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4.1 JOHDANTO 

Sanna Brauer*, Pirkko Siklander* & Maarit Virolainen**
*Oulun yliopisto, ** Jyväskylän yliopisto

Yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen odotetaan 

kouluttavan nopeasti eri alojen asiantuntijoita työ-

elämään. Perinteiset koulutus- ja tutkintorakenteet ei-

vät kuitenkaan aina huomioi työelämän uudistuneita 

osaamisvaatimuksia tai tue riittävästi opiskelijan työ-

elämätaitojen kehittymistä ja sujuvaa siirtymistä työ-

elämään. Opetussuunnitelman painotukset alakohtai-

sesta tietämisen merkityksestä ja työelämälle tyypillis-

ten toimintatapojen omaksumisesta myös vaihtelevat 

eri korkeakouluissa. Opetussuunnitelmat voidaan 

jakaa karkeasti kolmeen osaan: 1) alakohtainen tieto, 

2) koulutus- ja opintoalalle tyypillinen toiminta ja 3) 

ammatillinen identiteetti sekä asenteet1. ”Työelämänä-

kökulma opetussuunnitelmissa” (työpaketti 4) painot-

taa kahden viime mainitun näkökulman integroimista 

ensimmäiseen eli alakohtaiseen tietoon. Ilman integ-

rointia työelämänäkökulma voi jäädä oppiainenäkö-

kulman varjoon ja opinnäytetyö opetussuunnitelmas-

ta sekä työelämästä irralliseksi prosessiksi. 

Työpaketin 4 tavoitteena on ollut lisätä sekä opiskeli-

joiden että opetus- ja ohjaushenkilökunnan ymmärrys-

tä muuttuvasta työelämästä ja sen vaatimuksista. Näin 

myös vaikutusmahdollisuudet puolin ja toisin lisäänty-

vät. Piloteista saatujen kokemusten kautta vaikutetaan 

koulutuksen rakenteisiin pysyvästi ja systematisoidaan 

opetussuunnitelmien työelämävastaavuutta käytännön 

ja teorian tasolla. Pilotit kuvaavatkin opiskeluprosessin 

polkuna, johon opinnäytetyö ja työelämä on integroi-

tu, jolloin myös opiskelijoiden tuntemus työelämästä 

kehittyy tutkimusperustaisesti. Hankkeen tuotokset 

nostavat esiin uusia tapoja oppimisen ohjaukseen ja 

arvioinnin menetelmiin sekä kuvaavat muun muassa 

opinnäytetyön sekä prosessi- että projektimuotoisen 

lähestymisen kautta. Tavoitteena on kehittää opinnäy-

tetyöprosessia tavoite- ja tulevaisuusorientoituneeksi 

ja lyhentää opiskeluaikoja. Myös työssäkäyvien opis-

kelijoiden opiskelua voidaan tehostaa, kun tarjotaan 

toimivia väyliä yhdistää työ ja opiskelu sekä integroida 

opinnäytetyö oman työn kontekstiin. 

”Työelämänäkökulma opetussuunnitelmissa” -ke-

hittämistyö aloitettiin kartoittamalla kunkin korkea-

koulun lähtötilannetta yhteiskirjoittamisen prosessin 

kautta. Prosessin tuloksena syntyneessä ”Kehittämis-

hankkeet korkeakoulujen työelämärelevanssin edis-

täjänä” -artikkelissa2 tarkastellaan käynnissä olevia ja 

jo päättyneitä korkeakoulutuksen ja työelämän väli-

seen yhteistyöhön liittyviä kehittämishankkeita, työ-

elämäyhteyksien kehittämiseen liittyviä malleja sekä 

kymmenen viime vuoden aikana työelämäyhteyksissä 

tapahtuneita muutoksia. Tämänkaltaista kehittämis-

hankkeiden tutkimuksellista arviointia teoreettisen 

mallin pohjalta ei ole juurikaan aikaisemmin tehty, 

joten tutkimustulokset tuovat esiin uusia näkökulmia 

kehittämishankkeiden vaikuttavuudesta korkeakoulu-

tuksen kontekstissa.
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Työpaketin 4 tulosten haluttiin kokonaisuutena 

pohjautuvan ajankohtaiseen tutkimusperustaiseen tie-

toon korkeakoulutuksen työelämäyhteyksien kehitty-

misestä ja kehittämisestä. Siksi alkuvaiheessa panos-

tettiin selvitystyöhön, jonka tuloksia on jo julkaistu 

useissa artikkeleissa 2-5. Nämä artikkelit avaavat työelä-

mäläheisen kehittämisen ja opetussuunnitelmatyön 

eri ulottuvuuksia korkeakoulutuksessa. Oppimisen 

monimuotoista ekosysteemiä ja oppimisen merkitystä 

olemassaolon perustekijänä on kuvattu Työpeda- ja 

eAMK-hankkeiden toimijoiden toimittamassa Ammat-

tikasvatuksen aikakauskirjan teemanumerossa ja sen 

pääkirjoituksessa 4/20193. Teemanumeron artikkeli 

”Työn muutoksen haasteet kulttuurialan korkeakoulu-

tuksen työelämäpedagogiikalle”4 paneutuu erityisesti 

kulttuurialan opetussuunnitelmien työelämäläheisyy-

teen. Se nostaa keskiöön ekosysteeminäkökulmasta 

vähemmän tarkastellun ulottuvuuden – opetussuunni-

telman – eri oppimisympäristöjen välistä liikkumista 

ohjaavana tekijänä. Katsausartikkeli työelämäpedago-

giikan kehittyvistä käytänteistä5 puolestaan tarjoaa kat-

tavan kuvan työelämäyhteistyön monipuolisuudesta. 

Yhteiskirjoittamisen lisäksi Työpeda-hankkeen työ-

paketissa 4 on kehitetty työelämänäkökulman huo-

miointia ja opintojen sujuvoittamista kahden sateen-

varjoteeman alle kootuissa piloteissa. Nämä yläteemat 

ovat olleet: 1) opetussuunnitelman työelämänäkökulma 

ja 2) työelämään integroitu tehostettu opinnäytetyöpro-

sessi. Työelämänäkökulma on otettu huomioon niin 

opetussuunnitelman, opetusmenetelmien, opintojak-

sosisältöjen kuin opinnäytetyön tasolla. Pilottien kaut-

ta on tunnistettu toimivia työelämäkäytänteitä sekä 

tehokkaan opiskelupolun ja opinnäytetyön malleja. 

Malleissa on kiinnitetty erityistä huomiota opintojen 

ohjaukseen ja tukeen siten, että toimenpiteet tukevat 

koulutuksen työelämärelevanssia hyvien ja kehittyvien 

käytänteiden tasolla. 

Seuraavat kappaleet kokoavat työpaketissa 4 tehdyt 

toimet yhteen ja kuvaavat, miten työelämätaitoja on 

sisällytetty korkeakouluopintoihin ja siten vahvistet-

tu työelämäyhteyksiä ja opiskelijoiden työllistymistä. 

Mallit ovat skaalattavissa ja sovellettavissa eri korkea-

kouluihin ja eri aloille. 
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