistyössä4. Samoin 

tämänhetkinen kansainvälinen työelämäpedagogii-

kan (pedagogy of work-based learning, work-based lear-

ning pedagogy) tutkimus liittyy opiskelijoiden työssä 

tapahtuvan oppimisen tukemiseen ja edistämiseen5. 

Työelämäpedagogisen tutkimustiedon painottuminen 

erityisesti opiskelijoiden toimintaan liittyy siihen, että 

erilaiset harjoittelut ja muut työelämässä tapahtuvat 

opinnot ovat lisääntyneet merkittävästi 2000-luvulla 

niin Suomessa kuin maailmalla6. 

Tässä luvussa tutustutaan työelämäpedagogiikan 

tutkimukseen meillä ja muualla. Kansainvälistä työelä-

mäpedagogiikan tarkastelua varten tehtiin systemaatti-

nen otsikkotason tiedonhaku (workplace pedagogy, pe-

dagogy of work-based learning, pedagogy of work-integrated 

learning, work-based learning pedagogy) Scopus-tietokan-

nassa, ja se tuotti 44 osumaa. Materiaalista analysoitiin 

laadullisen sisällönanalyysin keinoin työelämäpeda-

gogiikan käsitettä sekä niitä tapoja ja keinoja, joilla 
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