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1 PROJEKTIOPPIMISEN TEOREETTISET PERUSTEET 
 
 
1.1 Projektioppimisen käyttöönoton perusteet 
 

Oppimisen ja asiantuntijuuden tutkimuksissa on todistettu, että kaikki 
osaaminen ja asiantuntijuus on hyvin tilanne- ja kontekstisidonnaista. 
Mielekkään ja yhteisön kannalta tarkoituksenmukaisten tietojen ja taitojen 
oppiminen tapahtuu monimutkaisen toiminnan sivutuotteena erilaisissa 
vuorovaikutusverkostoissa. Tästä on tehty johtopäätös, että laadukas 
oppimisympäristö on monimutkainen, mielekkäiden tavoitteiden varaan 
rakentuva, oppijan motivaation kannalta tarkoituksenmukainen ja 
yhteistoiminnallinen. Tällaisia projektioppimisen kanssa samansuuntaisia 
oppimis- ja työskentelymuotoja ovat muun muassa ongelmalähtöinen 
oppiminen, yhteisöllinen ja yhteistoiminnallinen oppiminen, 
kokemuksellinen ja kollaboratiivinen oppiminen sekä erilaiset työssä ja 
tekemällä oppimisen mallit. Sosiaalista vuorovaikutusta, 
yhteistoiminnallissuutta ja tekemällä oppimista korostavat  lähestymistavat 
eivät ole uusia. Uutta ovat vain perustelut, joita niiden käyttöönotolle on 
esitetty. (Eteläpelto & Rasku-Puttonen 1999, 181-188; Vesterinen 2001, 
22-24.) 

 
 
1.1.1 Oppimisteoreettiset perusteet 
 

Projektioppimisen käyttöönoton ensimmäinen perustelu on 
oppimisteoreettinen: Mistä itse oppimisessa on kyse? Projektioppisella ei 
ole yhtä yhtenevää teoreettista lähtökohtaa, vaan sitä on perusteltu monista 
erilaisista näkökulmista. Useimmissa perusteluissa perustana pidetään 
konstruktivistisia oppimisteorioita, lähinnä sosiaalista konstruktivismia ja 
kognitiivista oppimiskäsitystä. Konstruktivismissa oppiminen nähdään 
oppijan aktiivisena kognitiivisena ja/tai sosiaalisena toimintana, jossa hän 
jatkuvasti rakentaa kuvaansa maailmasta ja sen ilmiöistä aikaisempien 
tietojensa, käsitystensä ja uskomustensa pohjalta. Tieto ei siis ole 
sellaisenaan siirrettävissä, vaan se on aina yksilön tai sosiaalisen yhteisön 
rakentamaa. Tässä prosessissa keskeistä on oppimisen kokemuksellisuus 
ja siihen liittyvä tietoinen reflektio, oman ja muiden toiminnan arviointi. 
Kirjallisuudessa on toisinaan asetettu  vastakkain kognitiivinen 
oppimiskäsitys ja tiedon tilannekohtaisuutta korostava lähestymistapa, nk. 
situationaalisuus. Kognitiivinen oppimiskäsitys pohjautuu tiedon 
yksilölliseen omaksumiseen, havainnointiin ja tiedostamiseen. 
Situationaalinen oppimiskäsitys perustuu oppijan osallistumiseen ja 
yhteisen tieto- ja taitoyhteisön rakentamiseen. Tätä perustellaan sillä, että 
oppijoiden tulee ymmärtää oppimisen merkitys osana omaa kasvua ja 
tietojen ja taitojen merkitys sosiaalisessa ympäristössä. Oppijoiden tulee 
hahmottaa itsensä vastuullisina ja itseohjautuvina toimijoina. Tästä 
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karkeasta kahtiajaosta on vedetty myös sellaisia suoraviivaisia 
johtopäätöksiä, että oppiminen sosiaalisessa vuorovaikutuksessa olisi aina 
tuloksellisempaa kuin yksilöllinen oppiminen. Tällaisia päätelmiä ei 
kuitenkaan voida tehdä. (Eteläpelto & Rasku-Puttonen 1999, 184-188; 
Vesterinen 2001, 22-24.) 
 
Kollaboratiivinen oppiminen ja kontekstuaalinen oppiminen ovat läheistä 
sukua situationaalisuudelle. Kollaboratiivinen oppiminen määritellään 
tasa-arvoiseksi, yksilöiden muodostamaksi vuorovaikutukseksi, jossa 
rakennetaan käsiteltävästä asiasta yhteinen ymmärrys. Tämä edellyttää  
yhteisiin tavoitteisiin ja jaettuun toiminnan arviointiin sitoutumista. 
Tällaisia tilanteita voidaan järjestää lukemattomilla menetelmillä, joista 
projektiopiskelussa käytetty tiimityöskentely on yksi esimerkki. 
Kontekstuaalinen oppiminen puolestaan painottaa oppimiskontekstin 
luomista. Konteksti sisältää alakohtaisen tietosisällön, toimintaympäristön, 
-tilanteen, sen taustat sekä ajalliset ulottuvuudet. (Eteläpelto & Rasku-
Puttonen 1999, 188-189; Vesterinen 2001, 24-29.) 
 
Kokemuksellinen oppiminen korostaa reflektiota tiedon muodostuksen 
edellytyksenä.  Jyväskylän ammattikorkeakoulun Tiimiakatemiassa on 
käytössä projektimainen työtapa, jossa oppimismenetelmä on kehitetty 
kokemuksellisen oppimisen mallia soveltaen markkinoinnin ja 
innovoinnin opiskeluun sopivaksi. Lähtökohtana on ollut, että asioiden 
testaaminen käytännössä on oppimisessa kaikkein tärkeintä. Projekteja 
tekemällä sekä yksittäinen opiskelija että projektiryhmä tai tiimi voivat 
kokeilla asioita ja teorioita käytännössä ja saada näin kokemuksia. 
Yhdessä tekemisen kautta syntyy tiimejä ja yhdessä kokeilun kautta 
saadaan enemmän kokemuksia ja ajatuksia kuin yksin tekemällä. 
Tiimiakatemian kehittämässä ns. Aivoteollisessa mallissa tiedon luominen 
ja oppiminen  käsitetään yhteisölliseksi ja vuorovaikutteiseksi; tieto 
saadaan virtaamaan ihmisten välisten keskustelujen ja yhteisten 
kokemusten avulla. Tässä prosessissa dialogi, yhdessä reflektointi sekä 
tekemällä oppiminen, learning by doing, ovat tärkeimpiä menetelmiä. 
(Leinonen, Partanen & Palviainen 2002, 23-29; Vesterinen 2001, 23-24.) 
 
Ongelmaperustaisessa oppimisessa, promlem-based learning (PBL),  
lähtökohdaksi otetaan käytännöstä nousevat ongelmatilanteet, joiden 
avulla teoria ja käytäntö yhdistetään kiinteästi toisiinsa. 
Oppiainekohtaisesta opettamisesta luovutaan ja sisällöt heijastelevat 
ammatillisen käytännön oleellisia osaamisalueita. Projektioppiminen ja 
ongelmaperustainen oppiminen ovat ryhmätyömuotoina lähellä toisiaan. 
Niitä käytetään usein yhdistettynä, jolloin puhutaan ongelmaperustaisesta 
projektioppimisesta. Joidenkin tutkijoiden mukaan projektioppiminen on 
ongelmaperustaisen oppimisen yksi menetelmällinen ja pidemmälle 
kehittynyt muoto. (Poikela 1998, 13-16; Vesterinen 2001, 25-30.) 
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1.1.2 Asiantuntijuus ja työelämä 
 

Työelämän rakennemuutokset ja yhteiskunnallisen työnjaon jatkuva 
uusiutuminen ovat johtaneet staattisesta ammattipohjaisesta työnjaosta 
joustavaan tehtäväpohjaiseen työnjakoon, johon asiantuntijuuden 
määrittely tällä hetkellä vahvasti kiinnittyy. Työelämän uudet 
ammattitaitovaatimukset on otettu huomioon koulutuksen 
opetussuunnitelmien ja opetusmenetelmien kehittämisessä siten, että 
opiskelijoille annetaan mahdollisuus tehdä entistä enemmän valintoja ja 
luoda oma oppimisen polkunsa itse. Perinteisesti ammatillisessa 
koulutuksessa teoreettinen ja käytännöllinen tieto ovat kulkeneet erillään. 
Tällöin opiskelijat eivät saa riittävästi välineitä ratkaista eteen tulevia 
työelämän tilanteita. Sen lisäksi koulutus ei pysty kehittämään oppimaan 
oppimisen taitoja, jotka ovat olennaisia työelämän ja ammatin jatkuvan 
kehittämisen kannalta. Projektiopiskelu antaa opiskelijoille 
mahdollisuuden integroida ja rakentaa omaa ja yhteisön yhteistä tieto- ja 
taitopohjaa peilaamalla teorian ja käytännön suhdetta. Projektiopiskelussa 
pyritään tavoittamaan osaamisen, taitamisen ja hiljaisen tiedon 
elementtejä, jotka ovat oleellisia ammatillisen käytännön eri tilanteissa ja 
samalla perusta jatkuvalle ammatilliselle kehittymiselle ja uusiutumiselle. 
(Vesterinen 2001, 33-43, 52.) 
 
Eksperttiyttä ja asiantuntijuutta koskeva tutkimustieto painottaa kontekstin 
merkitystä asiantuntijan toiminnassa. Kognitiivinen lähestymistapa on 
perinteisesti painottanut alakohtaisen sisältötiedon ja taitojen oppimista 
asiantuntijan tärkeimpänä ominaisuutena. Viime vuosina on kuitenkin 
kiinnitetty yhä enemmän huomiota sosiaalisten rakenteiden ja alan 
kulttuurin tuntemukseen, joiden on havaittu voimakkaasti ohjaavan 
eksperttien ongelmanratkaisua. Ongelmalähtöisen projektioppimisen 
lähtökohtana ovat todellisen elämän tilanteet ja ongelmat, millä pyritään 
varmistamaan, että opiskelijoille syntyy käsitys kontekstista, todellisista 
tilanteista ja ympäristöistä, joissa tietoa on myöhemmin tarkoitus soveltaa. 
(Eteläpelto & Rasku-Puttonen 1999, 188-190.) 
 
Ongelmaperustaisen oppimisen alkuperäisenä tarkoituksena on ollut 
koulutuksen järjestäminen uudelleen niin, että se pystyy vastaamaan 
yhteiskunnan ja työelämän tarpeisiin aikaisempaa paremmin. Koulutuksen 
tavoitteena on siis enemmänkin kehittää ammatillista pätevyyttä ja luoda 
valmiuksia työelämään kuin vain kehittää ammatillista tietopohjaa. 
Sisältökeskeisessä ajattelussa asiantuntijuus liittyy sisältöön; asiantuntija 
tietää paljon asioita ja on käynyt läpi paljon tietosisältöjä siitä, miten jokin 
asia on tai miten se tehdään. Ongelmalähtöisessä oppimisessa 
asiantuntijuus on kyky tunnistaa tärkeimmät ongelmat ja tietää, miten 
niiden ratkaisemisessa tulee edetä. Ongelmien käsittely korostaa kykyä 
hankkia tietoa tarpeen mukaan ja käyttää sitä hyödyllisimmällä 
mahdollisella tavalla kussakin tilanteessa. (Boud & Feletti 1999, 55; 
Poikela 1998, 45-50.) 
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Monille työtehtäville on nykypäivänä tyypillistä kommunikatiivisuus, 
jossa työntekijät joutuvat jatkuvasti etsimään uutta tietoa, hakemaan 
ratkaisuja ennakoimattomiin ongelmiin, tekemään suunnitelmia ja 
käymään neuvotteluja työtovereiden ja asiakkaiden kanssa. Moni työ on 
muuttumassa aikaisempaa enemmän ilmaisun, tutkimuksen ja viestinnän 
tapaiseksi toiminnaksi. Tämä ovat tyypillisiä erityisesti projektimaiselle 
työskentelylle. Projektityötaidot nähdään nykyään tärkeänä osaamisena, 
jotka tulevat tulevaisuudessa yhä korostumaan. Työelämässä projektit 
nähdään tehokkaana työmuotona, joka kehittää ja jäsentää yritysten ja 
työntekijöiden toimintaa. Projektityötaidot luovat valmiuksia elinikäiseen 
oppimiseen antamalla sellaisia yleistaitoja, jotka ovat käyttökelpoisia 
erilaisissa tilanteissa ja erilaisissa työympäristöissä. Ne korostavat 
itsesäätelytietojen ja –taitojen osuutta yhtenä asiantuntijan keskeisenä 
tiedonlajina perinteisen teoreettisen tietämisen ja käytännöllisen 
osaamisen lisänä. Itsesäätelytaitoihin kuuluu puolestaan tärkeänä osana 
reflektio, kyky ohjata ja kriittisesti arvioida omaa toimintaansa. (Kirjonen 
2003, 31; Tynjälä 2003, 47, 57; Vesterinen 2001, 43-48.) 
 
 

1.1.3 Motivaatio 
 

Kolmas projektimuotoista oppimista puoltava näkökohta on oppimisen 
motivaation paraneminen verrattuna opettajajohtoiseen 
luokkahuoneopetukseen tai yksinopiskeluun. Projektiperustainen opetus ei 
toimi aihetta koskevan syvällisen ymmärtämisen edistäjänä, ellei 
projektien suunnittelussa ja toteutuksessa oteta riittävästi huomioon 
opiskelijoiden jatkuvaa motivointia. Koska työskentely edellyttää 
pitkäaikaista sitoutumista, opiskelijoiden on pidettävä projektia 
kiinnostavana ja haastavana ja työn on toisaalta vastattava sopivaa 
vaatimustasoa. Tuloksena laadittavan tietotuotteiden on oltava myös 
sisällöllisesti tarpeeksi laajoja ja syvällisiä. Optimaalinen haasteellisuus 
merkitsee, että projektin tuotos on saavutettava kohtuullisin ponnistuksin 
kohtuullisessa ajassa. Pitkäaikainen ja vastuullinen sitoutuminen työhön 
vaatii myös sitä, että työtä kohtaan syntyy tietynlainen omistajuus. Jotta 
tällaisen omistajuus syntyisi, opiskelijan ja opettajan välisessä työnjaossa, 
joka sisältää vapauksia ja vastuita, tulisi löytää tasapaino. Opettajan 
tehtävänä on huolehtia siitä, että opiskelijat eivät kuormitu liikaa projektin 
vaatimuksista. Opettajan on myös huolehdittava siitä, että toiminta ja 
laadittavat tuotteet vastaavat tavoitteiden mukaisia sisältöjä ja että 
oppiminen tulee osoitettua. (Eteläpelto & Rasku-Puttonen 1999, 190-191.) 
 
Motivoitunut opiskelija sitoutuu työskentelyyn paremmin ja oppii 
paremmin kuin ei-motivoitunut. Motivaatio on myös edellytys 
projektityön onnistumiselle ja oppimiselle. Uusi motivaatiotutkimus tuo 
esille kollektiivisten odotusten merkityksen yksilön motivoitumiselle 
työhön ja onnistumiselle työssä. Sitoutuneella ja motivoituneella tiimillä 
on eräänlainen sisäinen pakko luoda, oppia ja kasvaa yhdessä. Tuloksena 
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syntyy enemmän kuin mitä yksittäinen ihminen voisi saada aikaan. Tämä 
saa aikaan sen, että myös jokainen yksilö motivoituu ponnistelemaan 
tavoitteen saavuttamiseksi ja hän myös uskoo ryhmän, esimerkiksi tiimin 
tai projektiryhmän, kykyyn suoriutua tavoitteista. Konstruktivistisesta, 
tiedon rakentelun näkökulmasta motivaatio helpottaa oman oppimisen 
reflektointia ja selventää oppimiseen vaikuttavien kokemusten ja 
sosiaalisten vuorovaikutusten merkitystä. (Vesterinen 2001, 57-58.) 

 
 
1.2 Oppimisprojektin ohjaus 

 
 
1.2.1 Opettajan rooli ohjaajana 
 

Opettajan tehtäviä ja asemaa projektioppimisen ohjaajana on tutkittu 
varsin vähän. Tutkimustuloksissa, lähinnä informaatioteknologiaan 
liittyvissä oppimisympäristöissä, opettajan rooli oppimisen kannalta 
näyttää kuitenkin olevan hyvin ratkaiseva laadukkaiden oppimistulosten 
aikaansaamiseksi. Koska projektioppiminen on osoittautunut vaativaksi 
työskentelymuodoksi, opettajalla on keskeinen rooli suotuisan 
vuorovaikutuksen edistäjänä ja se tulee avoimissa ja verkottuneissa 
oppimisympäristöissä entistä haasteellisemmaksi ja vaativammaksi. 
Ohjaajan ensimmäinen tehtävä projektiopiskelussa on edellytysten 
luominen sille, että oppimisprosessi käynnistyy. Opiskelijalla on vastuu 
omasta oppimisprosessistaan, mutta ohjaaja ottaa vastuun 
ohjausprosessista. (Eteläpelto & Rasku-Puttonen 1999, 183; Vesterinen 
2001, 74-75.)  
 
Ohjauksessa opiskelijaa autetaan saavuttamaan oppimiselleen asettamansa 
tavoitteet sekä pääsemään irti rutiiniajattelusta, pintaprosessoinnista, kohti 
ymmärtämistä, syväprosessointia. Ohjauksen tavoitteena on ohjattavan 
ammatillinen kasvu, kasvuun tarvittavien oppimisvalmiuksien 
kehittäminen ja tutkivan työotteen oppiminen. Ohjaussuhde on kahden 
tasa-arvoisen ihmisen sosiaalinen vuorovaikutus- ja yhteistyösuhde, josta 
voidaan käyttää myös nimitystä tutorointi. Tutor on henkilö, joka auttaa 
opiskelijoita hankkimaan itsenäisen opiskelun edellyttämiä taitoja. Muita 
vastaavia termejä ovat facilitator, animator, coach, trainer. Tutorohjaaja 
voi toimia myös ammatillisena konsulttina, mikä tarkoittaa 
auktoriteettiaseman sijasta toimimista oppimisen resurssina. Opettajan 
roolia voidaan kuvata myös termeillä tukeminen ja valmentaminen. 
Tukemisella tarkoitetaan prosessia, jossa ohjaaja auttaa oppijaa 
suorittamaan monimutkaisen tehtävän, johon oppija ei vielä yksin 
kykenisi. Tukea vähennetään asteittain sitä mukaa, kun oppija pystyy itse 
ohjaamaan omaa toimintaansa. Valmennuksessa puolestaan annetaan 
tilannekohtaisia vihjeitä, joiden tarkoituksena on tuoda oppijan suoritus 
lähemmäs ekspertin suoritustasoa. (Eteläpelto & Rasku-Puttonen 1999, 
199; Poikela 1998, 41; Vesterinen 2001, 61.) 
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Onnistunut ohjaus vaatii ohjaajalta paljon aikaa, yksilöllistä paneutumista 
ja sitoutumista. Opettajan vastuu on aktivoivien opetustilanteiden 
suunnittelussa ja tiimin työskentelyn ohjaamisessa havainnoinnin, 
kysymysten ja palautteen avulla. Ohjaajan on pystyttävä tekemään sekä 
ryhmäprosessia että sisällön oppimista edistäviä kysymyksiä. (Vesterinen 
2001, 62.) Ongelmalähtöisessä oppimisessa opettajan roolin on kuvattu 
muuttuvan tiedonjakajasta ja auktoriteetista oppimisen tukijaksi ja 
resurssiksi. Opettajan on keskityttävä tehokkaan opettamisen sijasta 
tehokkaaseen oppimiseen. Onnistumisen kannalta on olennaista, että 
opetusmenetelmä on yhtä mieluinen ja tyydyttävä sekä oppilaille että 
heidän opettajilleen. (Boud &  Feletti 1999, 65-68; Poikela 1998, 36-38.)  
 
Hyvältä ohjaajalta vaaditaan ensinnäkin reflektiivistä kykyä tarkastella 
omaa ohjaamistaan, omia uskomuksiaan ja ohjaustavoitteitaan. Tällöin 
hän voi tukea opiskelijaa löytämään oman itsensä ja oman tyylinsä eli 
harjaannuttaa ohjattavan ajattelun ja ymmärryksen valmiuksia. Ohjauksen 
välillisenä tavoitteena on aktiivinen oppiminen ja itseohjautuvuus, jotka 
kehittyvät ohjaajan ja ohjattavan välisessä dialogissa. Toiseksi ohjaajalta 
vaaditaan kykyä muuttaa omaa persoonallista ymmärrystään kohti 
pedagogista ymmärrystä, jotta hän pystyy tulkitsemaan ja selittämään 
ohjattavalle oleellisia sisältöjä. Kolmas tärkeä tekijä ovat ohjaajaan 
persoonaan liittyvät ominaisuudet, kuten tunnepitoinen ja empaattinen 
suhde ohjattavaan, aito kuuntelutaito ja riittävä kontrolli aiheessa 
pysymiseksi. (Vesterinen 2001, 62.) 
 
Projektiohjauksen ensimmäinen lähtökohta on, että opettaja luottaa siihen, 
että opiskelijat huolehtivat itse omasta oppimisestaan. Opettajan vastuulla 
on suunnitella, sopia tehtäviä ja oppimisympäristöjä sekä motivoida, 
havainnoida, ohjata, arvioida ja antaa palautetta. Projektin kuluessa esiin 
nousee paljon ennakoimattomia kysymyksiä, jotka ovat opettajan 
asiantuntemuksen ulkopuolella. Tämä asettaa opettajan itsensä alttiiksi 
arvostelulle. Projektiohjauksessa ohjaajan taidot ovat tärkeämmät kuin 
opetettavan asian syvällinen tuntemus. Toiseksi opettaja joutuu 
määrittelemään uudelleen suhteensa opetettavaan substanssiin. Hän joutuu 
pohtimaan, mitä asioita opiskelijan on selvitettävä itsenäisesti ja ohjattava 
opiskelijaa itsenäiseen asioiden selvittämiseen. Opettaja ei siis voi 
”tarjoilla” kaikkea valmiina. Kolmanneksi opettajan rooli muuttuu 
suhteessa opiskelijoihin ja asiantuntijahierarkia vähenee. Hänestä tulee 
oppimiskumppani, joka toimii tiimeissä ja pääsee osalliseksi osaamisen ja 
asiantuntijuuden jakamisesta. Edellytyksenä on, että opettaja on tietoinen 
monista rooleistaan projektioppimisen ohjaajana. Vaikka ohjaajan rooli 
tulisi olla myös oppijana, hän on usein silti määräävässä asemassa 
esimerkiksi arvioidessaan oppimisen lopputuloksia. (Poikela 1998, 41; 
Vesterinen 2001, 64-65.) 

 
 
1.2.2 Oppimisen ja ohjauksen peruselementit 
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Projektiopiskelun ohjaustilanteen keskeisiä elementtejä ovat dialogi, 
reflektio, palaute ja arviointi. Projektiopiskelun ohjaustilanne perustuu 
opiskelijan kehittymistä edistävään dialogiin. Avoin dialogi edellyttää 
avointa ja kiinnostunutta toisen kuuntelua, jossa kaikki osapuolet ovat 
läsnä tilanteessa omana itsenään ja tasa-arvoisia. Se merkitsee 
kokemuksen yhteistä työstämistä uudenlaisen ymmärryksen 
saavuttamiseksi. Ohjaajan ammattitaitoa on se, että hän pystyy näkemään 
tilanteet useasta perspektiivistä ja avartamaan näin myös opiskelijan 
näkemystä asiasta. Tavoitteena on näin auttaa ohjattavaa analysoimaan 
omaa oppimistoimintaansa.  
 
Ammatillisen kasvun ja koko oppimisprosessin keskeinen elementti on 
reflektio, jolla tarkoitetaan tietojen, käsitysten ja toimintatapojen aktiivista 
ja huolellista pohdiskelua. Reflektion tarkoitus on auttaa ohjattavaa pois 
itsestään selvinä pitämistään totuuksista, rutiineista ja auttaa häntä 
luottamaan enemmän omaan asiantuntemukseensa ja kokemuksiinsa ja 
vähemmän ulkoisiin auktoriteetteihin. Tyypillistä reflektiolle on 
käytännön toiminnan ja teorian yhdistäminen. Tiimityöskentelyssä 
käytetään henkilökohtaista itsereflektiota, vertaisopiskelijoiden, ohjaajan 
ja koko ryhmän yhteistä reflektiota. Se on siis väline , jonka avulla 
voidaan ottaa etäisyyttä ja lähestyä oppimistilannetta uudesta 
näkökulmasta. Tämä voi puolestaan johtaa uusiin ajatuksiin, tunteisiin ja 
tekoihin, mistä oppija itse ei ole ollut lainkaan tietoinen. Hyvän ohjauksen 
edellytys on, että ohjaaja on itse sisäistänyt reflektiivisen oppimisen. 
(Vesterinen 2001, 55-56, 66-67.) 
 
Palautteen saaminen liittyy olennaisesti sekä itsensä kehittämiseen että 
ammatilliseen kasvuun. Puolueeton, selkeä ja luottamuksellinen palaute 
lisää opiskelijan itsetuntemusta ja halua tehdä itsearviointia. 
Parhaimmillaan se opettaa opiskelijaa näkemään oman työn merkityksen 
ympäröivässä kokonaisuudessa. Opiskelussa on tärkeää, että palautetta 
saadaan monista eri lähteistä, mikä tarkoittaa väistämättä myös sitä, että 
eri lähteistä saatu palaute voi olla ristiriitaista ja epäyhtenäistä. Mikäli 
opiskelija hyväksyy vain sellaisen palautteen, joka vastaa hänen omaa 
olemassa olevaa käsitystään, voi palautteen hyöty jäädä pieneksi.  
 
Arvioinnin tavoitteena on motivoida opiskelijaa ja tukea oppijan minä-
käsityksen kehitystä. Projektiopiskelu ja sen arviointi on aina prosessi, 
joka kohdistuu ensisijaisesti läpikäytävään prosessiin, kun taas 
perinteisessä opetuksessa arviointi kohdistuu selvemmin tuotettuun 
tulokseen. Projektiopiskelun arviointi voidaan jakaa neljään arvioitavaan 
osaan: tausta, prosessi, asenne ja tuotos. Taustoja arviointi keskittyy 
lähtötilanteeseen ja tekijöihin, joihin opiskelijoilla ei ole ollut 
vaikutusmahdollisuuksia. Prosessin arviointia pidetään projektioppimisen 
tärkeimpänä alueena. Yksilön arviointi keskittyy tällöin omaan 
oppimiseen, työskentelyn analysointiin ja kehittämiseen. Ryhmän tai 
tiimin arviointi painottaa sekä ryhmän sisäistä toimintaa että ulkoista 
vuorovaikutusta. Asenteen arviointi painottaa suhtautumista työskentelyyn 
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ja ympäristöön sekä oppimishaluun. Tuotosten arviointi käsittää sekä 
aineettomat että aineelliset tulokset ja se tapahtuu yleensä yhdessä tulevien 
käyttäjien kanssa.  
 
Huolellinen dokumentointi tukee arviointiprosessia. Opiskelijan 
apuvälineitä tässä ovat portfoliot ja oppimispäiväkirjat. Portfolioihin 
kerätään prosessin aikana syntyvää materiaalia, joka voidaan käyttää 
arvioinnin tukena. Oppimispäiväkirjat kuvaavat oppimisprosessin aikana 
tapahtuvaa toimintaa ja oppimista. Vesterisen (2001, 69) mukaan 
kirjallisuudesta on vaikea löytää tarkempaa pohdintaa projekti- tai 
ongelmaperustaisen oppimisen periaatteita tukevista arviointikäytännöistä 
ja niiden soveltamisesta. (Eteläpelto & Tourunen 1999, 80-81; Vesterinen 
2001, 67-69.) 

 
 
1.2.3 Projektioppimisen ongelmakohtia 

 
Ohjauksen monet ongelmat ovat ryhmätoiminnan yleisiä ongelmia. 
Yhteisöllisen oppimisen ongelmista suurin osa liittyy itse 
työskentelyprosessiin ja yhteisen tietoperustan muodostamiseen, projektin 
toteuttamiseen. Se, että opettaja ohjaisi prosessin kulkua 
opettajajohtoisesti, on yhteistoiminnallisen oppimisen periaatteita vastaan, 
koska siinä oppiminen määritellään tasavertaiseksi yksilöiden 
muodostamaksi vuorovaikutukseksi. Opettaja voi kuitenkin määritellä 
työskentelyn yleisiä puitteita ja näin vaikuttaa siihen, että jäsenten väliset 
suhteet ovat toimivia ja symmetrisiä. Tämä tarkoittaa myös sitä, että 
ryhmän jäsenten pitää olla sekä sosiaalisesti että tiedoiltaan samalla 
tasolla. Opiskelijoiden toiminta monimutkaisissa tilanteissa on yleensä 
alussa hyvin epäsystemaattista, jos sitä arvioidaan alan käsitteiden ja 
menetelmien hallintana ja vasta vähitellen oppijoiden edistyessä toiminta 
muuttuu systemaattisemmaksi. (Eteläpelto & Rasku-Puttonen 1999, 182-
183, 195-196.) 
 
Projektiopiskelua pidetään usein hauskana oppimisen muotona, koska 
siinä voidaan olla välittömässä sosiaalisessa vuorovaikutuksessa ja jakaa 
vastuita ja tehtäviä osallistujien kesken. Tässä piilee myös se ongelma, että 
mikäli oppijat luottavat liikaa siihen, että muut jäsenet ottavat vastuuta 
heidän puolestaan, vetäytyjät vähentävät itsenäistä ja syvällistä ajattelua 
sekä oman työskentelynsä kriittistä arviointia. On siis tärkeää, että 
jokainen projektiryhmäläinen kantaa vastuun omasta työstään ja omasta 
osastaan kokonaisuudessa. Projektityöskentely vaatii oman toiminnan 
ohjaus- ja arviointitaitoja, joita ohjaajan olisi pystyttävä edistämään ja 
tukemaan. (Eteläpelto & Rasku-Puttonen 1999, 192-194.) 
 
Yksi projektityön vaativuus syntyy siitä, että se edellyttää oppijoilta 
monimuotoista itsensä ilmaisukykyä ja kykyä tarkastella asioita eri 
perspektiiveistä. Heidän tulee kyetä keskustelemaan ideoistaan, 
kommunikoimaan selkeästi ja muodostamaan uusia kysymyksiä 
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käsiteltävästä ongelmasta. Vaihtoehtoja on pystyttävä vertailemaan 
toisiinsa ja punnitsemaan omaa näkökulmaansa kriittisesti. Kaiken 
kaikkiaan projektityöskentely edellyttää korkeatasoisia 
vuorovaikutustaitoja. Ryhmäoppimisen tilanteissa ongelmia on havaittu 
muun muassa puheen muodossa. Ryhmätoiminta vaatii dialogista tutkivaa 
puhetta, jossa osallistujat käsittelevät ideoita kriittisesti mutta rakentavasti, 
ja argumentoivat ehdotuksia. Tällainen puheen laatu on riippuvainen 
ryhmän jäsenten sosiaalisista suhteista ja rooleista. Opettaja voi 
ohjatessaan tarjota malleja tai kehyksiä sille, mitä yhteinen 
projektityöskentely voi olla, muun muassa antamalla positiivista kritiikkiä 
ja tukemalla dialogista keskustelua. (Eteläpelto & Rasku-Puttonen 1999, 
192-202.) 
 
Projektimuotoinen opiskelu on muotoilun suuntautumisvaihtoehdossa 
vakiintunut oppimismenetelmä kolmannen ja neljännen vuosikurssin 
opinnoissa. Susanna Vinkka-Keskisen (2003) opiskelijoiden keskuudessa 
tekemän tutkimuksen mukaan projektiopiskelu on opiskelijoiden 
keskuudessa pidetty oppimismenetelmä. Ongelmana on kuitenkin 
selkeiden toimintatapojen puute. Sekä opiskelijat että opettajat eivät aina 
hahmota projektioppimisen kokonaisuutta, mikä näkyy muun muassa 
sitoutumisen ja motivaation puutteena. Ohjausmenetelmät, opettajan 
roolin selkeyttäminen ja oppimisen arviointi vaativat kehittämistä. Myös 
perinteiset lukujärjestykset tuovat hankaluuksia aikatauluihin ja keskenään 
integroitujen opintojen ajoitukseen. (Susanna Vinkka-Keskinen 2003.) 

 
 

2 PROJEKTIOPPIMISEN KÄSIKIRJA 
 
 

Ohjauksella tarkoitetaan kaikkia niitä toimia ja vaikuttamisen keinoja, 
joilla ohjaaja voi edistää opiskelijan oppimista. Käsikirjan tarkoituksena 
on toimia sekä opiskelijan että opettajan tukena ja apuvälineenä 
oppimisprojektin suunnittelussa ja toteuttamisessa.   

 
Projektioppimiselle ei ole yhtä ainoaa muotoa, vaan sille ovat ominaisia 
monet eri oppimisstrategiat. Oppiminen saa erilaisia muotoja tehtävästä ja 
tilanteesta riippuen. Projektioppimisessa yhdistyvät monet keskenään 
samansuuntaiset työskentelyn ja oppimisen muodot, kuten 
yhteistoiminnallinen, ongelmalähtöinen ja kokemuksellinen oppiminen, 
joissa kaikissa lähtökohtana on oppijoiden sosiaalinen vuorovaikutus ja 
opettajajohtoisen opetuksen vähentäminen. Oppimisen teoreettisena 
perustana on lähinnä sosiaalinen konstruktivismi, jossa oppiminen 
käsitetään oppijan aktiivisena, omakohtaisena ja jatkuvana merkitysten ja 
käsitysten rakentamisena sosiaalisen vuorovaikutuksen kautta. (Eteläpelto 
& Rasku-Puttonen, 202-203, Vesterisen 2001, 175.) 
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Opettajan rooli projektiopiskelun ohjaajana on hyvin monimuotoinen ja 
projektiopetus muistuttaa vain etäisesti perinteistä luokkahuoneopetusta. 
Opettaja on ensisijaisesti oppimisen tukija ja ohjaaja, motivoija ja 
valmentaja, yhteistyökumppani ja konsultti. Opettajan vastuulla on 
oppimisen ohjaus, mutta vastuu oppimisesta on opiskelijalla. Roolin 
sisäistäminen vaatii opettajalta uudenlaista asennetta opettajuuteen sekä 
omaa motivaatiota ja innostusta oppimisprojektia kohtaan. Hänen on 
luovuttava perinteisestä opettajan auktoriteetista, jaettava vastuu 
opiskelijoiden kanssa sekä suunnittelussa että arvioinnissa ja totuttava 
projektioppimisen mukanaan tuomaan epävarmuuteen.  

 
Projekti on työ, joka tehdään määritellyn kertaluonteisen tuloksen 
aikaansaamiseksi. Projektia rajoittavat aikataulu ja resurssit, kuten raha, 
henkilöt ja koneet, mikä puolestaan rajaa  tuloksen laadun ja laajuuden. 
Systemaattinen projektimuotoinen työ on ainutkertainen kokonaisuus. 
Jatkuva toiminta ei ole projekti, vaan projektilla on selkeä alku ja loppu. 
Projekti on suunnitelmallinen ja sillä on ennalta määritellyt tavoitteet. 
Tyypillisiä piirteitä ovat myös ongelmakeskeisyys, yhteistoiminnallisuus 
ja yhteinen arvoperusta. Projekti on tiedonhankintatapa, 
ongelmanratkaisumenetelmä ja organisaatiomuoto, jossa useat 
asiantuntijat reflektiivisen toiminnan kautta luovat yhteisen ymmärryksen 
ja käyttökelpoisen tuloksen. (Pelin 2002, 38; Anttila 2001, 12-14.) Yleiset 
projektihallintamenetelmät ovat tarpeen ohjausprosessissa. 
Projektityömenetelmän tunteminen tai niihin tutustuminen antaa 
vastauksia myös oppimisprojektien ohjaukseen.  
 
 

2.1 Esisuunnittelu- ja taustatyö 
 

Opetussuunnitelman joustavuus ja väljyys asetetaan kovalle koetukselle 
projektimuotoisessa opetuksessa. Lähtökohtana on, että 
opetussuunnitelmassa on oltava liikkumavaraa ja toteutussuunnitelmia on 
pystyttävä muokkaamaan projektikohtaisesti.  

 
Opetuksen organisointi koskee aina projektiryhmän kaikkia opintoja – 
myös niitä kursseja, jotka eivät liity projektiin. Opettajien on yhteistyössä 
organisoitava opetus niin, että opiskelijoiden yhteenlaskettu työmäärä on 
kohtuullinen, opettajien työnjako ja yhteiset suunnittelun ja arvioinnin 
pelisäännöt ovat selkeät sekä niin, että aikataulut ja lukujärjestykset on 
mahdollista toteuttaa.  
 

Huono organisointi muuhun opetukseen on yksi yleisempiä 
projektiopiskelua haittaavia tekijöitä (Vesterinen 2001, 176). 

 
Opettajien resursoinnissa on muistettava, että oppimisprojektin ohjaajan 
työmäärä on vähintään yhtä suuri kuin perinteisessä opettajajohtoisessa 
opetuksessa ellei jopa suurempi. Sekä opettajien että muiden 
suunnittelussa mukana olevien on sisäistettävä opettajan roolin 
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muuttuminen ja resurssien kohdentaminen tilanteessa, missä opetus ei 
enää perustu oppiaineiden mukaiseen jakoon. Pienryhmien ja 
opiskelijoiden henkilökohtainen ohjaus, ohjaustarpeen vaihteleva rytmi ja 
laajat opintokokonaisuudet ilman perinteisiä, tarkkoja sisältömäärityksiä 
ovat projektiopiskelulle tyypillisiä. Opettajan suurin tehtävä on 
opiskelijoiden ohjaus ja opetus, mutta sen lisäksi opettajan työhön 
kuuluvat olennaisesti muun muassa erilaisten toimintojen koordinointi, 
projektien markkinointi sekä yritysten ja opiskelijoiden rekrytointi.  

 
Yksi opettaja voi hallita samaan aikaan korkeintaan kolmea 
projektia, mutta kunnolla hän voi ohjata vain yhtä (Anttila 2001, 
204). 

 
Oppimisympäristö sisältää kaikki ne tekijät, jotka vaikuttavat oppimiseen 
ja edistävät sitä, kuten paikka, tila, yhteisö, toimintatavat, asenteet ja 
ilmapiiri. Ohjaaja voi etukäteissuunnittelulla vaikuttaa lähinnä ns. 
ulkoiseen oppimisympäristöön, fyysisiin ja sosiaalisiin tekijöihin, joilla 
oppimista ohjataan, kuten tilat, tehtävät, materiaalit ja sosiaalinen 
vuorovaikutustapa. Ns. sisäinen oppimisympäristö tarkoittaa opiskelijan 
mielen ympäristöä, johon vaikuttavat muun muassa aikaisemmat 
kokemukset, tiedot, taidot, asenteet, pelot ja tunteet. (Koli & Silander 
2002, 41-42.) Tähän sisäiseen ja henkilökohtaiseen puoleen ei opettaja 
varsinaisesti voi vaikuttaa vielä etukäteissuunnittelussa. Ohjaaja voi 
vaikuttaa siihen keskinäisessä vuorovaikutussuhteessa opiskelijoihin, 
mutta sisäistä ympäristöä voi muuttaa vain yksilö itse. 
 
Oppimisprojektin valintaan voidaan soveltaen käyttää yritysmaailman 
kriteerejä. Pelinin (2002) mukaan projektin valinta on yrityksen keskeinen 
strategia ja erityisesti tuotekehitysprojektien valinnalla on keskeinen 
merkitys yrityksen tulevaisuudelle. ”Tärkeämpää kuin tehdä asioita oikein, 
on tehdä oikeita asioita.” (Pelin 2002, 65.) Ohjaajan tehtävänä on valita tai 
vähintäänkin hyväksyä projektiaihe. Aiheen on oltava sellainen, että se 
sijoittuu oikeaan opiskelun vaiheeseen; se on riittävän haastava, mutta ei 
ole ylivoimaisen vaikea. Projektin valintaan vaikuttaa käytännössä 
ratkaisevasti se, millaiset projektit ovat elinkeinoelämässä ajankohtaisia ja 
oppilaitoksessa mahdollisia toteuttaa. Yritysyhteistyöprojektin valinnassa 
– tai hankinnassa – korostuu myös opettajan rooli koordinoijana ja 
markkinoijana. 
 
Oppimisprojektin keston maksimipituus on yksi lukuvuosi. Mikäli projekti 
kestää pidempään, se pitää jakaa selkeisiin osaprojekteihin, joilla on omat 
tavoitteet ja suunnitelmat. Lukukausi, 4 – 5 kuukauden aika, lienee laajalle 
yksittäiselle oppimisprojektille optimipituus. Liian pitkä aika tuo usein 
mukanaan ongelmia; motivaatio ja sitoutuminen saattavat heiketä ja 
henkiset voimavarat ja into laantua. Usein unohdetaan se, että myös 
lyhyet, muutaman viikon tai yhden kuukauden kestävät kertaluontoiset 
työt voidaan toteuttaa projekteina.  
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Aikataulu on projekteissa, myös oppimisprojekteissa, kivijalka, johon muu 
suunnittelu perustuu. Ohjaajan tehtävänä ei ole suunnitella projektin 
toteutuksen aikataulua, vaan ohjauksen ja opetuksen aikataulu. Koska 
aikataulujen laadinta perustuu aina tietynlaiseen arvioon, ohjaajien pitää 
kerätä kokemustietoa aiemmin toteutuneista työmääristä. Yksi yleisimpiä 
virheitä on se, että projektin työmäärä ja asiasisältö on käytettävissä 
olevaan aikaan ja olemassa oleviin taitoihin nähden liian suuri. 
Perusohjeena ohjausaikataulun laadinnassa voisi olla seuraava jaottelu: 

• 20 %  tutorointi, yhteiset ohjauskokoontumiset, muut 
ohjauspalaverit 

• 20 %  teoriaopinnot, luennot, kirjareferaatit, esseet 
• 60 %  projektin toteuttaminen 

 
Ohjausmenetelmä, ohjauksen periaatteet ja toteutustapa, on toisaalta 
ohjaajan henkilökohtainen toisaalta koko opettajatiimin yhteinen valinta. 
Yhteisesti on päätettävä muun muassa siitä, onko ohjaaja myös 
substanssin osaaja, mikä ei projektiopiskelussa ole välttämätöntä. 
Yhteistoiminnallisissa projekteissa ohjaajalla ja projektiryhmällä on oltava 
vähintään yksi ryhmän yhteinen ohjauskerta viikossa, mieluummin 
säännöllinen aika ja paikka. 

 
Riskien hallinta eli mahdollisten tulevien ongelmien ennakointi on osa 
ohjaajan etukäteissuunnittelua, mutta myös tärkeä osa projektin toiminnan 
ohjausta. Riskin ja ongelman määritelmä voi helpottaa jäsentämään 
ohjauksen suunnittelun ja toteutuksen eroa: 
 

Riski on mahdollinen negatiivinen poikkeama projektin 
tavoitteista. Ongelma ei ole enää riski vaan toteutunut poikkeama, 
joka vaatii toimenpiteitä ja päätöksentekoa. 

 
Helpoin tapa ennustaa projektin tulevia ongelmia on katsoa 
taaksepäin, mitkä seikat ovat aikaisemmin menneet pieleen. 
Kysymys on lähinnä ajattelutavasta: Otammeko aikaa ja 
mietimme rauhassa potentiaalisia riskejä? Hyvälläkään 
ennakoinnilla ei ehkäistä kaikkia mahdollisia ongelmia, mutta 
ongelmia tulee huomattavasti vähemmän. Yritysmaailmassa on 
arvioitu, että suhteessa käytettyyn työaikaan riskien ennakointi 
antaa erittäin hyvän katteen.(Pelin 2002, 217.)  

 
Näin on myös oppimisprojektien kohdalla. Ennakoimalla 
suunnitteluvaiheessa mahdollisia ongelmia, ne pystytään 
ennakkosuunnittelulla ja ohjauksen avulla joko välttämään kokonaan tai 
helpottamaan niiden ratkaisua merkittävästi. 
 
Riskien arviointiin soveltuu Pelinin (2002) mukaan normaali aivoriihi-
menetelmä. Ryhmässä kuvitellaan ja ideoidaan luovasti ilman kritiikkiä ja 
ilman kiirettä projektin tulevia työvaiheita ja sitä, mitkä seikat voivat 
mennä pieleen. Ilmapiirin pitää olla vapaamuotoinen ja kaikki ideat, myös 
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pessimistiset, ovat sallittuja. Kokemuksen lisäksi apuna riskien 
arvioinnissa voidaan käyttää erilaisia tarkistusluetteloita. (Pelin 2002, 
219.) Tätä menetelmää voidaan käyttää sekä opettajien ohjausryhmässä 
että myöhemmin opiskelijoiden projektiryhmässä. 

 
Projektin toteutuksen ongelmiin on olemassa useimmiten selvät 
menettelytavat, joilla ongelmat vältetään. Osa näistä yritysmaailman 
projekteissa sovellettavista toimista voidaan ottaa huomioon jo 
oppimisprojektin suunnitteluvaiheessa. Yleisiä korjaustoimia ovat muun 
muassa seuraavat (Pelin 2002, 47): 
 

• Ohjaaja, projektin johto tai asiakas määrittelee selkeästi ja 
riittävän yksityiskohtaisesti tavoitteet ennen projektin 
aloittamista. 

• Kehitetään projektin suunnittelun työkaluja ja määritetään 
käytettävä raportointi. 

• Osallistujille annetaan riittävä projektitoiminnan koulutus ja 
valmennus. 

• Kehitetään projektitoiminnan ohjeistoa, jaetaan se koko 
organisaatiolle, opettajille ja opiskelijoille, ja opastetaan sen 
käytössä. 

• Projektin ohjaaja ja/tai johto vaatii projektista määräaikaisen 
raportoinnin ja aikataulujen ylläpidon, ts. tehostaa valvontaa. 

• Kehitetään projektin päättämiseen selvät pelisäännöt. 
 
 

2.2 Projektiopiskeluun valmentautuminen 
 

Orientointi ja perehdyttäminen projektiopiskeluun ja 
projektityöskentelyyn on projektiryhmän oman suunnitteluvaiheen 
ensimmäinen osa. Heikko perehdyttäminen projektityöskentelyyn on yksi 
yleisimpiä projektiopiskelua haittaavia tekijöitä. Projektiopiskelun 
ymmärtäminen ja siihen valmentaminen parantavat sekä suunnittelu- että 
toteutusvaiheeseen paneutumista. Tämä parantaa myös motivaatiota. 
Ensimmäinen oppimisprojekti, esimerkiksi toisena opiskeluvuotena, vaatii 
aina perusteellisemman johdatuksen oppimismenetelmään ja 
työskentelytapaan kuin sitä seuraavat. Myöhemmissä projekteissa näitä 
asioita voidaan kerrata ja syventää.  

 
Läpinäkyvyydellä tarkoitetaan sitä, että opettaja kuvaa opiskelijoille 
opetus- ja oppimisprosessin, johon liittyy muun muassa tavoitteiden, 
oppimismenetelmän ja arvioinnin avaaminen ja niistä keskusteleminen. 
Tällöin oppijat tietävät, mitä heiltä odotetaan ja miten he voivat toimia. 
Heidän ei tarvitse käyttää energiaa siihen, mihin opettaja toiminnallaan 
pyrkii ja millä keinoin opettaja edistää heidän oppimistaan. (Koli & 
Silander 2002, 35.) 
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Opiskelijoiden erilaisuus ja erilainen ohjauksen tarve on otettava 
huomioon ohjauksessa. Yhteistoiminnallinen projektityöskentely ei 
välttämättä ole kaikille opiskelijoille helppoa, mutta valmentaminen ja 
ohjaaminen saattavat madaltaa kynnystä oppimistapaan.  
 
Projektioppiminen perustuu tiimin yhteistoiminnalliseen oppimiseen eikä 
perinteiseen opettajajohtoiseen opettamiseen. Kyseessä on työ- ja 
toimintatapa, oppimismenetelmä ja pedagoginen malli, joka vaatii muun 
muassa tiimityöskentelyä, ryhmätyötaitoja, kommunikaatiovalmiuksia, 
joustavuutta, paineensietokykyä, stressin hallintaa ja hyvää itsetuntoa. 
Projektiryhmän ja tiimin rooli on sekä ohjaajana että työskentelyn tukijana 
huomattava.  

 
Metakognitiolla tarkoitetaan oman älyllisen toiminnan tiedostamista, sen 
ohjaamista ja säätelyä, mikä liittyy itsearvioinnin taitoihin. Taustalla on 
ajatus, että tieto omista älyllisistä voimavaroistamme, ajattelutavoistamme 
ja –strategioistamme sekä tieto siitä, miten toimimme erilaisissa 
ongelmaratkaisutilanteissa, vaikuttaa tiedon käsittelyymme ja  tapaamme 
toimia. Perinteisesti opettaja on vastannut tavoitteiden asettamisesta, 
oppimisen arvioinnista ja oppimisprosessin ohjauksesta, ns. 
metakognitiivisista toiminnoista. Osallistuminen näiden toimintojen 
toteuttamiseen on edellytys sille, että vastaavat taidot kehittyvät myös 
oppijalle. Kehittyneiden metakognitiivisten taitojen myötä oppiminen 
muuttuu itseohjautuvaksi prosessiksi ulkoa ohjautuvuuden sijasta.  
(Hakkarainen, Lonka & Lipponen 1999, 165-174; Koli & Silander 2002, 
26.) 

 
Dialogin perusajatus pitää tulla opiskelijoille tutuksi heti 
perehdyttämisvaiheessa, jotta sekä ryhmätyöskentely että 
ohjausmenetelmä tulevat ymmärrettäväksi.  

 
Dialogi on kommunikaatiomenetelmä, jolla edistetään oppijan 
oppimista. Ohjauksessa dialogin tarkoituksena on opittavien 
asioiden ja kokemusten työstäminen yhteisen ymmärryksen 
saavuttamiseksi. Se ei tarkoita tavanomaista keskustelua, vaan 
dialogissa pyritään ymmärtämään toisen esittämiä ajatuksia. 
Ohjaajan taitoa on tehdä dialogisia kysymyksiä eri näkökulmista 
– ei ainoastaan omasta perspektiivistään. (Koli & Silander 2002, 
43).  

 
Dialogi tarkoittaa ihmisten tasavertaiseen osallistumiseen 
perustuvaa yhdessä ajattelemista ja sen avulla perehtymistä 
johonkin asiaan tai toimintaan. Dialogin onnistumisen kannalta 
keskeisiä toimintatapoja ovat muun muassa (Aarnio, Enqvist & 
Helenius 2002, 40-42): 

 
• Aktiivinen osallistuminen ja sitoutuminen keskusteluun 
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• Avoin mielipiteiden ja näkökulmien ilmaiseminen ja 
kunnioittava suhtautuminen 

• Irtautuminen minäkeskeisyydestä vuoropuhelussa ja 
vuorokuuntelussa 

• Myös keskeneräisten ajatuskulkujen ilmaiseminen ja 
hyväksyminen 

• Yhteisen ymmärryksen rakentaminen erilaisten näkökulmien 
pohjalta 

• Ajatuskulkujen ja henkilökohtaisten merkityssisältöjen 
avaaminen kysymyksin ja ajatuksenkulun näkyväksi tekeminen 

• Osallistujien ajatuskulkujen kyseenalaistaminen  
• Keskustelun etenemisen perustuminen havaintoihin eikä 

arvailuihin tai kuvitelmiin 
 

Reflektointi, tietojen, käsitysten, toimintatapojen ja oppimisen aktiivinen 
ja huolellinen pohdiskelu, on oltava opiskelijoille ymmärrettävä käsite. 
Sekä itsereflektio että ryhmän yhteinen reflektointi ovat 
projektioppimisessa tärkeitä oppimisen edistäjiä, ja oppimispäiväkirja ja 
portfolio oppimisen ja reflektoinnin apuvälineitä. Reflektoinnille on 
ominaista käytännön toiminnan ja teoreettisen ajattelun yhdistäminen.  

 
Ajatusten ja ongelmaratkaisuprosessien näkyväksi tekeminen 
auttaa opiskelijaa tulemaan tietoisiksi omista 
ajatteluprosesseistaan. Tähän voidaan käyttää kirjoittamista ja 
tiedon visualisointia. Tarkkailemalla muiden opiskelijoiden ja 
asiantuntijoiden ajattelu- ja ongelmanratkaisuprosessia ja 
olemalla vuorovaikutuksessa muiden opiskelijoiden, opettajien ja 
koko yhteisön kanssa oppija voi kehittää metakognitiivisia 
taitojaan. Ohjaajat ja asiantuntijat voivat aktiivisesti tukea näiden 
taitojen kehittymistä myös tekemällä näkyväksi omaa, 
asiantuntijalle ominaista ajatusten kehittelyä ja kuvaamalla 
tekijöitä ja prosesseja sen taustalla. (Koli & Silander 2002, 26.) 

 
Arviointia ja palautteen antoa on tehtävä koko prosessin ajan. Arviointi 
kohdistuu yhtälailla prosessiin, oppimiseen kuin työn tulokseen. 
Arviointia ovat 

• itsearviointi – opiskelijat arvioivat omaa osuuttaan 
• vertaisarviointi – opiskelijat arvioivat toinen toisiaan   
• ryhmäarviointi – opiskelijat arvioivat yhdessä toimintaansa 

ryhmänä  
• ohjaajan arviointi – ohjaaja arvioi opiskelijaa 
• ohjaajan itsearviointi – ohjaaja arvioi omaa osuuttaan 

 
Opiskelija tarvitsee palautetta ja arviointia toiminnastaan ja 
suorituksistaan, jotta hän tietää, miten oppiminen edistyy ja millä 
keinoin hän voi kehittää omaa toimintaansa ja oppimistaan. 
Prosessin eri vaiheissa on hyvä olla aikaa väliarviointiin, jossa 
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reflektoidaan mennyttä, mietitään, missä ollaan nyt ja suunnataan 
huomio tulevaan. (Koli & Silander 2002, 44.) 

 
Myönteinen palaute lisää mielihyvää, motivaatiota ja työn 
kokemista tärkeäksi. Palaute opettaa opiskelijan näkemään oman 
työnsä merkityksen työyhteisön kokonaisuudessa. (Vesterinen 
2001, 179.) 

 
 
2.3 Oppimisprojektin suunnittelu 
 

Suurin osa huonoista projekteista ei epäonnistu lopussa vaan alussa, 
suunnittelu- ja käynnistysvaiheessa. Ilman kunnollista suunnittelua kaikki 
on yhtä poikkeamaa onnistuneesta projektista. Myös varsinainen 
ongelmakohtien riskien hallinta tapahtuu toimintatapojen, pelisääntöjen ja 
toteutuksen suunnitteluvaiheessa. (Anttila 2001, 100.) 

 
 
2.3.1 Tavoitteet ja rajaus 
 

Opiskelijaryhmän oma suunnitteluvaihe on projektin onnistumisen 
kannalta ehdottoman tärkeä. Kun opiskelijaryhmä määrittelee itse 
projektin ongelmat ja asettaa  projektille tavoitteet, ryhmä tuntee työn 
omakseen ja syntyy tietynlainen omistajuus omaan projektiin. Tämä 
parantaa ryhmän motivaatiota ja sitoutumista. Suunnittelutyö ja toteutus 
onnistuvat sitä paremmin, mitä parempi motivaatio saavutetaan heti alusta 
lähtien. Ohjaajan on kannustettava ryhmää oma-aloitteeseen ja 
yhteistoiminnalliseen toimintaan jo suunnitteluvaiheessa. Ryhmän omasta 
tahdosta ja osaamisesta nouseva suunnittelu on usein paras tae projektin 
hyvälle jatkolle ja oikealle asenteelle. Ilman kunnollista projektin 
suunnittelua ei kannata lähteä toteutusvaiheeseen. Tämä kuulostaa 
itsestään selvyydeltä, mutta nimenomaan oppimisprojektien kohdalla näin 
voi joskus käydä.  

 
Projektin tulostavoitteet voivat olla määrällisiä ja laadullisia. Tavoitteet 
ilmaistaan ja kuvataan niin, että niiden perusteella on mahdollista arvioida 
projektin tulosta ja vaikuttavuutta. Laadullinen tavoite oppimisprojekteissa 
on yleensä oppiminen ja osaamisen lisääntyminen sekä tuotosten tai 
tuotteiden laatutason kohoaminen. Määrällinen tavoite kertoo, kuinka 
paljon tuotetta tai palvelua halutaan saada aikaan. 

 
Projektin rajaamisessa otetaan huomioon sekä tavoitteet että ratkaistavat 
ongelmat suhteessa resursseihin: Mitkä asiat projektiin kuuluvat ja mitkä 
jäävät sen ulkopuolelle? Rajauksessa kannattaa miettiä, mitkä 
resurssitekijät rajoittavat merkittävästi tavoitteen saavuttamista: aikataulu, 
raha, koneet ja laitteet, tilat, materiaalit, osaamistaso. (Anttila 2001, 65-
70.) Ainakin muotoilun oppimisprojekteissa on vaarana, että projektille 
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asetetaan liian suuret tavoitteet ja liian suuri asiasisältö. Tähän syyllistyvät 
usein sekä ohjaajat että opiskelijat. 

 
Yhteinen näkemys on muodostettava projektin tavoitteista, 
työskentelytavasta ja johtamisesta kaikkien osallistujien kesken. Kaikkien 
on sisäistettävä yhteinen toimintamalli ja pelisäännöt. (Anttila 2001, 77.) 
Tämä on yhteisen suunnitteluvaiheen tarkoitus ja tavoite. 

 
 
2.3.2 Organisaatio 
 

Oma projektiorganisaatio on ilman muuta luotava pitkäkestoisille 
projekteille, mutta kevennetty versio on paikallaan myös pienissä ja 
lyhyissä projekteissa. Projektiorganisaation tavoitteena on huolehtia siitä, 
että yhdessä asetetut tavoitteet saavutetaan, aikataulut pitävät ja 
kustannukset pysyvät sovituissa puitteissa. Projektiorganisaation tulee 
myös dokumentoida työnsä ja tiedottaa tuloksista sekä organisaation 
sisällä että sen ulkopuolella. (Anttila 2001, 74-75.) Oppimisprojekteissa 
organisaatioon kuuluu varsinaisen projektiryhmän lisäksi ohjaaja tai 
ohjausryhmä sekä tukihenkilöt ja alihankkijat. Tukihenkilöitä ovat muun 
muassa ulkopuoliset ohjaajat, sparraajat, tai muut varsinaisen 
ohjausryhmän ulkopuoliset opettajat, kuten eri materiaalikohtaiset 
opettajat tai muut erikoisosaamisen ohjaajat. Samaan organisaatioon tai 
projektiryhmään voi kuulua sekä kokeneempia, vanhemman vuosikurssin 
opiskelijoita, että ensikertalaisia. Tämä on hyvä tapa jakaa jo kertynyttä 
projekti- ja tiimityöskentelyosaamista. 

 
Oppimisprojekteissa projektiryhmän muodostavat ne opiskelijat, jotka 
toteuttavat projektin asiasisältöön liittyvät työt. Projektiryhmästä pitää 
löytää vastuuhenkilö kaikille eri osa-alueille. Tyypillisiä vastuualueita 
muotoilualan oppimisprojekteissa ovat mm. graafinen suunnittelu, 
näyttelyn tai messuosaston rakentaminen, sponsorointi, talous, tiedotus ja 
valokuvaus. Tarvittavat osa-alueet päätetään luonnollisesti 
projektikohtaisesti. Isommissa oppimisprojekteissa projektin johtoon on 
hyvä nimetä sekä projektipäällikkö että –sihteeri, jotka vastaavat yhdessä 
periaatteessa kaikesta, mikä liittyy projektin onnistuneeseen toteutukseen. 
Ohjaajan on kiinnitettävä erityistä huomiota projektin johtokaksikon 
ohjaamiseen, koska suuren vastuun mukana kasvaa yleensä myös tuen ja 
ohjauksen tarve.  

 
Projektipäällikön tehtävä on (Pelin 2002, 83-84): 
• laatia projektisuunnitelma tai johtaa sen laatimista. 
• käynnistää projektiryhmän työskentely ja ohjata ryhmän 

toimintaa. 
• johtaa projektin toimeenpanoa sekä valvoa työn edistymistä. 
• huolehtia projektin dokumentoinnista ja arkistoinnista. 
• laatia projektin loppuraportti ja suorittaa projektin 

päättäminen. 
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Projektiryhmän jäsenen tehtävä on (Pelin 2002, 83-84): 
• osallistua yhteistyöhön. 
• osallistua projektisuunnitelman laatimiseen, varsinkin oman 

tehtäväalueensa osalta (tehtävän sisältö, työmäärä, 
aikataulu). 

• huolehtia projektipäällikön ja organisaation määrittelemien 
tehtävien suorittamisesta laadullisesti hyvin. 

• raportoida työn edistymisestä projektipäällikölle. 
• dokumentoida työnsä tulokset. 
• kehittää omaa ammattitaitoaan ja omia työmenetelmiään 

projektin puitteissa. 
 

Henkilöresursseja kartoitetaan yleensä selvittämällä, mitä ihmiset osaavat 
ja missä tehtävissä he ovat parhaimmillaan. Oppimisprojekteissa täytyy 
huomioida myös se, mitä opiskelijat haluaisivat oppia ja mikä olisi heidän 
ammatilliselle kehittymiselleen eduksi. Ohjaaja voi ottaa voimakkaastikin 
kantaa henkilöresurssien jakaantumiseen, erityisesti projektinjohtajan ja –
sihteerin valintaan. Hän voi ehdottaa tehtäviin opiskelijoita, joiden arvelee 
suoriutuvan tehtävästään, mutta joille tehtävä on haaste eikä välttämättä 
luonnollinen valinta. Ryhmästä nousee usein esiin opiskelijoita, jotka 
luonnostaan johtavat ja johdattelevat muun ryhmän toimintaa. Aina ei ole 
tarkoituksenmukaista valita heitä projektin johtotehtäviin, ainakaan useaan 
kertaan. 

 
Projektiryhmän kokoon vaikuttavat erityisesti projektitehtävän laajuus ja 
ohjaajien resurssit. Liian suuressa ryhmässä sekä henkilökohtainen että 
ryhmän yhteinen ohjausprosessi vaikeutuu. Ehdoton maksimikoko on noin 
15 opiskelijaa. Tätä isommat ryhmät tulisi jakaa ohjauksessa erillisiin 
pienryhmiin, joilla on selkeä oma tavoite, vaikka se olisikin osa 
suurempaa kokonaisuutta. Optimiryhmäkoko lienee kuitenkin alle 10 
henkeä.  

 
 
2.3.3 Aikataulu 
 

Projektin toteutuksen yksityiskohtaisen aikataulun laativat 
projektiryhmäläiset projektipäällikön johdolla ja ohjaajan avustamana. 
Tyypillisiä ongelmakohtia ovat elinkeinoelämän tai yritysten ja 
oppilaitoksen välisen aikataulutuksen hallinta. Myös muiden kuin 
projektiin liittyvien opintojen ajoitus ja kuormitus on otettava huomioon 
samoin kuin eri vastuualueiden ja tehtävien välinen ajoitus. Muotoilualan 
yritystoiminnassa on otettava huomioon yhteistyö markkinoinnin, 
tuotesuunnittelun, tuotannon ja asiakkaan / kuluttajan välillä. 

 
Aikataulun suunnitteluun antaa Pelinin (2002) Projektihallinnan käsikirja 
hyviä ohjeita. Aikataulun laadinnan vaiheet ovat (Pelin 2002, 120-144): 
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1. Tehtäväluettelon laatiminen 
2. Tehtävien työmäärien ja kestojen arviointi 
3. Tehtävien suoritusjärjestyksen ja riippuvuuksien selvittäminen 
4. Resurssien kohdentaminen tehtäville 
5. Aikataulun piirtäminen 
6. Aikataulun ja resurssien analysointi 
7. Aikataulun hyväksyminen ja sitoutuminen 

 
Välitavoitteet ovat tarkastuspisteitä, joiden toteutuminen on tärkeää, jotta 
ponnistelut jaksottuvat tasaisemmin koko projektin ajalle. Välitavoitteiden 
yhteydessä arvioidaan projektin siihenastista toteutusta ja tarkennetaan 
suunnitelmaa.  

 
 
2.3.4 Riskien hallinta 
 

Riskien hallinta eli ongelmien ennakointi on todennäköisesti 
oppimisprojekteissa työ, joka jää usein kokonaan tekemättä. Riskien 
hallinta kuuluu sekä opettajan valmisteluun että opiskelijaryhmän 
suunnitteluun. Koska aika on aina rajallista, riskien arviointi pitäisi 
kohdistaa oikeisiin alueisiin.  

 
Riskien arviointiin voi organisoida esimerkiksi puoli päivää kestävän 
ryhmäistunnon. Systemaattinen käsittelyprosessi helpottaa työskentelyä. 
Käsittely voidaan tehdä  projektisuunnitelman mukaisessa järjestyksessä 
(Pelin 2002, 220): 

 
1. Projektin tavoitteeseen ja rajaukseen liittyvät riskit 
2. Avoimet määrittelyt, laajuuden muutokset, epäselvät rajaukset 
3. Projektiorganisaatioon liittyvät riskit 
4. Tehtävien ja vastuunjaon selkeys, avoimet tehtävät, 

vastuurajapinnat, henkilöstön kuormitus ja vaihtuvuus 
5. Aikataulun riskit 
6. Kriittinen polku, epävarmat työmääräarviot, ulkoiset 

toimittajat, teknisesti mutkikkaat tehtävät, päätökset 
7. Taloudelliset riskit 
8. Kustannusarvion muutokset, maksuvaikeudet, valuuttariskit 
9. Ohjaukseen ja kommunikointiin liittyvät riskit 
10. Tiedonkulku, valvonta, työtavat, etäisyydet  

 
 
2.4 Projektityöskentely ja ammatillinen teema 

 
 

2.4.1 Sisällön ja muutosten ohjaus 
 

Oppimisprojektin sisällön ohjaus sisältää sekä projektityöskentelyn että 
projektin ammatillisen teeman ohjaamisen. Tasapaino näiden välillä on 
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tärkeää, jotta oppimis- ja tuotostavoitteet saavutetaan suunnitellussa 
aikataulussa. Oleellista on, että oppimisprojektissa ei tarvitse ylittää 
tavoitteita tai päästä parempiin tuloksiin kuin edellisellä kerralla. Riittää, 
kun tavoitteet saavutetaan. Projektin sisällön hallinta on projektijohtajien 
tehtävä, johon ohjaajan on kiinnitettävä riittävästi huomiota.  

 
Sisällön hallinnan tehtävä on varmistaa, että riittävä määrä työtä 
– eikä yhtään enempää – tehdään projektin tavoitteiden 
saavuttamiseksi (Pelin 2002, 209) . 

 
Muutoksia alussa asetettuihin tavoitteisiin joudutaan tekemään 
oppimisprojekteissa melko usein. Projektin aikana voi ilmaantua erilaisia 
syitä, jotka vaativat suunnan muutoksia tai tavoitteiden uudelleen 
määrittelyä. Tämä on tyypillistä muun muassa erilaisissa 
kehitysprojekteissa ja laveasti määritellyissä toimeksiannoissa. Muutosten 
tekeminen pitää olla päättäväistä mutta ei hallitsematonta. 

 
”Jos sisällön annetaan vapaasti muuttua, niin muutosnopeus 
ylittää edistymisnopeuden.” (Pelin 2002, 209.)  

 
Muutosten ohjauksen perustana ovat huolellinen tausta- ja suunnittelutyö 
sekä kiinnostus ja paneutuminen opiskelijoiden työhön ja projektin 
etenemiseen. Muutos- ja kriisitilanteissa vakiintunut ryhmän 
ohjausmenetelmä, mm. vakituinen, ennalta sovittu ohjausaika ja –paikka, 
on tärkeä. Ohjaajan on seurattava projektin edistymistä ja tarvittaessa 
puututtava epäkohtiin, vaikeuksiin ja epäselvyyksiin. Ohjaajan on 
tarvittaessa ”nostettava kissa pöydälle”, joko ryhmän ohjaustilanteessa tai 
henkilökohtaisessa ohjauksessa.  

 
Aikataulun valvontaa tulee tehdä säännöllisesti. Liian usein aikataulua 
muutetaan vain tarvittaessa. Yleensä yhdessä tehtävässä tapahtuva muutos 
muuttaa myös monen muun tehtävän ajoitusta. Aikataulun ylläpidossa 
voidaan erottaa seuraavat vaiheet (Pelin 2002, 145): 

 
• Edistymisen arviointi (valmiit / keskeneräiset työt) 
• Aikataulun päivitys 
• Poikkeamien tunnistaminen (suunniteltu / toteutunut) 
• Päätöksenteko ja korjaustoimenpiteet  

 
 

2.4.2 Ryhmätyöprosessi 
 

Ryhmädynamiikan sääteleminen on yksi sekä ohjaajan että 
projektiryhmän päätehtävistä: Ryhmätyötä tehdään siten, että yhdessä 
asetetut tavoitteet saavutetaan. Se edellyttää sekä ohjaajalta että 
projektiryhmältä tilanteisiin eläytymistä, tunneälyä ja tilanneherkkyyttä. 
Tunneäly tarkoittaa kykyä havaita tunteita sekä itsessä että muissa, kykyä 
motivoitua ja hallita tehokkaasti sekä omia tunnetiloja että ihmissuhteisiin 
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liittyviä tunteita (Goleman 1999, 361). Ilman selkeitä henkilökohtaisia 
toimintamalleja tämä on raskasta.  

 
Tunnetaso sivuutetaan usein projektityöskentelyssä. On tavallista, että 
ryhmässä ja sen ohjauksessa liikutaan pääasiassa asiatasoa ja käsitellään 
tehtäväongelmaa. Tehtävän suoritukseen liittyy kuitenkin usein myös 
voimakas tunnelataus. Se voi olla toiminnassa myönteinen voimavara, 
mutta se voi aiheuttaa purkamattomana vaikeuksia. Asia- ja tunnetason 
tapahtumia pitäisi työstää koko ryhmäprosessin ajan.  

 
Ryhmän kehitysprosessin vaiheet on hyvä tunnistaa (Jauhiainen & Eskola 
1993, 92-95): 
 

1. Alkuvaihe on muotoutumisvaihe, jossa jäsenet ovat 
epävarmoja ja tavallista riippuvaisempia ohjaajasta. 

2. Kuohuntavaiheessa syntyy usein ristiriitoja ja jännityksiä, kun 
jäsenet testaavat toisiaan ja ohjaajaa. 

3. Normien luomisvaiheessa osallistujat luovat yhteisiä 
toimintatapoja ja tavoitteita.  

4. Toteuttamisvaiheessa ongelmia osataan käsitellä ja 
keskinäiset suhteet tukevat tehtävän suorittamista. Jäsenet 
ottavat vastuuta ja toimivat itsenäisesti suhteessa 
ympäristöönsä.  

5. Lopettamisvaihe on osa ryhmän elämää ja se voi ryhmästä 
riippuen olla tärkeä ja vaikea prosessin osa, jossa ohjaajalla 
on tärkeä rooli.  

 
 
2.4.3 Itsehallinta 
 

Itsehallinnan taitojen kehittyminen on projektioppimisen keskeisiä 
tavoitteita. Näihin taitoihin kuuluvat muun muassa itsetuntemus, 
tavoitteellisuus ja oman toiminnan sääteleminen. Ohjaajan ja myös 
projektin johdon on kiinnitettävä erityistä huomiota ja tarvittaessa 
puututtava projektiryhmän ja opiskelijoiden henkilökohtaiseen 
 

• työskentelyrytmin ja ajankäytön hallintaan, 
• stressin ja paineiden hallintaan; paineensietokykyyn. 

 
Itsetuntemusta kehittävät muun muassa mielikuvaharjoittelu. Positiivisten 
ajattelumallien luominen parantaa itsetuntoa. 

 
Stressi aiheutuu resursseihin nähden liian suuresta työmäärästä mutta 
usein myös tekemättömistä ja huonosti tehdyistä töistä sekä epävarmuuden 
tunteesta. Yhteisissä ohjaustilanteissa on käsiteltävä jo 
suunnitteluvaiheessa, erityisesti pitkissä projekteissa, mahdollista stressiä, 
sen ehkäisyä ja hoitoa. Projektin aikana on ohjauksessa keskusteltava mm. 
työmäärästä, henkilökohtaisista resursseista ja paineista.  
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Mindmap-analyysi auttaa hahmottamaan tehtävien tärkeysjärjestyksen. 
Psykologisesti on tärkeää jäsentää töitänsä näkyväksi. 
 

• Pura auki työt ja tehtävät, selvitä tilanne itsellesi ja selvitä 
mitä itse haluat. 

• Poista ne työt, jotka ovat liikaa ja ne, jotka ovat epäoleellisia. 
 

Kuuntelu voi olla yksinkertainen apu projektin kriisitilanteissa.  
 

Riittävä vapaa-aika unohtuu usein intensiivisen työjakson aikana. 
Työnteko kellon ympäri ei ole projektityöskentelyn tarkoitus. 

 
 
2.4.4 Motivointi 
 

Motivaatio-ongelmia voidaan ratkaista toimivassa dialogisessa suhteessa. 
Motivoinnin kautta sekä ohjaaja että koko projektiryhmä pystyvät 
vaikuttamaan henkiseen ilmapiiriin ja asenteeseen. Tämä on erityisen 
tärkeää käynnistys- ja suunnitteluvaiheen lisäksi muutos- ja 
kriisitilanteissa. Yhtä tärkeää kuin on jakaa vastuuta projektin 
suunnittelussa ja toteutuksessa opiskelijoille, on se, että opiskelijat eivät 
jää yksin ilman ohjausta. Ohjaajan on kannettava oma vastuunsa. 

 
Motivaatiota lisäävät projektin eri vaiheissa mm.  
 

• perehtyminen ja valmistautuminen tuleviin tehtäviin 
• vastuu ja mahdollisuus vaikuttaa. 
• tehtävien ja ongelmien haasteellisuus  
• selkeät tavoitteet ja rajaukset 
• lyhyen aikavälin tavoitteet ja osatavoitteet,  
• ohjaajan asenne, innostus ja vilpitön kiinnostus 
• ohjaajan palaute tehdystä työstä 
• yksilöllisyyden huomioiminen ohjauksessa 
• kannustaminen ja rakentava kritiikki  
• opiskelijoiden keskinäinen palaute 
• hyvä ja avoin ilmapiiri 

 
 
2.4.5 Reflektointi, arviointi ja palaute  
 

Reflektoinnin, arvioinnin ja palautteen tavoitteita ja merkitystä on 
käsitelty jo projektioppimiseen perehdyttämisen yhteydessä. Arviointia ja 
reflektointia ohjataan ja niitä voidaan kehittää käyttämällä mm. seuraavia 
keinoja ja tapoja: 
 

• oppimispäiväkirja 
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• oppimisprosessin portfolio  
• ryhmän yhteiset väli- ja loppuarviointitilaisuudet  
• jatkuva arviointi ohjaus- ja tiimipalaveritilanteissa 
• dialogisten keskustelut 
• ratkaisujen ja päätösten perusteleminen 
• opettajan omien näkemysten perusteleminen; opettajan oltava 

mallina  
• keskittyminen: Opettajan on oltava itse mallina ja keskityttävä 

opetus- ja ohjaustapahtumaan sataprosenttisesti.  
• opettajan palaute: Opiskelija voi peilata omia näkemyksiään 

opettajan perusteltuihin mielipiteisiin.  
• Kun opiskelija on päättänyt, että hän haluaa tavoitteeseen, 

opettajan on vaadittava laatua ja hyvää suoritusta 
 
 

2.5 Projektin päättäminen 
 

Keskeyttäminen on mahdollista myös oppimisprojekteissa. On sekä 
ohjaajan ammattitaitoa että projektiryhmän kaukonäköisyyttä keskeyttää 
epätoivoinen ja hyödytön projekti. Keskeyttämispäätös tehdään yhdessä 
ohjaajan ja projektiryhmän kanssa. 

 
Loppuraportin alustava sisältö ja luovutusaika määritellään jo 
suunnitteluvaiheessa. Liian raskas raportointi aiheuttaa negatiivisen 
suhtautumisen projektin ohjausta kohtaan. Loppuraportti on osa projektin 
dokumentointia ja se voidaan erottaa varsinaisesta oppimisen arvioinnista. 
Toisaalta se on myös osa päättämistoimia. Projektin loppuraportin 
koostaminen on ensisijaisesti projektipäällikön ja –sihteerin tehtävä. 

 
Loppuarviointi on osa päättämistoimia. Projektiryhmän ja ohjaajan pitää 
yhdessä käyttää riittävästi aikaa menneiden tapahtumien analysointiin ja 
arviointiin. Erityisesti loppuarviointiin kuuluisi  käsitellä seuraavia asioita: 
 
 

• projektin hyöty opiskelijoille ja oppilaitokselle 
• projektin generoiva, uutta synnyttävä vaikutus 
• projektin tuloksista tiedottaminen ulkopuolisille 
• tulosten ja tuotosten onnistuminen 

 
Älä kiinnitä kaikkea huomiota oppimisen arviointiin ja 
raportointiin –  laadukkaat tulokset ja tuotokset ovat erittäin 
tärkeitä! 

 
 

Loppupalaveri on tietynlainen puhdistautumisriitti ja irrottautuminen. Se 
on sosiaalinen tapahtuma, jossa hyviä ja huonoja kokemuksia voidaan 
puida yhdessä. Loppupalaveri on ehdottoman tärkeä osa oppimisprojektia. 
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Jos projektin lopetusta ei tehdä kunnolla, voi osallistujien olla vaikea 
irrottautua työstä ja päästä uuden alkuun. Tiiviistä työtahdista Irti 
pääsemiseen voi mennä tällöin jopa kuukausia. 

 
 



Jari Vesterinen: Projektioppiminen 
 
 
 

 
25 

 

 

 

 LÄHTEET 
 
 
 

Aarnio, H., Enqvist J. & Helenius, M. (toim.) 2002. Verkkopedagogiikan 
kehittäminen ammatillisessa koulutuksessa ja työssäoppimisessa. 
DIANA-toimintamalli. Helsinki: Opetushallitus. 

Anttila, P 2001. Se on projekti – vai onko? Kulttuurialan tuotanto- ja 
palveluprojektien hallinta. Hamina: Akatiimi. 

Boud, D., Feletti, G. 1999. Ongelmalähtöinen oppiminen. Uusi tapa oppia. 
Helsinki: Terra Cognita. 

Etäpelto, A. & Rasku-Puttonen, H. 1999. Projektioppimisen haasteet ja 
mahdollisuudet. Teoksessa A. Etäpelto & P. Tynjälä (toim.) 
Oppiminen ja asiantuntijuus. Työelämän ja koulutuksen 
näkökulmia. Juva: WSOY, 181-205. 

Eteläpelto, A. & Tourunen, E. 1999. Työelämälähtöinen projektiopiskelu 
tietojärjestelmän suunnittelijoiden asiantuntijuuden 
rakentamisessa. Teoksessa S. Honkamäki (toim.) Opetus, 
vuorovaikutus ja yliopisto. Jyväskylän yliopisto. Koulutuksen 
tutkimuslaitos. Jyväskylän yliopistopaino, 73-88. 

Goleman D. 1999. Tunneäly työelämässä. Helsinki: Otava. 

Hakkarainen, K., Lonka, K. & Lipponen, L. 1999. Tutkiva oppiminen. 
Älykkään toiminnan rajat ja niiden ylittäminen. Helsinki: WSOY. 

Hyvärinen, V. & Juusola J. 2002. KELA-projekti. Hämeen 
ammattikorkeakoulu. Muotoilun koulutusohjelma. Projektiraportti. 

Iljanko, M & Murro S. 2003. Design Partners’03. Mitä oikeasti tapahtui. 
Hämeen ammattikorkeakoulu. Muotoilun koulutusohjelma. 
Projektiraportti. 

Jauhiainen, R. & Eskola, M. 1993. Ryhmäilmiö. Juva: WSOY. 

Kirjonen, J. 1997. Asiantuntijaksi työelämään. Teoksessa J. Kirjonen, P. 
Remes, A. Eteläpelto(toim) Muuttuva asiantuntijuus. Jyväskylä: 
Jyväskylän yliopistopaino, 30-47. 

Koli, H. & Silander P. 2002. Verkko-oppiminen. Oppimisprosessin 
suunnittelu ja ohjaus. Hämeenlinna: Hämeen ammattikorkeakoulu. 



Jari Vesterinen: Projektioppiminen 
 
 
 

 
26 

 

 

Lavikainen, T., Murro, S., Nyberg, M., Saarela, E., Sidoroff, S., Sikström, 
P. & Tapper P. 2002. Wetterhoff-brandi-projekti. 
Projektipäiväkirja, Tiimipäiväkirja, Henkilökohtaiset 
projektipäiväkirjat. Hämeen ammattikorkeakoulu. Muotoilun 
koulutusohjelma. Projektiraportti. 

Leinonen, N., Partanen, T., Palviainen, P. 2002. Tiimiakatemia. Tositarina 
tekemällä oppivasta yhteisöstä. Jyväskylä: PS-kustannus. 

Pelin, R. 2002.  Projektihallinnan käsikirja. Helsinki: Projektijohtaminen. 

Poikela, S. 1998. Ongelmaperustainen oppiminen. Uusi tapa oppia ja 
opettaa. Tampereen yliopisto. Ammattikasvatussarja 19. Tampere: 
Jäljennepalvelu. 

Tynjälä, P. 2003. Ammatillinen asiantuntijuus ja sen kehittäminen 
tietoyhteiskunnassa. Teoksessa J. Kirjonen (toim.) Tietotyö ja 
ammattitaito. Jyväskylän yliopisto. Koulutuksen tutkimuslaitos. 
Jyväskylän yliopistopaino, 39-62. 

Valkama, H. 2003. Tieteen standardit ja kehittämisen intentiot – 
kehittämistutkimus lähestymistapana. Metodologiaseminaari 
15.5.2003. Kajaani. 

Vesterinen, P. 2001. Projektiopiskelu ja –oppiminen 
ammattikorkeakoulussa. Jyväskylä Studies in Education, 
Psychology and Social Research 189. Jyväskylä: Jyväskylän 
yliopisto. 

Vinkka-Keskinen, S. 2003. Opiskelijoiden kokemuksia ja näkemyksiä 
projektityöskentelystä. Hämeen ammattikorkeakoulu. Muotoilun 
koulutusohjelma. Opinnäytetyö. 

 

 
 
_____________________________________________________________________ 
 
Projektioppimisen opas perustuu lähteeseen: 

Vesterinen, Jari 2003. Projektioppiminen - ohjaajan käsikirja. 
Hämeen ammattikorkeakoulu. Ammatillinen 
opettajakorkeakoulu. Opinnäytetyö. 

 


