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TIIVISTELMÄ 
 
 
Peer to Peer -vertaisoppiminen on uusi oppimisen toimintamalli ja -ympäristö Laurean 

ammattikorkeakoulun liiketalouden opinnoissa Hyvinkäällä ja Keravalla. Tekijä toteutti 

opettajakorkeakoulun opetusharjoitteluna viiden opintopisteen kurssin tutustuen Laure-

an malliin ja suunnitellen sekä toteuttaen monimuotokurssin Hyvinkäällä syksyllä 2009. 

Opintokokonaisuuden teemana oli yritysidentiteetin, yrityskuvan ja brändien rakenta-

minen ja johtaminen. Työ esittelee sekä Laurean pedagogista toimintamallia, peer to 

peer -toimintamallia ja sen pohjalta suunniteltua ja toteutettua kurssia oppijan, ohjaajan 

ja muiden sidosryhmien näkökulmasta. Opetusharjoittelu oli P2P-kurssin suunnittelun ja 

toimintatutkimuksen kohde ja kokemuksista kummunneiden pohdintojen ja arviointien 

lähde. Tavanomaisesta toteutustavasta poiketen kurssi toteutettiin pääosin etäohjaukse-

na, koska kurssin laajuus ja kokopäiväinen työni toisaalla asettivat rajoituksia toteutuk-

selle. Laurean pedagogiseen malliin perehtyminen ja suunnitelmaa edeltäneissä opiske-

lijakeskusteluissa esiin nousseet kehittämistarpeet kumpusivat kurssisuunnitelmaan li-

sämausteeksi mm. yritysvierailuina ja aktiivisena vuorovaikutuksena opiskelijoiden ja 

organisaatioiden välillä. Työssä käsitellään paitsi vertaisoppimista ja Laurean kehittä-

mispohjaista oppimista, myös lyhyesti kurssisuunnitelmaan valittuja pedagogisia malle-

ja, jotka nivovat opintokokonaisuuden oppimistehtävät ja oppimisen tavoitteet yhdeksi 

kokonaisuudeksi. 

 
Asiasanat  vertaisoppiminen, Peer to Peer, P2P, peer learning, LbD, Learning by de-

veloping, kehittämispohjainen oppiminen, ongelmalähtöinen oppiminen, 
Problem based Learning, projektioppiminen, yhteistoiminnallinen oppimi-
nen, yhteisöllinen tiedonrakentaminen, collaborative learning  
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1 JOHDANTO 

 

Päättötyöni käsittelee peer to peer -vertaisoppimista toimintamallina ja -ympäristönä 

(myöh. P2P), sen kokeilua Hyvinkään Laurean liiketalouden koulutusohjelmassa syk-

syllä 2009 osana opettajakoulutuksen opetusharjoittelua sekä pohdintaa toimintamallista 

ja sen soveltuvuudesta oman alan eli markkinointiviestinnän ja graafisen suunnittelun 

(amk-) opintoihin.  

 

Tavallisimmin käytetyssä muodossaan peer to peer -toimintamallilla tai vertaisoppimi-

sella tarkoitetaan saman kurssin tai koulutusohjelman opiskelijoiden oppimista toisiltaan 

keskinäisen kommunikaation ja ryhmässä työskentelyn kautta. Peer to peer -metodi it-

sessään ei ole uusi. Monissa kansainvälisesti tunnetuissa yliopistoissa (kuten MIT, Mas-

sachusetts Institute of Technology & Harvard) vertaisoppimista on käytetty jo vuosia 

mm. kielten, matematiikan ja fysiikan opetuksessa. 

 

Työelämän nopeat muutokset edellyttävät koulutukselta aiempaa laajempaa kehitysyh-

teistyötä kouluttavan tahon kanssa. Oppimisympäristön laajeneminen oppilaitosten ul-

kopuolelle aitoihin työympäristöihin on välttämätöntä, jotta pätevyys-, ja osaamisvaati-

mukset työelämään siirryttäessä kyetään edes jotenkuten täyttämään. Työelämälähtöi-

nen osaaminen ja työelämätaitojen hankkiminen ovat perusvaatimukset laadukkaalle 

ammatilliselle koulutukselle. Ylempien ammatillisten oppilaitosten tulee kyetä vastaa-

maan työelämän osaamistarpeisiin ja siksi myös siirtää työelämästä kumpuavan amma-

tillisen osaamisen muutostarpeet opetukseen. Asiantuntijuuden ja ammattitaidon laadun 

tulee kyetä palvelemaan myös tulevaisuuden yhteiskunnassa ja työelämästä nousevissa 

haasteissa. 

 

Laurean käyttämässä Learning by Developing -mallissa oppiminen kohdistuu työelä-

män aitoon kehittämiseen. Oppimisella on selvä kohde ja oppiminen tapahtuvat uuden 

osaamisen tuottamisen prosessissa. Tutkimus- ja kehitystoimintahankkeet luovat mah-

dollisuuden työelämän aitoon kehittämiseen ja samalla oppimisprosessin hallintaan.  

Peer to peer -opiskelumetodia käyttävällä linjalla Laurean pedagoginen malli tarkoittaa 

käytännössä yhteistyöprosessia työelämän kanssa, jossa oppimisen kohteena ovat au-

tenttiset työelämän kehittämis- ja ongelmatilanteet. 
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Ensimmäiset peer to peer -toimintamallilla toteutetut opinnot alkoivat Keravan ja Hy-

vinkään Laureassa liiketalouden koulutusohjelmissa vuoden 2008 syksyllä. Seuraava 

erä opiskelijoita otettiin tammikuussa 2009. Syyslukukaudella 2009 toteuttamaani vii-

den opintopisteen teemakokonaisuuteen osallistui yhteensä 36 opiskelijaa kummastakin 

aloitusryhmästä. Joukossa oli myös jokunen tavanomaisesta opiskeluympäristöstä 

P2P:iin juuri siirtynyt opiskelija.  

 

Ennen Ammatillisen opettajakorkeakoulun opintoihin sisältyvää opetusharjoitteluani, 

kävin tutustumassa Peer to Peer -opintoihin keväällä 2009, jolloin haastattelin opiskeli-

joita ja kuulostelin kokemuksia opiskelusta. Vuoropuhelun seurauksena suunnittelin laa-

jahkon opintokokonaisuuden, jossa huomioin mielestäni kriittisimmät kehittämiskohteet 

pitäen silti opintojen strategisena linjauksena Laurean Learning by Developing ja Peer 

to Peer -metodeja. Opintokokonaisuuden teemaksi otin yritysidentiteetin, yrityskuvan ja 

brändien rakentamisen ja johtamisen. Opintokokonaisuuden toteuttamisajankohdaksi 

sovittiin syyslukukausi 2009 ja ohjaavaksi opettajaksi lupautui Harri Reiman. 

 

Vaikka oma osaaminen painottuu vahvimmin markkinoinnin, viestinnän ja graafisen 

suunnittelun osa-alueille, sopi liiketalouden koulutusohjelma erinomaisesti koulutusoh-

jelmaksi opetusharjoitteluuni, koska markkinointi ja viestintä kuuluvat osana sen ope-

tussuunnitelmaan ja ovat olennainen osa liiketoimintaosaamista. Asianomaisen opetus-

suunnitelman pääteemat, liiketoiminta, johtaminen, markkinointi ja viestintä sisältyivät-

kin suunnittelemaani opintokokonaisuuteen erinomaisesti. 
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2. TAUSTATEORIAA OPPIMISESTA 

 

2.1. Oppiminen ja tiedon luominen 

Opimme valtaosan tiedoistamme ja taidoistamme epämuodollisesti ja tiedostamatta. 

Olemme oppineet esimerkiksi puhumaan kuuntelemalla ja matkimalla ja tunnemme 

(koti/työ/harrastus) yhteisömme julkilausumattomat käytännöt ja toimimme niiden 

mukaan.  

Oppiminen on muutosta. Jokainen yksilö on tavoitesuuntautunut tiedon aktiivinen 

luoja. Oppimista ohjaavat tahtopäämäärät ja mielekkäät, henkilökohtaisesti tärkeik-

si koetut tavoitteet. Jokaisella ihmisellä on mahdollisuus elinikäiseen oppimiseen ja 

sisäiseen kasvuun ehjäksi, tasapainoiseksi ja itsenäiseksi ihmiseksi, joka pystyy ar-

vostamaan itseään ja muita ihmisiä. Kasvussa on tärkeää oman kulttuuri-identiteetin 

tunteminen, eettinen vastuullisuus ja toimivat vuorovaikutustaidot.  

Ihminen on sosiaalinen ja kulttuurinen olento, joka toimii samanaikaisesti sekä fyy-

sisenä, henkisenä että kulttuurisena olentona. Biologinen näkökulma tarjoaa aivot ja 

hermoston ihmisen oppimisen ja kehittymisen käyttöön. Sosiaalinen toiminta ja 

kulttuurinen vuorovaikutus ovat ihmisen kehittymiselle tärkeitä paitsi ärsykkeiden 

tarjoajina, myös oman toiminnan kohteena. Kognitiivinen näkökulma korostaa ha-

vaintoja, muistia ja tarkkaavaisuutta ihmisen tiedollisessa toiminnassa ja sisäisten 

mallien rakentamisessa. Tunteet toimivat mielen moottorina ja motivaatio ohjaa 

toimintaa itsensä toteuttamisen ja omien sekä yhteisön tavoitteiden suuntaan. Sosi-

aaliset vuorovaikutussuhteet ovat edellytyksiä ihmisen kehittymiselle, koska ihmi-

nen toimii kulttuurisen verkoston jäsenenä ja sen luomien konkreettisten ja symbo-

listen työvälineiden, kuten kirjojen ja kielen käyttäjänä. Ihmismielen sisäiset mallit 

perustuvat vuorovaikutukseen, yhteistoimintaan ja kulttuuriin.1  

Jokainen on yksilö ja oppii omalla tavallaan. Oppiminen on prosessi, jossa yksilö 

rakentaa omien kokemustensa, havaintojensa ja oivallustensa pohjalta omaa ym-

märrystään ja tietämystään maailmasta. Hän oppii tarkastelemaan informaatiota ja 

toimintaa kriittisesti, erottamaan tärkeän ja arvokkaan epäolennaisesta ja muodos-

tamaan yksittäisille asioille ja niiden väliselle vuorovaikutukselle mielekkäitä mer-

kityksiä.  

                                                 
1  Lonka ym. 2005, 7-10 
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Oppimista ikä kaikki -sanonta kuvaa hyvin sekä oppimaan oppimisen elinikäistä 

kehitysprosessia, jossa ihminen kehittyy omaehtoiseksi oppijaksi, myös oppimisen 

laadullista päämäärää ymmärtämisen ja merkityksenannon muodossa. Oppiminen 

on paitsi tietojen lisääntymisen, tietojen muistamisen ja toistamisen sekä sovelta-

miskyvyn taitoa, myös asioiden (kypsempää) ymmärtämistä, ajattelun muuttumista 

(asian näkemistä uudella tavalla) ja sitä, että muuttuu itse ihmisenä. Oppiminen on 

toimintaa, jossa oppija luo itselleen jotain uutta tai toimintaa, jossa yhteisö tuottaa 

uudenlaisia toimintatapoja.  

Ihminen on aktiivinen tiedonkäsittelijä. Tiedonkäsittely voidaan nähdä Marlene 

Scardamaliaa ja Carl Bereiteria mukaillen tahattomana oppimisena  (älyllisen toi-

minnan sivutuotteena), tietoisena oppimisena  (tietämyksen, tiedostamisen ja tieto-

taidon tavoitteellisena kehittämisenä) ja tiedon rakentamisena (kulttuuritiedon tuot-

tamisena käsitteiden rakentamisena).2 

On tärkeää että oppilas ottaa vastuuta omasta opiskelustaan ja asettaa itse tavoitteita 

omalle opiskelulleen sekä osallistuu opiskelunsa suunnitteluun. Myös oman opiske-

lun ja oppimisen arviointi on tärkeää oppimaan oppimisessa. Oppiminen voi tapah-

tua opiskeluna opettajan ohjauksessa, vuorovaikutuksessa opettajan ja muiden oppi-

laiden kanssa (yhteinen tiedonmuodostus) sekä itsenäisenä prosessina, esim. vuoro-

vaikutus kulttuurituotteen kanssa. Sosiaalisessa vuorovaikutuksessa ja verkostoissa 

toimiminen mahdollistaakin oppimistulokset, joihin yksilö ei yksinään kykenisi.  

Kokemukset ovat oppimisen perusta. Lähes kaikki oppiminen on syntynyt reflekti-

on avulla kokemuksesta. Kokemukset toimivat myös muistimme resursseina. Vaik-

ka kokemukset ovat henkilökohtaisia, ne voidaan jakaa ja käsitellä tai tuottaa yh-

dessä muiden kanssa.  

Kokemukset muuttuvat tietoiseksi oppimiseksi vasta, kun mukana on analysoiva ja 

merkityksiä synnyttävä kognitiivinen näkökulma. Kokemuksellinen oppiminen ta-

pahtuu vaiheittain: ensin havainnoidaan, valikoidaan ja koostetaan informaatiota, 

sitten sitä analysoidaan ja reflektoidaan omiin kokemuksiin. Pohdinnan tuloksena 

syntyy uutta tietoa ja ymmärrystä, jota testataan käytännössä uusien kokemusten 

muodossa. Ymmärtäminen on kaiken oppimisen ydin. Oppiaksemme säätelemään ja 

                                                 
2 Hakkarainen ym. 2004, 251,252 
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tiedostamaan omaa oppimistamme, on metakognitiivisten taitojen kehittäminen eri-

tyisen tärkeää.  

Ihmisen peruspyrkimys on luoda merkitys asioille, löytää mielekkyys ja järki selit-

tämään asioita ja ilmiöitä (Donald Schön). Merkityksen antaminen tarkoittaa koke-

musten ymmärtämistä ja tulkintaa. Tulkinta liittää merkityksen aiempiin oppimis-

konstruktioihin. Aiemmin hankitut tiedot, kokemukset, käsitykset ja uskomukset 

vaikuttavat paitsi siihen, mitä ja miten huomioimme ympäristön ärsykkeitä, myös 

siihen millaiset kyvyt meillä on muistaa ja tehdä päätelmiä saamamme informaation 

pohjalta tai etsiä uutta tietoa ja ratkaista ongelmia. Oppiminen lisääntyy, kun oppi-

laiden aiempia tietoja ja uskomuksia pidetään lähtökohtana uuden opettamiselle ja 

kun muuttuvia käsityksiä seurataan opetuksen edetessä3. 

Kognitiivisen prosessin aikana tapahtuneet muutokset esim. tiedoissamme, käsityk-

sissämme, arvoissamme, tunteissamme ja taidoissamme kertovat oppimisesta. Op-

pimisessa korostuvatkin uusien ja ennestään olemassa olevien tietojen ja taitojen 

vuorovaikutus; uutta tietoa tulkitaan vanhan tietorakenteen, skeeman pohjalta, jol-

loin uusi tieto joko sulautuu vanhaan tietoon tai tiedon ristiriidassa vanha tieto kor-

vautuu uudella merkitysskeemalla tai merkitysperspektiivillä. Oppiminen on siis 

ulkoisen käyttäytymisen lisäksi sisäistä, kognitiivista muutosta; prosessi, jossa ih-

minen muuttaa käyttäytymistään kokemuksen tuloksena.  

Tiedon ja sosiaalisten käytäntöjen luomisessa nähdään kaksi toisiaan tukevaa mal-

lia: Carl Bereiterin tavoitteellinen käsitteellisen tiedonrakentamisyhteisöllinen malli 

ja Yrjö Engeströmin sosiaalisten käytäntöjen toiminnan muutosten uutta luovan op-

pimisen malli. Näistä ensimmäinen näkee tiedonrakentamisen julkisena, kollektiivi-

sesti tapahtuvana kulttuuritietoa koskevana ajatusten ja ideoiden, uusien käsitteel-

listen luomuksien kehittämisenä, yhteisen tiedon luomisena, ja oppimisen yksilön 

sisäisten tietorakenteiden muutoksina. Tiedonrakentelu kohdistuu yhteisesti jaetun 

tiedon edistämiseen ja asiantuntijuus nähdään yhteisöllisenä ongelmanratkaisuna. 

Ekspansiivisen oppimisen teoria on kohteeseen suuntautunutta toiminnan teoriaa 

(käsitteet ja muutokset toimintajärjestelmissä), jossa yhteisö kehittyy vallitsevia 

toimintakäytäntöjä kyseenalaistamalla ja analysoimalla löytäen uusia sosiaalisia 

käytäntöjä ristiriitojen ratkaisemiseksi. Toiminta on kohteellista ja välittyy älyllisen 

                                                 
3 Bransford ym. 2004, 25 
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toiminnan välineiden avulla. Molemmissa teorioissa tiedonmuodostus on yhteisölli-

nen ja sosiaalinen prosessi.4 Popper (1972) jakaa tiedon ihmisten luomaan kulttuuri-

tietoon ja ajatussisältöihin, fysikaaliseen todellisuuteen ja yksilön tietoisuuteen, 

mentaaliseen maailmaan. Ihmisen oppimisen voidaan nähdä perustuvan konkreetti-

sen ja abstraktin kulttuuritiedon maailman hyödyntämiseen ja uuden kulttuuritiedon 

luomiseen.5 Ihmisen toiminnassa on aina läsnä kulttuurihistoriallisesti kehittynyttä 

toimintaa.  

Jotta voimme oppia oppimaan, meidän on opittava hallitsemaan ja arvioimaan omaa 

oppimisprosessiamme ja opittava käyttämään oppimista tukevia menetelmiä. Meta-

kognitiiviset taidot ovat oman oppimisen tietoista tavoitteellista itsesäätelyä, kuten 

oman toiminnan ja siihen liittyvien ajatusten ja tunteiden määrittämistä ja oppimi-

sen prosessin seuraamista ja ohjaamista. Oppimisessa on kyse itsensä opettamisen 

kyvyn kehittämisestä ja kyvystä oppia opetuksestaan, koska tiedonkäsittely, ajatte-

lu, päättely ja ymmärtäminen tapahtuvat yksilön mielessä tietorakenteita ja käsittei-

tä määritellen ja merkityksiä antaen. Ymmärtäminen onkin oppimisen keskeisin 

tehtävä. Ymmärtävä oppiminen tukee siirtovaikutusta muihin tilanteisiin6, koska 

pelkkien detaljitietojen sijaan kyetään ymmärtämään esim. käsiteltävän asian omi-

naisuuksien, tehtävien ja rakenteen merkitykset ja vaikutukset siihen kytkeytynei-

siin muihin tekijöihin ja ympäristöön. Mitä enemmän havaitsemisen ja tiedonhan-

kinnan yhteydessä tapahtuu merkityksen analyysiä ja asiayhteyksien pohtimista, 

sitä syvempää on tiedonkäsittely ja sitä tehokkaampaa on muistamisen, muistiin pa-

lauttamisen ja päättelyn uudelleenrakentelu7.  

 

2.2. Oppimisen edistäminen 

Yhteiskunnan kiihkeät muutokset edellyttävät opetukselta uudistumista ja sen sito-

mista todellisuus- ja työelämälähtöiseksi mm. toimintatavoiltaan, mikäli halutaan 

aikaansaada halukkuutta jatkuvaan muutokseen, uuden oppimiseen sekä ajankoh-

taisten ongelmien ratkaisemiseen. Tavoitteena onkin kasvattaa yksilöitä, jotka ko-

kevat eteen tulevat asiat innostavina haasteina ja henkilökohtaisen oppimisen läh-

                                                 
4 Hakkarainen ym. 2004, 246-249 
5 Hakkarainen ym. 2004, 257, 258 
6 Bransford ym. 2004, 22 
7 Hakkarainen ym. 2004, 30, 31 
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teinä eikä toiminnan esteinä tai hidasteina. Tutkiva ja osallistuva ote elämään on 

myös kaiken oppimisen lähtökohta. Ilman kyseenalaistavaa ja muutosmyönteistä 

asennetta ei tapahdu oppimista, koska ajatusrakenteet säilyvät muuttumattomina. 

Sisäinen motivaatio oman ymmärryksen laajentamiseksi myös erehdysten kautta 

lisää itseluottamusta ja halua laajentaa ymmärrystä yhä syvemmälle tai laajemmal-

le.  

Kun oppimista ja työtapoja lähestytään löytöretkeilijän asenteella, laajenevat myös 

oppimisen, ajattelun, ongelmanratkaisun taidot ja aktiivisesta osallistumisesta ja 

sosiaalisesta vuorovaikutuksesta syntyy juuri niitä osaamisen perustaitoja, joita ar-

jessa pärjäämiseen tarvitaan. Vaikka tiedonkäsittely tapahtuu vuorovaikutuksessa ja 

sosiaalisissa suhteissa, on oppimisessa kyse kuitenkin aina yksilön sisäisestä käsit-

teellisestä muutoksesta. Koska tiedon määrä on valtava, on huomion tietoinen koh-

dentaminen olennaiseen tärkeää, varsinkin kun kapasiteettimme tiedon käsittelyyn 

on kovin minimaalinen. Elämänhallinnan ja järjellisen toiminnan kannalta on erit-

täin tärkeää osata priorisoida asioita ja luoda arjen rutiineja sekä asettaa tavoitteita 

ja aikatauluja omalle toiminnalle.  

Jussi T. Koskenkin mainitsema huomion kohdentaminen tai pikemminkin kohden-

tamisen ongelma8 koskettaa meitä jokaista entistä enemmän, koska aistiärsykkeitä 

tulee tuutin täydeltä. Jotta kykenemme poimimaan oman tavoitteellisen toimintam-

me kannalta relevantin infon ja priorisoimaan arkemme järjissä pysyäksemme, mei-

dän on osattava tietoisesti kontrolloida ja kohdentaa huomiotamme vain oikeisiin 

asioihin ja käsiteltävä tietoainestakin siten, että yhdistämme osatekijöistä suurempia 

kestomuistin mieltämisyksiköitä hallitaksemme informaation määrää. Kun hallit-

semme tietoisuuttamme, arjen tavoitteellinen toimintakin helpottuu ja alkaa sujua 

kuin itsestään. Tulee hyvä tunne, että elämän kaikki langat ovat järjestyksessä ja 

itse ohjattavissa omien tavoitteiden suuntaan.  

Oppimisen edistämisessä puhutaan paljon luovasta oppimisesta, oppilaiden kekse-

liäisyyden ja luovuuden vaalimisesta sekä yhteisestä tiedonjaosta ja muodostukses-

ta. Tutkiva oppiminen herättää oppimisen ilon ja (yhdessä) onnistumisen kokemuk-

sia tiedon rakentamisen myötä. Opetuksen lähtökohdiksi nostetaankin uutta opetus-

kulttuuria rakennettaessa mm. oppilas-, tietämys- ja arviointikeskeisyys, jolloin 

                                                 
8  Koski 2001, 122 
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opetuksessa korostuvat oppilaan nykyinen tietämys ja kokemukset sekä ajatukset ja 

ideat, joita jalostetaan, kehitetään edelleen ja arvioidaan yksin ja yhdessä. Opettajan 

tehtävänä on ohjata ja tukea oppimisen edistämistä. Myös tietotekniikan läsnäolo 

koulumaailmassa tarjoaa hyviä, työelämälähtöisiä välineitä tutkivan oppimisen to-

teuttamiseksi niin oleellisen tiedon etsimisen, luomisen kuin jakamisen muodoissa. 

Erilaiset sähköiset oppimisympäristöt mahdollistavat myös vuorovaikutuksen ja 

tiedon rakentamisen fyysisesti erillään olevien tahojen välillä.  

Jotta oppimista voidaan yleensäkään arvioida, ohjata ja tukea oppilaan tai opettajan 

toimesta, on ajattelu tehtävä näkyväksi. Helpoimmin arviointi toteutetaan kielen 

tuotosten avulla kirjoitelmina, pohdintoina tai analyyseinä, joissa ajattelu ja kirjoit-

tajan käsitykset puretaan jäsenneltyyn ja ymmärrettävään muotoon. Muutoinkin tut-

kiva oppiminen etsii ja rakentaa käsityksiä eri aiheista esim. kysymysten, sovellus-

ten ja ongelmanratkaisutehtävien avulla.  

Hannele Kolin ja Pasi Silanderin9 esittämässä 15-vaiheisessa syklisesti syvenevässä 

oppimis- ja ongelmanratkaisuprosessissa käsitteellisen muutoksen aikaansaaminen 

ja tietämyksen muodostaminen kulkevat punaisena lankana läpi koko prosessin. 

Prosessissa on tärkeää määritellä ja arvioida yksilön osaamisen ja ymmärryksen 

lähtökohtia, menetelmiä ja tavoitteita laadullisin perustein määrällisen sijaan. Oppi-

ja-, tietämys ja arviointikeskeisyys tekevät oppimisesta paitsi motivoivaa, myös 

kiinnostavaa ja merkityksekästä. Kun tiedonjanoa ruokitaan haasteellisella ongel-

malähtöisellä tutkivalla otteella ja ymmärrystä rakennetaan syvämuistamisen kei-

noin, opitaan sekä käsittelemään, rakentamaan, arvioimaan että jakamaan tietoa yk-

sin ja yhdessä että siirtämään opittua uusiin käyttöyhteyksiin.  

Työelämäyhteistyö on edellytys paitsi korkeakoulujen tulevaisuussuuntautuneelle ope-

tuksen suunnittelulle, myös opetuksen laadulliselle kehittämiselle ja yhteistyöverkosto-

jen rakentamiselle. Perinteisen työelämään lähettämisen mallin tuottamalle työpaikan 

olosuhteisiin sopeutumiselle ja tarvittavien tehtävien automaattiselle oppimiselle10 ko-

pioimalla ei asiantuntijakoulutuksessa ole enää juurikaan sijaa, koska kaikki työnteko 

vaatii nykyisin kehittävää ja osallistuvaa otetta myös työntekijältä itseltään.  

 

                                                 
9  Koli & Silander, 2002, 13-20 
10 Tynjälä ym. 2004, 215 
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Työkokemusta voidaan tarkastella myös yhteisenä kehittymisenä nk. kokemuksellisen 

mallin mukaisesti, jolloin työpaikalta oppimisessa korostuvat mm. sosiaalinen kehitty-

minen ja verkostojen rakentaminen11. Saadut onnistumisen kokemukset työssä motivoi-

vat myös tavanomaista koulussa opiskelua, kun tietoa pääsee soveltamaan aitoon ympä-

ristöön, jossa joutuu kohtaamaan työn taloudelliset ja tuotannolliset realiteetit tietoisuu-

den lisääntymisen muodossa. Ja päinvastoin, teoriaopiskeluun paneutuminen työelämän 

rajat ja vaatimukset huomioiden lisää opiskelumotivaatiota.   

 

Työssä harjoittelun avulla työprosessien kokonaisvaltaisempi oppiminen tehostuu, kun 

teoriassa opittua prosessimallia sovelletaan aidossa toimintaympäristössä. Tällöin huo-

mio kiinnittyy nimenomaan työtoimintojen oppimiseen ja niiden merkityksen  

ymmärtämiseen eri työvaiheissa laajemman syy-seurauskokonaisuuden jatkumona.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
11 Tynjälä ym. 2004, 215 
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3. LAUREA - UUDEN EDELLÄ 

 

3.1.  Laurea ammattikorkeakoulu 

 

Monialainen Laurea-ammattikorkeakoulu tarjoaa amk-opintoja ja ylempiä amk-opintoja 

8000 opiskelijalle neljällä eri koulutusalalla. Opiskelijoista noin 1200 on aikuisopiskeli-

joita ja ulkomaalaisia tutkinto-opiskelijoita on n. 350. Henkilöstömäärä on noin 550. 

Lukuvuonna 2009–2010 Laureassa on 19 koulutusohjelmaa, joista kuusi englanninkieli-

siä. Laurealla on toimintaa kahdessa alueyksikössä. Espoon alueyksikössä on Leppävaa-

ran, Otaniemen ja Lohjan paikallisyksiköt. Vantaan alueyksikköön kuuluvat Keravan, 

Hyvinkään, Tikkurilan ja Porvoon paikallisyksiköt. 12 

 

Laurean tutkiva ja kehittävä, uutta osaamista tuottava palveluinnovaatioiden ammatti-

korkeakoulu toteuttaa työelämäläheistä koulutusta, aluekehitystä ja tutkimus- ja kehitys-

toimintaa (t&k) Learning by Developing (LbD) –toimintamallilla lukuisissa kehittämis-

hankkeissa. 

 
Laurean profiloituminen korkeakoulukentässä perustuu sen tahtotilaan olla vuonna 

2010 täysivaltainen, kansainvälinen innovaatiotoiminnan ammattikorkeakoulu. Laurea 

haluaa profiloitua erityisesti aluekehitysvaikutuksen, työelämälähtöisen koulutuksen, 

klusterikehitykseen kytketyn t&k-toiminnan, verkosto- ja liiketoimintaosaamisen ja nii-

hin perustuvien toimintamallien sekä hyvinvointialan ja -yrittäjyyden kehittämisessä.  

 

Laurean strateginen valinta on integroida ammattikorkeakoulun kolme tehtävää (opetus, 

tutkimus- ja kehitystyö sekä alueellinen kehittäminen). Tahtotilan saavuttamista edistää 

Learning by Developing -toimintamalli, jonka osalta Laurea nimettiin ainoana ammatti-

korkeakouluna koko ammattikorkeakoulun osalta koulutuksen laatuyksiköksi 2005 – 

2006. Kesäkuussa 2006 Laurea valittiin aluekehitysvaikutuksen huippuyksiköksi 2006 

– 2007. 13 

 

Laurean strategiaa on määritetty yksityiskohtaisemmin yhtiön hallituksen hyväksymissä 

pedagogisessa strategiassa (2002), aluekehitysstrategiassa (2005) sekä tutkimus- ja ke-

                                                 
12 www.laurea.fi 
13 Laurea, Strategian toteuttamissuunnitelma 2007-2009, 4 
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hitystyön strategiassa (2004). Kansainvälistymistavoitteita on edellisten lisäksi esitetty 

Kansainvälisen toiminnan ohjelmassa 2004 – 2008.  

 

 

3.2.  Laurean pedagoginen strategia 

 

Laurean pedagoginen strategia (2007) pohjaa organisaation yhteiseen arvopohjaan, jot-

ka ovat opiskelija- ja asiakaskeskeisyys, luotettavuus, yhteisöllisyys, avoimuus ja yh-

dessä tekeminen, sosiaalinen vastuullisuus sekä innovatiivisuus14. 

 

Pedagogisessa strategiassa LbD on Laureassa tiivistetysti kuvattu seuraavasti: ”Lear-

ning by Developing (LbD) eli kehittämispohjainen oppiminen on autenttisuuteen, 

kumppanuuteen, kokemuksellisuuteen ja tutkimuksellisuuteen perustuva, uutta luova 

toimintamalli. Kehittämispohjaisen oppimisen lähtökohtana on aidosti työelämään kuu-

luva, käytäntöä uudistava kehittämishanke, jonka eteenpäin vieminen edellyttää opetta-

jien, opiskelijoiden ja työelämäosaajien yhteistyötä ja jossa parhaimmillaan tuotetaan 

uutta osaamistietoa.”  

Tämä kolmen toimijan integraatiovaade pyrkii yhdistämään ohjauksen, tutkimuksen se-

kä kehittämisen ja vie ne samalle viivalle kehittämishankkeissa asettaen haasteita paitsi 

osaamiselle myös muutoksille asenteissa. Haasteina erilaisten intressien tulee kohdata 

siten, hanketoimintaa johdetaan kaikkien osaamista hyödyntäen ja verkostoja rakentaen, 

mutta myös konkreettisia tuotoksia aikaansaaden.  

 

Strategiaan kirjattuna Learning by Developing (LbD) mahdollistaa ammattimaisen 

osaamisen hankkimisen sekä opiskelijoille että opettajille ja parhaimmillaan kehittää 

myös työelämäkumppaneiden osaamista yhteisissä kehittämishankkeissa, joissa kaikki 

osapuolet nähdään oppijoina. Ammattikorkeakoulukontekstissa oppiminen etenee vuo-

rovaikutussuhteessa osaamisen tiedonlajeihin. Tutkittu tieto, kyvyissä ja taidoissa oleva 

tieto, eettinen tieto ja kokemuksellinen tieto integroituvat yksilön ja yhteisön oppimis-

prosessissa jakamalla ja yhdessä toimien15. 

 

                                                 
14 Laurean pedagoginen strategia 2007, 3 
15 Laurean pedagoginen strategia 2007, 4 
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Osaaminen rakentuu tulevaa tutkintoa vastaavasta ammatillistiedollisesta osaamisesta, 

ammatillisen kontekstin ymmärtämisestä, tekemisen osaamisesta ja erilaisten työelämä-

tilanteiden hallintakyvyistä. Kehittämishankkeessa opiskelija oppii sekä yksilönä että on 

mukana yhteisön yhdessä oppimisessa ja uuden osaamistiedon tuottamisessa. 

 

Strategiassa oppimisen ja osaamisen ketjua kuvataan seuraavasti: tiedon hankinta ja sen 

käsittely johtavat tietämiseen, kokemusten reflektointi ja jakaminen edistävät ymmär-

tämistä sekä erilaisten viestien tulkintaa. Tekemisen osaaminen karttuu asiantuntijayh-

teisössä osallistumalla, seuraten ja itsenäisesti suorittaen ja tilanteiden hallintakyky ke-

hittyy ongelmanratkaisutaitojen, itseohjautuvuuden ja tutkivan työotteen avulla. Tätä 

soveltaen Learning by Developing tavoittelee ammatillistiedollista osaamista, konteks-

tin ja sen ilmiöiden ymmärtämistä, tekemisen ja kehittämisen osaamista ja erilaisten ti-

lanteiden hallintakykyä. 

 

Learning by developing toimii myös merkittävänä henkilöstön osaamisen uudistajana, 

koska se tuottaa työelämälle ammatillisena ydinosaamisena uusia toimintamalleja, pa-

rantuneita prosesseja, uusia innovaatioita sekä osaamistason nousua. LbD-toimintamalli 

edistää osaamisen ja luovuuden johtamis- ja työkulttuuria, jolla tulevaisuudessa lisätään 

tuottavuutta yhdessä tekemisen muodossa.16 

 

Toimintamallista käytetään englanninkielistä nimitystä Learning by Developing pa-

remman osuvuuden ja kuvaavuuden vuoksi. LbD yhdistää kaksi ammattikorkeakoulu-

pedagogiikan traditiota; ammattikasvatuksen (learning) ja tutkimuksellisuuteen perustu-

van korkeakouluopetuksen (developing).  

 

 

3.3. Learning by Developing – kehittämispohjainen oppiminen 

 

Learning by Developing (LbD) eli kehittämispohjainen oppiminen on autenttisuuteen, 

kumppanuuteen, kokemuksellisuuteen ja tutkimuksellisuuteen perustuva, uutta luova 

toimintamalli. Laurean strategian toteuttamissuunnitelmassa (2007-2009) LbD-

toimintamallin lähtökohtana on aidosti työelämään kuuluva, käytäntöä uudistava kehit-

                                                 
16 Laurean pedagoginen strategia 2007, 5 
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tämishanke, jonka eteenpäin vieminen edellyttää opettajien, opiskelijoiden ja työelämä-

osaajien yhteistyötä ja jonka tavoitteena on uuden osaamistiedon tuottaminen.  

 

Learning by Developing (LbD) -toimintamalli pitää sisällään toimintamallin kehittämi-

sen ja levittämisen, opetuksen ja ohjauksen tason kehittämisen, uuden opettajuuden 

luomisen ja uusien oppimisympäristöjen ja muotojen kehittämisen.  Ammattikorkeakou-

lussa on uuden tiedon luomisen ja ymmärryksen lisääntymisen ohella olennaista se, että 

syntyy aitoa ja näkyvää tekemisen osaamista. Ammattikorkeakoulusta valmistuva omaa 

ammatillisesti taitavaa ja tieteellisesti tietävää osaamista, jossa tieteellinen kuvaa, selit-

tää ja perustelee ammatillisen osaamisen sekä mahdollistaa samalla uuden osaamistie-

don tuottamisen. 

 

 

3.3.1. LbD toiminnallisena oppimisprosessina 

 

Laurean strategiassa Learning by Developing -toimintamallin eri ulottuvuuksia tutkitaan 

ja kehitetään jatkuvasti etsien samalla parhaita sovelluksia ja hyviä käytänteitä.  

 
Kaavio 1. LbD-toimintamallin erityisyys pedagogisena innovaationa (Fränti 2006)17 

 

                                                 
17 Laurean pedagoginen strategia 2007, 5 
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Koska Learning by Developing -mallissa oppiminen kohdistuu työelämän aitoon kehit-

tämiseen, on oppimisella on selvä kohde ja oppiminen tapahtuu uuden osaamisen tuot-

tamisen prosessissa.  

 

Tutkimus- ja kehittämishanke (t&k) luo mahdollisuuden työelämän aitoon kehittämi-

seen ja samalla oppimisprosessin hallintaan. LbD tarkoittaa yhteistyöprosessia työelä-

män kanssa, jossa oppimisen kohteena ovat autenttiset työelämän kehittämis- ja ongel-

matilanteet. Näihin vastataan ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehittämistyöllä.  

 

Learning by Developing hakee vastausta ongelmiin, joiden ratkaiseminen vaatii uuden 

tiedon luomista. Oppimisprosessi ja kehittämishankeprosessi kietoutuvat toisiinsa siten, 

että kehittämishankkeen ympärille rakentuvassa oppimisympäristössä mahdollistuvat 

sekä yksilön oma oppiminen että yhdessä oppiminen ja uuden osaamistiedon rakentu-

minen. Siinä ovat mukana työelämäosaamisessa oleva tieto, sitä selittävä tieto, että sitä 

kehittävä, uutta tuottava tieto (Raij 2006.). 18 

 

 
Kaavio 2. Osaamisen kehittämisen prosessi LbD-toimintamallissa (mukaillen Raij 2007) 

                                                 
18 Laurean pedagoginen strategia 2007, 7 
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Kehittämishanke kohdistuu työelämän kehittämiseen. Oppimisprosessin lähtökohtana 

on kehittämishankkeen taustalla olevan ilmiön tunnistaminen osana kokonaisuutta. Läh-

tökohta voi olla ongelma- tai uudistamisperusteinen, jolloin halutaan löytää joko ratkai-

suvaihtoehtoja tai kokonaan uusia innovaatioita. Tavoitteena voi olla uusi tuote, sen ja-

lostaminen ja tuotteistaminen, toimintaprosessien kehittäminen ja uudistaminen, uusien 

toimintamallien kehittäminen tai uuden työkulttuurin kehittäminen. Työelämäpohjaises-

sa kehittämishankkeessa ovat mukana opettajat, opiskelijat ja työelämän asiantuntijat. 

Yhdessä he vastaavat kehittämishankkeesta ja sen tutkimuksesta tutkijan, kehittäjän ja 

tiedon välittäjän tai siirtäjän rooleissa. 

 

 

3.3.2. Ammatillisen kasvun prosessi LbD-mallissa 

 

Laurean strategiakuvauksessa P2P-opinnoissa ammatillisen kasvun prosessi lähtee liik-

keelle opintojen alkuvaiheessa opiskelijan perehtymisellä liiketalouden osaamisalueisiin 

sekä kehittymisellä oma-aloitteiseksi tiedonhakijaksi ja osaajaksi erilaisten työelämän 

projektien kautta. Projektit ovat laaja-alaisia kokonaisuuksia, joissa liiketoimintaan liit-

tyvät prosessit ja käytännöt ovat oppimisen kohteina. 

 

Perusopintojen edetessä osaaminen painottuu liiketoiminnan analysoimiseen ja kehittä-

miseen. Uutta tietoa tuotetaan liiketoiminnan kehittämiseen liittyviä ongelmia ratkaise-

malla, tutkimalla, luomalla ja testaamalla erilaisia työskentelymenetelmiä ja selityksiä 

tutkittavasta ja kehitettävästä ilmiöstä. Projekteissa korostuvat asiakasyhteistyö ja ver-

kostoituminen ja työskentely painottuu vertaisoppimiseen, jota ohjaaja tukee. 

 

Ammattiopintojen aikana opiskelija kehittää omaa yhteistyöverkostoaan ja hyödyntää 

aikaisempien opintojen aikana saavutettua osaamista ja kehittää sitä omien henkilökoh-

taisten tavoitteiden mukaisesti. Opiskelijaa rohkaistaan kehittämään suhdeverkostojaan 

ja työskentelymenetelmiään. Projektit ovat haasteellisia ja yhteistyöorganisaatioiden 

toimintaa kehittäviä, joissa opiskelija oppii itsenäiseen, kokonaisvaltaiseen projektijoh-

tamiseen. Myös opinnäytetyö ja harjoittelu palvelevat tätä samaa tavoitetta antaen opis-

kelijalle mahdollisuuden edelleen syventää omaa yksilöllistä opintopolkuaan. Liiketa-

louden tradenomi ymmärtää jatkuvan uudistumisen mahdollisuudet ja näkee tra-
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denomiopinnot osana elinikäisen oppimisen prosessia. Ammatillisen kasvun tukeminen 

perustuu monialaisiin oppimisympäristöihin sekä autenttisissa työelämän hankkeissa 

tapahtuvaan tutkivaan oppimiseen (LbD).  

 

Ammatillista kasvuprosessia voidaankin kuvata askelmilla, jossa tutkiva ja kehittävä 

työote kulkee läpi prosessin portaat alhaalta ylös asti: ammatillisen kasvun käynnistymi-

sestä, alan ydinosaamisen kehittämiseen, osaamisen syventämiseen ja lopulta työelämän 

kehittämiseen ja uudistamiseen.  

 

 
Kaavio 3. Ammatillinen kasvuprosessi 19 

 

 

3.4. Peer to Peer -vertaisoppimista kehittämishankkeissa 

 

Peer to Peer (P2P) on uusi toimintamalli ja -ympäristö opiskella liiketalouden asiantun-

tijaksi (liiketalouden tradenomi) monipuolisesti oikeissa työelämän projekteissa ja ke-

hittämishankkeissa. P2P- toimintamallin mukaista liiketalouden koulutusta tarjotaan 

Laurea-ammattikorkeakoulun Hyvinkään ja Keravan toimipisteissä. Koulutusohjelmaan 

haetaan valtakunnallisessa yhteishaussa. Opiskelu alkaa vuodesta 2010 lähtien aina 

                                                 
19 Laurean pedagoginen strategia 2007, 13 
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tammikuussa. Liiketalouden koulutusohjelman P2P-toimintamallin laajuus on 210 op ja 

opiskeluaika 3,5 vuotta. Opiskelija saa opintojensa ajaksi käyttöönsä kannettavan tieto-

koneen ja henkilökohtaisen käyntikortin, jossa esittäytyy vertaispedagogiikkaa noudat-

taen tittelillä nuorempi kollega, P2P-opiskelija sekä suomeksi että englanniksi. 

 

 
Kuva 1. Opiskelijoiden käyntikortit kuvastavat P2P:n toimintamallia.(kuva Arja Juujärvi) 

 

Oppiminen P2P-toimintamallissa perustuu Learning by Developing (LbD) -ajatteluun. 

Toimintamallin esittelyssä20 vuodelle 2010 sen kulmakiviksi määritellään kumppanuus, 

kokemuksellisuus, autenttisuus, luovuus ja tutkimuksellisuus.  

 

Kumppanuus näkyy P2P-opinnoissa yhdessä tekemisenä. Opiskelijat tukevat toistensa 

projekteja ja oppimista ohjausryhmissä vertaistukea antaen. Kokeneemmat opiskelijat 

ohjaavat nuorempia, jonkin osa-alueen asiantuntijat kollegoitaan. Laurean henkilökunta 

toimii opiskelijoiden kumppanina ohjaten, neuvoen, kysyen ja tukien oppimista. Yhteis-

työ alueen työelämäedustajien kanssa on tärkeää, koska heitä tavoitellaan opiskelijoiden 

hankkeisiin sekä kumppaneiksi että kokeneemmiksi kollegoiksi. 

 

Kokemuksellisuus näkyy omana tekemisenä. Opiskelijat tekevät kaikki opintonsa todel-

lisissa projekteissa ja vastaavat kaikesta työnteosta itsenäisesti. Tämä mahdollistaa mo-

nenlaisten toimintamallien kokemisen ja samalla opitaan ottamaan vastuuta omista va-

linnoista ja tekemisestä. Yhteiset kokemukset eri toimijoiden kanssa edistävät yhteistyö-

taitojen kehittymistä ja tukevat työelämän arvonäkemysten siirtymistä. 

 

                                                 
20 Peer to Peer (P2P) -toimintamalli 2010, 15, 17 
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Autenttisuus näkyy todellisina projekteina. P2P:n opinnot tehdään aina todellisten liike-

toiminnan kehittämisprojektien osana. Toimiminen autenttisessa ympäristössä mahdol-

listaa hiljaisen tiedon siirtymisen opiskelijoille ja tarjoaa vahvan verkoston toimijoita, 

jotka oppivat luottamaan heidän kykyihinsä. Luovuus näkyy jatkuvana kehittämisenä, 

uusien, parempien ja tehokkaampien liiketoimintatapojen luomisena. Kaikki projektit 

tähtäävät toiminnan kehittymiseen, mikä pakottaa opiskelijat samalla kehittämään omaa 

osaamistaan. 

 

Tutkimuksellisuus näkyy tietopohjaisena päätöksentekona. Tietoperustan hankkiminen 

parhaiden valintojen perustaksi ennen toimintaa ohjaa opiskelijoita jatkuvaan itsensä 

kehittämiseen. Nämä luovat keskeisen motivaation olemassa olevaan tietoon tutustumi-

selle sekä uuden tiedon luomiselle erilaisia tutkimusmenetelmiä käyttäen.   

 

Tradenomin opinnoissa painottuvat liiketoimintaosaamisen ohella asiantuntijalle tärkeät 

tiimi- ja projektityötaidot, tutkimuksellisuus sekä viestinnällinen osaaminen. Työelämä-

läheisillä tutkimus- ja kehittämishankkeilla on merkittävä osuus opinnoissa. P2P-

opintoihin on laadittu oma opetussuunnitelma (Liite 1) 

 

P2P-opintojen rakenne (liite 2) opintopisteittäin P2P-tradenomitutkinnossa punaisena 

lankana projektijohtamisen taidon kehittyminen: 

Liiketoiminta 15 op Viestintä 20 op 

Markkinointi 15 op  Johtaminen 20 op 

Vapaasti valittavat opinnot 15 op Työharjoittelu 30 op 

Talous 10 op Opinnäytetyö 15 op 

yhteensä 210 op 
 

Kaavio 4. P2P-opintojen rakenne. 

 

Tutkinnon perustana oleva liiketoimintaosaamisen kokonaisuus muodostuu kolmesta 

teemasta: verkostoitunut liiketoiminta, innovatiiviset liiketoimintamallit ja liiketoimin-

nan strategialähtöinen kehittäminen. Opiskelija voi erikoistua liiketalouden eri osaamis-

alueisiin esim. asiakkuuksien hallinta ja myynti, taloushallinto, rahoitus, kansainvälinen 

liiketoiminta, oikeudellinen osaaminen ja johtaminen. Valmistuttuaan Laurea lupaa 
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opiskelijan olevan liiketalouden projektijohtamisen osaaja, joka hallitsee uudistuvan 

työelämän toimintatavat ja osaa tarttua kehittämiskohteisiin. 

 

P2P-opinnoissaan opiskelija suuntautuu projektijohtamiseen ja ratkaisee liiketaloudelli-

sia kysymyksiä sekä kehittää tulevaisuuden mahdollisuuksia osana yhteisöä, jossa on 

mukana organisaatioita yhteiskunnan eri sektoreilta. Tarkoitus on, että opiskelua ohjaa-

vat opettajien lisäksi yhteistyökumppaneiden asiantuntijat. Opiskelu avoimissa oppi-

misympäristöissä on työnomaista projektityön kautta oppimista, joissa työn tilaajana on 

jokin yhteistyöyritys. Tavanomaisimpia projekteja ovat markkinatutkimukset ja erilai-

sen tiedon tai kontaktien kerääminen.  

 

 
Kuva 2.  Tiimityöskentelyä viihtyisässä P2P-luokkahuoneessa (Kuva Laurea). 

 

Projektien sisällöt rakentuvat liiketoimintaosaamisen asiantuntijuuden kehittymisen 

kannalta keskeisiksi tunnistetuista teemoista, joita ovat liiketoiminta, markkinointi, ta-

loushallinto, johtaminen ja viestintä. 

 

Opiskelu aloitetaan orientaatiotilaisuudella, jolloin on mahdollista tutustua muihin opis-

kelijoihin, ohjaajiin sekä perehtyä opiskeluun P2P-toimintamallissa. Opintojen alkuvai-

heessa uusia opiskelijoita ohjaavat ja tukevat mentorit, jotka ovat edellisten vuosikurssi-

en P2P-opiskelijoita.  

 

P2P-opiskelijoilla on varattu työviikkoon yksi etätyöpäivä, joka on tarkoitettu itsenäi-

seen työskentelyyn, esimerkiksi raporttien laatimiseen tai alan kirjallisuuteen tutustumi-

seen. P2P-opiskelijoilta vaaditaan joustavuutta, sillä työstettäviä projekteja on tavallises-

ti useampia samanaikaisesti. 

 



Peer to Peer -toimintatutkimus 
 
 

 
24 

3.4.1. Projektityöskentely P2P-mallissa 

 

Laurea P2P -toimintamallissa liiketalouden opiskelu tapahtuu projekteissa yhdessä eri-

laisten organisaatioiden kanssa. Toteutetut projektit ovat olleet erilaisia markkinointiin 

ja viestintään, palveluprosesseihin, taloussuunnitteluun, tapahtumien järjestämiseen sekä 

henkilöstöjohtamiseen liittyviä räätälöityjä kehittämisprojekteja. 

 

Organisaation antama toimeksianto voi olla lyhyt- tai pitkäkestoinen konkreettinen ke-

hittämis- tai ideointitehtävä, jossa yhteistyökumppani osallistuu ohjaukseen projekti-

suunnitelman mukaisesti (neuvottelu - toimeksianto - ohjaustapaamiset - palautteen an-

taminen).  

 

Kuva 3. Projektin työstämistä yhdessä ja erikseen (Kuva Laurea). 

 

Peer to peer mahdollistaa sidosryhmille organisaation kehittämisen opiskelijaprojektien 

avulla. Organisaatioille opiskelijoiden ja opettajien yhteisö tarjoaa konkreettista apua 

ongelmanratkaisuun ja samalla myös näköalan uuden sukupolven ajatus- ja arvomaail-

maan sekä nuoren sukupolven toimintatapoihin. Yhteistyö tarjoaa organisaatioille myös 

mahdollisuuden hyviin rekrytointeihin. Projekteissa syntyy tietenkin myös kaikille osa-

puolille uutta tietoa ja osaamista. 

 

P2P-toimintamallin tekee erityiseksi yhteistyö projekteissa yhteistyökumppaneiden, 

opiskelijoiden ja P2P-ohjaajien kanssa. Opiskelija oppii työskentelemällä erilaisissa 

projektitehtävissä aktiiviseksi kehittäjäksi ja projektityöskentelyn osaajaksi. Yhteistyö-

kumppanit ovat yhteiskunnan eri sektoreiden ja toimialojen organisaatioita.  
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Kuva 3. Vertaistuki ja -ohjaus on välitöntä ja kannustavaa (kuva Laurea).  
 

P2P-kehittämisprojekti etenee vaiheittain pääpiirteittäin seuraavasti: 

 

1. Aihio 

• Taustateorioihin perehtyminen 

• Projektin tutkimusaiheen jäsentäminen 

 

2. Kysymys, ongelma, aihe 

• Taustateorioihin perehtyminen 

• Projektin suunnittelu ja toteuttaminen 

 

3. Raportti, tulokset 

• Taustateorioihin perehtyminen 

• Tulosten esittäminen ja raportointi kumppaneille 

 

4. Jakaminen 

• Opiskelijayhteisölle + muille jakaminen 

 

Opintojen alussa P2P-ohjaajat hankkivat opiskelijaprojektit, mutta opintojen edetessä 

opiskelijaa ohjataan hankkimaan itse projekteja. Opiskelijan työelämäverkostojen ja 

kontaktien karttuessa helpottuu myös projektien itsenäinen hankinta. Uuden yhteistyö-

mallin esittely ja toimintatavat edellyttävät pitkäjänteistä työtä myös tehokkaan viestin-
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nän saralla monipuolisen ja riittävän haasteellisen projektirepertuaarin saamiseksi opin-

to-ohjelmaan. 

 

 

3.4.2. Osaamisen arviointi P2P-toimintamallissa 

 

P2P:stä valmistuvan opiskelijan osaaminen vastaa eurooppalaisessa Bolognan proses-

sissa määriteltyjä bachelor-tason osaamisvaatimuksia. Arvioinnissa huomioidaan pro-

jektityöskentelytaidot, oman alan hallinta ja valtakunnalliset yleiset kompetenssit kuten 

itsensä kehittäminen, eettinen osaaminen, viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen, kehit-

tämistoiminnan osaaminen, organisaatio ja yhteiskuntaosaaminen sekä kansainvälisyys-

osaaminen. 

 

Projektityöskentelyä koskevat arvioinnit perustuvat tiimiarviointiin, opiskelijan itsear-

viointiin ja ohjaajan suorittamaan arviointiin. Osaamisen tulee näkyä prosessissa, tulok-

sissa, lähteiden käytössä sekä yhteistyössä. Kehittämisprojekteista kertyy opiskelijalle 

opintojen aikana portfolio, josta näkyy opiskelijan osallistuminen projekteihin ja osaa-

misen kehittyminen. Arviointia suoritetaan koko projektin ajan ja erityisesti arvioinnista 

ja palautteista keskustellaan nk. sparraustilaisuuksissa, joita pidetään projektien päätyt-

tyä tiimeittäin. Sparrauksessa opiskelijat arvioivat sekä omaa että tiimin työskentelyä ja 

lopputuotosta ja saavat ohjaajalta sekä mahdollisesti myös projektin tilaajalta palautetta 

ja kommentteja toimintatavoista, tuloksista ym. projektiin liittyvistä asioista, jotka ovat 

sujuneet hyvin ja joissa on vielä kehitettävää. Opiskelijalle kertyy opintopisteitä hänen 

projekteissa tekemän työmäärän mukaan siten, että yksi opintopiste vastaa noin 27 tun-

nin työmäärää. 

 

Kiitettävän arvosanan (K5, kehittäminen) opiskelija saa osoittaessaan hallitsevansa vaa-

dittavat osaamisalueet erittäin hyvin sekä käytännössä että teoreettisena konseptina. Hy-

vään arvosanaan (H3 – H4, soveltaminen) vaaditaan, että opiskelija osoittaa hallitsevan-

sa osaamisalueet käytännössä, mutta teoreettisessa osaamisessa tai käytännön projekti-

työskentelyssä on osittaisia puutteita. Tyydyttävään arvosanaan (T1 – T2, tekeminen) 

vaaditaan ohjeiden mukaista toimimista projekteissa ja asiaankuuluvien lähteiden etsi-

mistä ja lähdetiedon kokoamista.  

 



Peer to Peer -toimintatutkimus 
 
 

 
27 

4. TOIMINTATUTKIMUS  

 

Toimintatutkimus on tämän päättötyön osakokonaisuus, jossa käsittelen viiden opinto-

pisteen kurssikokonaisuuden suunnittelua noudattaen Laurean pedagogista strategiaa 

että P2P:n toimintapoja sekä kurssin toteutusta sekä arviointia. Suunnittelin ja toteutin 

kurssin Hyvinkään Laureassa markkinointiviestinnän rajatusta osa-alueesta syysluku-

kaudella 2009 maustettuna mahdollisuudella sisällyttää kurssiin tavanomaisuudesta 

poikkeavia oppimista edistäviä toimintatapoja ja pedagogisia malleja. Ideana oli suunni-

tella Laurean ideologian mukainen opintokokonaisuus, ohjata se ja arvioida kokemuk-

sen perusteella toimintatapaa oppimisen ja ohjaamisen näkökulmista, unohtamatta yh-

teistyön muita osapuolia. 

 

Kevään 2009 aikana haastattelin opintojen eri vaiheessa olevia opiskelijoita opiskelusta 

yleensä, sekä erityisesti käytetyn pedagogisen mallin toimivuudesta käytännössä. Kurs-

sia suunnitellessa punaisena lankana oli P2P-ideologia, joskin esim. johdatus aihee-

seen, kirjallisuussuositukset, vuorovaikutus yrityksiin, pienryhmien hyödyntäminen 

arvioinnissa projektin eri vaiheissa yms. korostuivat enemmän verrattuna tavan-

omaiseen tapaan toimia. Nämä siksi, että niissä suunnittelua ennakoivien haastatte-

lujen perusteella koettiin eniten kehittämisen tarvetta. Koska Laurean Peer to Peer-

opinnot suoritetaan normaalistikin projektiopintoina erilaisia työelämähankkeita toteut-

taen, oli projektityö luonteva valinta opintokokonaisuuden soveltavaksi osuudeksi. 

 

Tavallisesti jokaiselle projektille on nimetty oma ohjaaja (opettaja), joka on fyysisesti 

paikalla oppilaitoksessa. Tavanomaisuudesta poiketen tämän kurssin kohdalla ohjaami-

nen tapahtui pääosin etänä eli en ollut fyysisesti paikalla kuin satunnaisesti, joskin puhe-

limella, skypellä ja sähköpostilla erinomaisesti tavoitettavissa arkisin aamusta iltaan. 

Näin kurssin toteutustavaksi voisikin määritellä monimuoto-opetuksen. Itselleni kurssi 

oli ensimmäinen laatuaan paitsi amk-opetuskokemuksena, myös etäohjauksena toteutet-

tavana kurssina ja siksikin haasteellinen myös jo suunnitteluvaiheessa. 

 

Kurssin ohjaamisen tavoitteena oli tutustua P2P-metodiin, arvioida sen toimivuutta op-

pijan, ohjaajan ja asiakkaan näkökulmista niin oppimisen ja ohjaamisen kuin yritysyh-

teistyön hyödyllisyyden kannalta. Oppimateriaaleina ja aineistona kurssilla toimivat 

mm. kirjallisuus, sähköinen aineisto, verkkolinkit, keskustelut, kirjalliset & visuaaliset 
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pohdinnat ja tuotokset sekä yritysvierailut. 

 

 

4. 1. Valitut pedagogiset mallit ja toimintatavat  

 

Laurean pedagogisten toimintatapojen kehittämispohjaisen ja vertaisoppimisen yhtey-

dessä puhutaan paljon mm. yhteistoiminnallisuudesta ja projekteista kehittämisen työka-

luina ja olennaisena osana yritysyhteistyön muotoja. Ongelmaperustainen oppinen on 

usein projektien lähtökohta: johonkin ongelmaan etsitään ratkaisua projektina. Tässä 

kehittämishankkeessa kyse oli viestinnällisestä ongelmasta valitussa organisaatiossa. 

Suunnitelmassani pedagogisena mallina opintokokonaisuudessa käytin pääasiassa P2P:n 

ideologian mukaisesti yhteistoiminnallista vertaisoppimista ja kehittämishankkeessa 

oppimista (LbD), koska ne ovat hyvin työelämälähtöisiä. Ongelmalähtöinen oppimi-

nen sisältyi erityisesti haasteellisiin kehittämishankkeisiin, joissa rakennettiin omaa ja 

organisaation viestintäosaamista ja ratkottiin viestinnällisiä ongelmia. Työelämälähtöi-

sen aidon projektin mukaan tuominen vei opiskelijat omakohtaisen kokemuksen kautta 

lähemmäksi aiheen ymmärtämistä sekä projektin osa-alueiden ja kokonaisuuden hah-

mottamista tavoitteellinen toiminta ohjenuoranaan. Case-oppiminen toteutui parhaim-

millaan, kun tutustuttiin toteutettuihin yritysilmeisiin ja yrityskuvaan käytännössä mm. 

yritysvierailujen muodossa. Tutkivaa oppimista käytettiin apuna mm. tiedonhankinnas-

sa ja jakamisessa.  

Seuraavassa lyhyesti kuvauksia tärkeimmistä käytetyistä metodeista, jotka ohjasivat 

vahvasti suunnittelu-, toteutus- ja arviointityötäni. 

 

 

4.1.1. Yhteistoiminnallinen oppiminen 

 

Yhteistoiminnallinen oppiminen perustuu yhteistyöhön. Yhteistoiminnallisessa oppimi-

sessa painottuu sosiaalisen vuorovaikutuksen merkitys, jolla on suuri osuus tiedon tuot-

tamisessa. Johtajaa ei yhteistoiminnallisuudessa ole, vaan asiantuntijuus on jaettua. Yh-

dessä oppimisella pyritään sosiaaliseen muutokseen, jolle on ominaista avoimuus, dy-

naamisuus, ryhmäkeskustelut ja yhteinen tiedon käsittely. Yksilöllinen kasvu ja itsenäis-
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tyminen tapahtuvat sosiaalisen kasvun ja kehittymisen rinnalla. Yhteistoiminnallinen 

oppiminen on pienryhmätyöskentelymenetelmä, jossa kaikilla ryhmän jäsenillä on yhtä-

läinen vastuu annetusta tehtävästä. Yhteistoiminnallisessa oppimisessa pyritään hyödyn-

tämään jokaisen ryhmän jäsenen tieto-taitoa ja yhdessä oppimisen tavoitteena on vähen-

tää oppijan mahdollista eristyneisyyden tunnetta. Jokainen pystyy siis vaikuttamaan 

työn tulokseen.21 

Yhteistoiminnallisen oppimisen taustalla nähdään ainakin kaksi kasvatustieteellistä 

suuntausta: toisaalla kollaboratiiviset (collaborative learning), toisaalla ko-operatiiviset 

(cooperative learning) opiskelun ja oppimisen tavat. Molemmissa on kyse yhdessä op-

pimisesta, mutta niiden taustalla ovat erilaiset tietokäsitykset (Brody 1995). 

Collaborative learning eli yhteisöllinen/yhteistoiminnallinen oppiminen haastaa opetta-

jan ja opiskelijat kyseenalaistamaan tiedon alkuperän, perimmäiset kysymykset tiedon 

luonteesta sekä yhteisön käsitykset asioista. Oppiminen on yhteisön jäsenten yhteistyö-

tä, jossa yhdessä tuotetaan ja ylläpidetään tietoa. 22 Oppimisen, tiedon tuottamisen ja 

luomisen tilanteet ovat opiskelijoiden ja opettajan rakennettava yhdessä. 

Cooperative learning eli yhteistoiminnallinen oppiminen tarkoittaa tapaa organisoida 

työskentely siten, että pienryhmien välille syntyy positiivinen riippuvuus, josta seuraa 

yleensä sekä tiedollisesti että sosiaalisesti parempia tuloksia kuin perinteisen opetuksen 

ryhmissä.23 

Yhteistoiminnallisen oppimisen vahvuutena on, että jokaisen työpanos pyritään hyödyn-

tämään ja kaikki pääsevät vaikuttamaan, mikä voi vähentää eristyneisyyden tunnetta. 

Haasteita synnyttävät ryhmien muodostaminen ja ohjaaminen ja oppimista edistävän 

yhteistoiminnan luominen, sekä kaikkien aktivoiminen ryhmän toimintaan ja yhteisiin 

pelisääntöihin.  

 

Sahlberg ja Leppilampi (1994) määrittelevät yhteistoiminnallisen oppimisen opiskeluksi 

pienryhmissä yhteisen tavoitteen saavuttamiseksi. Yhteistoiminnallisen oppimisen ta-

voitteena on sitouttaa oppilaat osallistumaan aktiivisesti oppimisprosessiin ja kantamaan 

vastuuta niin omasta kuin muiden oppilaiden oppimisesta. Menetelmä kannustaa oppi-

                                                 
21 Leppilampi ym., verkkojulkaisu, yhteistoiminnallinen oppiminen ja toimintakortit -osio 
22 fi.wikipedia.org/wiki/Yhteistoiminnallinen_oppiminen, www.tutkiva.edu.hel.fi/ 
23 http://www.tutkiva.edu.hel.fi/positiivinen.html 
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laita yhdessä oppimisen toimintakulttuuriin ja tiedon jakamiseen yksinoppimisen, tiedon 

panttaamisen ja kilpailun sijaan. 

 

Oppilaiden yhteistyön, sosiaalisten-, vuorovaikutus- ja ongelmanratkaisutaitojen ja op-

pilaiden itsetunnon ja opiskelumotivaation kohottaminen sekä laadullisesti ja määrälli-

sesti parempi oppiminen ja asenteiden kehittäminen ovat myös yhteistoiminnallisen op-

pimisen tavoitteita. Yhteistoiminnallinen oppiminen onkin enemmän kuin opetusmene-

telmä. Se on erilainen tapa suhtautua tietoon, oppimiseen, toisiin ihmisiin ja ympäris-

töön. Yhdessä oppiminen ei ole samojen tehtävien tekemistä ryhmämuodostelmassa 

vaan yhdessä opiskelua jaetun tavoitteen saavuttamiseksi. Jokainen oppilas tuo oman 

tietämyksensä ja osaamisensa ryhmän käyttöön. Jokainen oppilas on vastuussa sekä 

omasta että toisten oppilaiden oppimisesta.  

 

Yksi kaikkien, kaikki yhden puolesta. Yhteistoiminnallisen oppimisen periaatteista po-

sitiivisella riippuvuudella tarkoitetaan sitä, että pienryhmän jäsenet tuntevat olevansa 

"samassa veneessä", jossa yhteinen tavoite voidaan saavuttaa vain yhdessä, eikä yksin. 

Yhteistoiminnallinen oppiminen on tarkoituksenmukaista silloin, kun pienryhmille ase-

tetut oppimistehtävät tai ongelmat ovat tarpeeksi moniulotteisia. Monimutkainen tehtä-

vä/ongelma auttaa oppilaita ymmärtämään, että he tarvitsevat toinen toistensa tukea ja 

apua tehtävän ratkaisemiseksi. Pienryhmässä oppilaat toimivat sekä asiantuntijoina että 

oppijoina. Pienryhmä voi jakaa tehtävänsä osiin niin, että kukin oppilas voi valita jonkin 

osa-alueen tehtävästä selvitettäväkseen. Yhteistoiminnallisen oppimisen tavoitteena tä-

mä tarkoittaa pienryhmässä sitä, että jokainen oppilas opettaa oman osa-alueensa toisille 

ryhmän jäsenille. Kaikki oppilaat toimivat siis ryhmässään sekä oppijoina että toistensa 

opettajina. 

 

Jotta oppilaat tarkastelisivat ryhmänsä tehtävää useammista näkökulmista käsin, vaadi-

taan pienryhmältä yhtä yhdessä tuotettua ja hyväksyttyä vastausta tehtävään tai ongel-

maan. Jokaisen ryhmän jäsenen tulee pystyä esittelemään lopullinen tuotos kokonaisuu-

dessaan.  

 

Avoin ja monipuolinen vuorovaikutus on tasa-arvoista keskustelemista ja kuuntelemista 

ja on edellytys laadukkaan yhteistoiminnallisen oppimisen toteutumiselle. Rakentavaa 
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vuorovaikutusta voidaan edistää luomalla puhumista ja keskustelua eli yhteistoiminnal-

lista oppimista tukeva ilmapiiri sekä kehittämällä oppilaiden vuorovaikutustaitoja. Yh-

teistoiminnallisen oppimisen normistoon sisältyvät mm. avun pyytäminen ja antaminen, 

vastuu sekä itsestä että ryhmästä ja sen tuotoksista, aktiivinen kuunteleminen, keskuste-

lu ja osallistuminen.  

 

Tehokas ja mielekäs oppiminen ryhmässä ja positiivisen ilmapiirin syntyminen pien-

ryhmään edellyttää, että oppilaiden yhteistyötaitoja, kuten vuorovaikutus-, päätöksente-

ko-, viestintä-, ongelmanratkaisu-, reflektointi- ja johtamistaitoja pitää tietoisesti kehit-

tää koko ajan. Kun luokassa aloitetaan yhteistoiminnallista oppimista, yhteistyötaitojen 

harjoittamisen tulee olla keskeinen oppimisen tavoite.  

 

Opettajalta vaaditaan vahvaa organisointikykyä ja ohjausta yhteistoiminnallisen oppimi-

sen onnistumiseksi. Oppilaat tarvitsevat selkeät säännöt, toimintatavat, aikataulun ja 

paljon tukea itsenäiseen työskentelyyn. Ajan ja harjoituksen myötä opettajan organi-

soinnin ja ohjauksen tarve vähenee oppilaiden ottaessa yhä enemmän vastuuta oman 

opiskelun suunnittelusta ja pienryhmän toiminnasta. Vie paljon aikaa ja työtä ennen 

kuin luokan toimintakulttuuri alkaa muuttua kohti yhdessä oppimisen, jakamisen ja tois-

ten auttamisen kulttuuria. 

 

Yhteistoiminnallisesti opiskelevat opiskelijat oppivat vähintäänkin sen, minkä he oppi-

vat myös tavanomaisessa opetuksessa. Yhteistoiminnallinen oppiminen vaikuttaa myön-

teisesti opiskelumotivaatioon, terveen itsetunnon rakentumiseen, sosiaalisten taitojen 

kehittymiseen ja myönteisen henkisen ilmapiirin muodostumiseen. Yhteistoiminnan on 

todettu tuottavan keskimäärin parempia sekä yksilöllisiä että ryhmäsaavutuksia kuin 

kilpailullinen asetelma tai yksilötyöskentely. Toiminnan luonteesta johtuen päättelystra-

tegiat ovat parempia kuin kilpailullisessa tai yksin työskennellessä.24 Yhteistoiminnan 

miinuksena on yksilötyöskentelyyn verrattuna suurempi ajan tarve.  

Yhteistoiminnallisen oppimisen muoto, vertaisoppiminen sisältää monia erilaisia ver-

taisyhteistyön muotoja. Yhteistoiminnallisuus eli ns. kollaboratiivinen yhteistyö edellyt-

tää kuitenkin, että osallistujat sitoutuvat koko työskentelyn ajan jakamaan tehtävän ja 

kaikki ongelmat yhdessä. Se ei ole vain yhdessä työskentelyä tai tiedon rakentamista 

                                                 
24 Sharan & Sahlberg 2002, 402 
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yhdessä, vaan yhteisen tiedon rakentamista.  

 

Vertaisoppiminen on oppimiskumppanuutta. Vertaisoppimisen keskeiset teemat ovat 

tiedon ja kokemusten jakaminen, vaihtaminen ja vastavuoroisuudelle rakentuva vertais-

tuki, jossa oppiminen on emotionaalinen, sosiaalinen ja dynaaminen prosessi. Koke-

musten jakaminen tarkoittaa henkilökohtaisesti koetun luovuttamista toisen käyttöön. 

Oppimiskumppanuus on vastavuoroista, reflektiivistä, dialogista ja todellisuutta raken-

tavaa. Tulkintojen ja merkitysten muuttumista tukee keskustelu toisten/vertaisten kanssa 

ja koetun peilaaminen toisten/vertaisten kokemuksiin. Vertaistyöskentely tarjoaa mah-

dollisuuksia saada virikkeitä ja samalla peilata muihin omaa ajattelua ja toimintaa. 

 

4.1.2. Projektioppiminen 

 

Projektioppiminen määritellään pitkäkestoiseksi, mielekkäiden ongelmien ympärille 

rakentuvaksi prosessiksi, jossa eri tieteen- ja tiedonaloja ja käsityksiä integroidaan rat-

kaisemalla mahdollisimman todellisia ongelmia ja kehittämiskohteita keskustelemalla, 

analysoimalla, tulkitsemalla ja täsmentämällä tavoitteenasetteluja sekä tekemällä johto-

päätöksiä ja arvioimalla omaa oppimista. Projektiopiskelu on opiskelun ja oppimisen 

menetelmä, jossa teoria ja käytäntö yhdistetään projektityötaitojen oppimiseksi. Projek-

tipedagogiikalla tarkoitetaan työelämän kehittämisprojekteissa tapahtuvaa oppimis-

ohjaus -prosessia, jonka  tavoitteena on  projektityötaitojen oppiminen.25  

 

Projektioppiminen on yhteistoiminnallista oppimista, joka tavoitteiltaan, resursseiltaan 

ja aikataulultaan on rajattu oppimistehtäväksi, johon osallistuu kahdesta viiteen erilaista 

asiantuntemusta ja eri näkökulmia edustavaa henkilöä. Projekti on kokonaisvaltainen 

oppimistapahtuma, joka suunnitellaan, rakennetaan, toteutetaan ja arvioidaan yhdessä 

muiden toimijoiden kanssa. Projektioppimisen keskeinen ydin on ongelman ympärille 

perustuva prosessi. Menetelmässä oppijat pyrkivät ratkaisemaan todellisia ongelmia 

täsmentämällä ongelmanasettelujaan, kokoamalla tietoa, keskustelemalla ideoista, ke-

räämällä ja analysoimalla saatua tietoa, tulkitsemalla tuloksia, tekemällä johtopäätöksiä 

                                                 
25 Vesterinen P. 2001, 14,15 
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sekä kommunikoimalla ideoitaan ja saatuja löydöksiään muille. Projektioppimisen kaut-

ta kehittyy samalla myös opiskelijan sisäinen yrittäjyys. 

 

Projektioppiminen on tutkivan ja ongelmakeskeisen oppimisen muoto, jossa tutkimus-

tehtävä tai ongelma on niin laaja, että se vaatii projektimaista ja suunnitelmallista yh-

teistoimintaa. Projektilla on selkeät tavoitteet, aikataulu ja resurssit ja oppiminen tapah-

tuu konkreettisten tuotanto-, tutkimus-, tai kehittämisprojektien parissa.26 Projektiin 

osallistuminen edistää oppijan osaamisen kehittymistä osana tuotanto-, tutkimus-, tai 

kehittämistoimintaa ja siihen osallistuminen lisää oppijan omaa aktiivisuutta ja motivoi 

toimimaan tavoitteiden mukaan.  

 

Projektioppimiseen kuuluvia vaiheita ovat lähtötilanneanalyysi, projektin toteutus ja 

tulosten arviointi (liite 3). Erityisen tärkeää on lähtötilanteen analyyttinen määrittämi-

nen, jotta toteutuksen toimintatavat ovat oikeat tavoitteiden määrittämiseksi ja saavut-

tamiseksi.  

 

Projektiin liittyvät olennaisesti myös aikataulutus, vastuunjako, velvoitteet, työsuunni-

telma, dokumentointi, arviointi, seuranta ja resurssien kartoittaminen. Projektin lopuksi 

tuloksia arvioidaan toiminnan prosessina, tavoitteita vastaavina toteutumina ja jatkoke-

hittämisen paikkoina. Projektin ohjaaja on vuorovaikutuksen ja oppimisen organisoija, 

joka rohkaisee heitä kriittiseen ajatteluun ja metakognitiivisten taitojen kehittämiseen. 

Oppijoiden on arvioitava omaa oppimista sekä projektin edistymistä ja siihen osallistu-

neiden työpanosta. Projektioppimisen voi liittää kaikkiin opiskelun vaiheisiin, myös 

työssä oppimiseen ja moniin eri tutkintoihin.  Projektin suorittaminen, eteneminen ja 

ongelman ratkaisu on pääosin oppilaiden vastuulla.  

 

Projektityötaidot ovat työelämään jo vakiintunut osaamistarve ja siihen on myös koulu-

tuksen vastattava. Projektiopiskelulla pyritäänkin tuottamaan oman alan strategisia val-

miuksia ja työelämässä tarvittavia taitoja sekä kehittymään ammatillisesti työelämäyh-

teistyön avulla sitä kehittäen. Projektiopiskelulla voidaan myös muita työelämän tarvit-

semia osaamistaitoja kuten itseohjautuvuutta, yhteistoiminnallisuutta, innovatiivisuutta 

ja itsensä kehittämistä saavuttaa.27 

                                                 
26 http://fi.wikipedia.org/wiki/Projektioppiminen 
27 Vesterinen P. 2001, 53 
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4.1.3 Ongelmaperustainen oppiminen 

 

Ongelmaperustainen/-lähtöinen oppiminen (Problem based Learning, PbL) korostaa 

ryhmän keskinäistä vuorovaikutusta, ryhmän yhdessä määrittelemiä oppimistarpeita, 

vuorovaikutuksellista ja yhteisöllistä tiedonmuodostusta. Luonteenomaista on prosessi-

maisuus, jossa ryhmän vuorovaikutus korostuu. Työskentely on sekä yksilön omaa toi-

mintaa että ryhmänä toimimista. Ongelmaperustaisen oppimisen vahvuutena ovat yksi-

lön kykyjen, kompetenssin ja työtaitojen kehittäminen ja kokemusten käyttäminen op-

pimisen voimavarana. Aktiiviseen ja yhteistoiminnalliseen oppimiseen kannustaa mah-

dollisimman tasavertainen oppijayhteisö.  Ongelmia puntaroidessa ja ratkottaessa oppi-

mista edistävät vastuu ja itseohjautuvuus tavoitteiden saavuttamiseksi. Oppimiskeskei-

nen arviointi on avointa ja monipuolista ja oppimista tarkastellaan kokonaisvaltaisena 

ajattelun prosessina. Ongelmaperustaisen oppiminen ohjaajalta vaaditaan vahvaa koke-

musta vastaavista työtehtävistä ja prosesseista. 

 

4.1.4. Tutkiva oppiminen 

Tutkiva oppiminen pohjautuu ajatukseen, jonka mukaan aikaisemmin luodun tiedon 

ymmärtäminen on psykologisella tasolla olennaisesti samanlainen prosessi kuin uuden 

tiedon luominen tieteessä tai keksimisessä. Kun yksilö yrittää ymmärtää jonkun jo kek-

simää teoriaa tai muuta selitystä, hän joutuu käymään mielessään läpi prosessia kuten 

sen alkuperäinen keksijäkin. Tutkivassa oppimisessa ajatuksena on organisoida yhteisön 

toiminta niin, että jäljitellään tieteellisille tutkimusryhmille tai asiantuntijaorganisaa-

tioille tyypillisiä tiedonrakentamisen käytäntöjä. Tärkeitä tutkivan oppimisen perusperi-

aatteita ovat mm. pyrkimys ymmärtämiseen ja ilmiöiden selittämiseen, ongelmalähtöi-

nen ihmettelystä lähtevä tiedonhankinta, omien ennakkokäsitysten esiin nostaminen ja 

huomion kohdistaminen keskeisiin käsitteisiin ja suuriin ideoihin. Opetus kohdistetaan 

oppilaiden käsitteellisen ymmärryksen kannalta keskeisiin ilmiöihin. Myös yhteisölli-

nen tiedonrakentelu ja asiantuntemuksen jakaminen on olennaista tutkivalle oppimisel-

le.  

 

 

 

 



Peer to Peer -toimintatutkimus 
 
 

 
35 

4.2. Opintokokonaisuuden suunnittelu  

 

Opintokokonaisuuden lähtökohtana olivat P2P ja LbD -toimintamallit, joiden lisäksi 

kiinnitin huomiota esille tulleisiin kehittämistä vaativiin kohteisiin. Projekteja toteutet-

tiin yleisimmin 4 hengen tiimeissä, joissa kussakin oli projekteittain vaihtuva projekti-

päällikkö, jonka vastuulla oli mm. projektin työnjako, aikataulutus ja sen valvonta.  

Opintokokonaisuuden suunnittelun lähtökohtana toimivat keväällä 2009 käydyt keskus-

telut kahden eri aikaan aloittaneiden P2P-opiskelijoiden kanssa.  

 

Koska opiskelijoilla ei ole läsnäolovelvollisuutta, on yhdessä työstäminen vaikeaa ja 

projektien toteuttaminen eli vain vahvan uskon voimin kunkin jäsenen oman työpanok-

sen suorittamisesta. Käytännössä tämä näkyi projektien loppuun painottuvana kiireenä, 

kun kirjallisuuteen tutustuminen, projektiin liittyvä toiminnallinen osuus, loppuraportti 

ja sen esittäminen asiakkaalle painoivat aikataulullisesti päälle.  

 

Opiskelijoiden itseohjautuvuuden erot tuntuivat aiheuttavan jonkin verran häiriötä pro-

jektien etenemisessä ja toteuttamisessa. Peer to peer -linjalle oppilaaksi valinta oli mo-

nille suuri yllätys, sillä yhteishaussa ei ollut valinnanmahdollisuutta opiskelumetodin 

suhteen. Vaikka projektiopiskelu edellyttää tiettyjä persoonallisuuteen liittyviä ominai-

suuksia, kuten esim. itseohjautuvuutta, organisointikykyä ja vahvaa itsekontrollia, ei 

opiskelijavalinnassa käytetty minkäänlaisia haastatteluita tai testejä poimimaan olennai-

set persoonallisuuspiirteet omaavat henkilöt opiskelijoiksi. Tämän myös opiskelijat ko-

kivat erityisen suurena ongelmana projektien toteuttamisessa. Itseohjautuvuuden ja 

tiedonhankinnan tukemiseen sekä suunnitteluprosessin läpiluotsaamiseen kiinnitet-

tiin suunnittelussa huomiota. Myös itse- ja vertaisarviointi sekä opettajan palaute 

kuuluivat olennaisesti suunnittelutyön prosessiin. 

 

Edellä mainitut kehittämiskohteet sisältyivät suunnitelmaani siten, että teoriaa varten 

laadin opiskelijoille laajahkon, mutta laadukkaan kirjallisuuslistan, josta kukin sai valita 

luettavan aineksen määriteltyjen teemojen osalta. Kirjallisuuteen perehtymisen kontrol-

loinnin suunnittelin tapahtuvaksi mm. oppimistehtävien ja keskusteluiden avulla. Teo-

reettisen osuuden ajoitin opintokokonaisuuden alkuun, jotta sain varmistettua, että kai-

killa olisi hyvä teoreettinen perusta soveltavaan osuuteen, yritysvierailujen ja kehittä-

mishankkeen osalta, mentäessä.  
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Ohjauksessa P2P-linjalla ongelmallisimpana yleisesti pidettiin kontrollin vähäisyyttä, 

teoreettisen lähdetiedon rajaamattomuutta sekä vähäistä palautteen määrää. Projektien 

teoreettisen perustan määrittäminen, rajaaminen, etsiminen ja läpikäyminen oli täysin 

opiskelijoiden oman aktiivisuuden varassa. Kontrollin vähäisyys taas johti siihen, että 

projektien työllistävyys painottui hyvin vahvasti projektien loppuun, jolloin useimmiten 

vasta varsinaisesti tartuttiin asiaan ja kiireen koettiin usein vaikuttavan negatiivisesti 

lopputuotoksen laatuun. Palautteen ongelmat korostuivat erityisesti epätietoisuutena to-

teutuksen suunnasta, mikä johtui paljolti siitä, että vuorovaikutus projektin tilaa-

jan/yhteyshenkilön ja opiskelijoiden välillä oli hyvin vähäistä. Tavallisimmin projekti 

sisälsi asiakkaan puolelta toimeksiannon esittelyn, mahdollisen välikatselmuksen ja 

lopputuotoksen kuulemisen, nekin kaikki oppilaitoksessa. Varsinaista, välitöntä kontak-

tia yrityksiin ei juurikaan pidetty. 

 

Yritysyhteistyö toteutui vain hankkeina, jotka toteutettiin yrityksille. Yritysten edustaja 

kävi esittelemässä oppilaitoksessa yrityksen ja toimeksiannon ja opiskelijat alkoivat 

työstää projektia. Ennen tuotoksen esittelyä yhteyshenkilö piti tilannekatsauksen vierail-

len kuulemassa aikaansaannoksia. 

 

Välillistä kokemuksellisuutta tarjosin paitsi yritysyhteistyöhankkeena, myös mm. yri-

tysvierailujen muodossa. Vierailujen avulla teoria nähdään todellisina käytännön toteu-

tuksina, varsinkin kun niihin liittyy alun havainnointitehtäviä, joista keskustellaan myö-

hemmin. Aikataulutettujen oppimistehtävien avulla pyrin sekä jäsentämään kurssin ai-

kataulua että lisäämään dialogia tiimien sisällä ja välillä.  

 

Näkyvimmät toimintatapojen eroavaisuudet tavanomaisissa P2P-opinnoissa ja yritysku-

va-kurssilla: 
P2P normaali toimintatapa yrityskuva-kurssin toimintatapa 

kurssi = projekti asiakkaalle 

 

= taustateoriat, caset työelämästä 

yms. + soveltava projekti asiak-

kaalle 

(tausta)teoria tutustutaan projektin aikana tutustuttiin ennen soveltavan pro-

jektin toteuttamista 

(teoria>käytännöt/mallit>oma so-

veltaminen 
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projekti opettaja/oppilaitos hankkii  

yritys ottaa yhteyttä 

opettaja hankkii 

opiskelija hankkii 

projektin valvonta tiimi itse valvoo ohjaaja valvoo yhdessä projekti-

päälliköiden kanssa 

yrityskontaktit projekti: vähäinen, passiivinen, 

yleensä vain alkutapaami-

nen+loppuesittely 

koululla 

yritysvierailut (caset) 

projekti: aktiivinen, mahd. runsas: 

alku-ja välitapaamiset yritykses-

sä+loppuesittely 

kirjallisuus itsenäisesti laaja ja laadukaskirjallisuusluettelo, 

josta valita 

oppimistehtävät ei ohjattuja tehtäviä, itsenäistä 

kirjallisuuden etsimistä ja siihen 

tutustumista 

ohjatut oppimistehtävät palauttei-

neen keskeisten teemojen osalta 

(perustiedot) 

tiimit/projektit valmiit tiimit/sama projekti 

kaikille 

valmiit tiimit/mahd. muutoksiin 

teemaltaan sama projekti valitulle 

organisaatiolle 

aikataulutus + vastuut oppilaat itse aikatauluttavat, 

valvovat ja jakavat vastuut 

opettaja aikatauluttaa koko kurssin 

pääkohdin, projektin osalta opiske-

lijat jakavat vastuut, molemmat 

valvovat etenemistä 

ohjaus tarvittaessa/ohjaaja läsnä tarvittaessa + sovituissa tapaamisis-

sa + etänä 

 

Varsinaista tiedon rakentamista yhdessä ja yhdessä oppimista en kartoituksessani ha-

vainnut, sikäli kun miellän sen vahvasti vuorovaikutteiseksi toimintatavaksi vaihtaa tie-

toa ja osaamista yms. sekä rakentaa niistä uutta ja syvällisempää osaamista yhdessä teh-

den ja kokien. 

 

Teorian läpikäyminen verkko-opintoina tarjosi opiskelijoille ajallista joustoa toteuttami-

sen suhteen. Palautetta suunnittelin antavani sekä yksilöllisesti että tiimeittäin lähita-

paamisissa ja sähköisenä. Palaute liittyi olennaisena osana myös oman opetusharjoitte-

lun arvioimiseen ja kehittämiseen. Vastaavasti opiskelijoiden oppimistehtävänä oli op-

pia antamaan palautetta kustakin vaiheesta sen sisältöä, toteutusta ja omaa oppimista 

arvioiden.  

 

Palautteen ja vuorovaikutuksen mukanaolon maksimoin myös kehittämishankkeissa, 

joissa projektien organisaatiovastaavien ja opiskelijoiden vuorovaikutus tapahtui aina 
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asiakkaiden toimipisteissä ja hanketta oli mahdollista työstää vahvassa vuorovaikutuk-

sessa. Yritysyhteistyötahot sitoutuivat mukaantulossaan vuorovaikutukseen mahdolli-

simman tuloksekkaan ja asiakasta hyödyntävän lopputuotoksen aikaansaamiseksi. Ke-

hittämishankkeiden ohjaajana toimin sekä organisaatioiden että opiskelijoiden tukena ja 

valvojana. 

 

Suunnitelmassa opiskelu oli itsenäistä ja/tai pienryhmäopiskelua, jossa itseohjautu-

vuudella oli suuri rooli. Ryhmää hyödynnettiin myös itse-/vertaisarvioinneissa.  

Verkkoa hyödynnettiin viestinnän välityskanavana ja keskustelufoorumina. Loppu-

tuotoksena pienryhmät tuottivat yrityksen/yhteisön identiteetin ja yrityskuvan rakenta-

mista ja johtamista käsittelevän oppaan valitsemalleen organisaatiolle. Opettajana han-

kin kehittämishankkeiden kohteet ja olin vahvasti mukana prosessin eri vaiheissa. 
 

Opintokokonaisuus sisälsi kolme vaihetta, joiden painotus oli erilainen. Ensimmäisessä 

vaiheessa pääpaino oli ohjatussa yksilö-/ryhmäopiskelussa. Teoriaan tutustuttiin mm. 

ohjattujen kirjallisten oppimistehtävien avulla. Toisessa vaiheessa pääpaino oli yhteises-

sä tiedonmuodostuksessa ja ensimmäisen vaiheen teorian viemisessä käytäntöön. Vii-

meinen vaihe oli työelämän projekti, jonka pääpaino oli itsenäisessä pienryhmätyönä 

tehtävässä kehittämishankkeessa, jossa käytännön toiminta muodostettiin projektiksi. 

oppimisessa. Prosessia voisi kuvata ketjuna teoriasta casien kautta käytäntöön ja aitoon 

työelämän kehittämishankkeeseen, jossa prosessi tulee tutuksi malleista ja itse tekemäl-

lä. 

 

Opiskelijoiden oppimista arvioin opiskelijoiden oppimistehtäväsuoritusten perusteella 

siten että kiinnitin huomiota ohjauksen tarpeeseen, tehtävien sisällölliseen laatuun ja 

omaan pohdintaan sekä omaan arviointiin. Kunkin osakokonaisuuden päätteeksi opiske-

lijat arvioivat omaa oppimistaan ja antoivat palautetta ohjauksesta. Keskustelimme ai-

heesta myös nähdessämme. 

 

Osaaminen konkretisoitui kehittämishankkeessa, jossa opittuja asioita sovellettiin yh-

teistyökumppaniin, kun sille rakennettiin yksilöllistä yritysidentiteetin rakentamisen 

opasta. Kurssi päättyi sparrauspäivään, jossa tiimit arvioivat projektityöskentelyään ja 

tuotostaan sekä sanallisesti keskustellen että numeerisesti. Myös ohjaaja osallistui ar-
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viointiin antamalla kehittävää palautetta. Kehittämishankkeen prosessia ja tuotosta ar-

vioivat tekijät suhteessa 1/4, opettaja 1/4 sekä yhteistyötaho 2/4. Arviointi asteikolla 1-

5. Oma toiminta, soveltaminen ja kehittäminen ovat arvioinnin pääkohdat. Omaa opet-

tamista opiskelijat saivat arvioida kunkin vaiheen lopuksi ja erillisellä kurssiarviointi-

lomakkeella. 

 

Ohjaava opettaja seurasi lähiopetusta silloin tällöin. Hän evästi opetusharjoittelua käy-

tännönvinkeillä, jotka huomioin opetussuunnitelmassa. 

 

 

4.3. Opintokokonaisuuden toteutus 

 

Opintokokonaisuus toteutettiin Hyvinkään Laureassa ajalla 1.9.-17.12.2009. Se aloitet-

tiin lähitapaamisella 1.9.2009, jossa esittelin kurssikokonaisuuden teemoineen ja sisäl-

töineen sekä oppimistavoitteineen (liite 3)  

 

Opintojakson nimenä oli ”Yritysidentiteetin ja brändin rakentaminen visuaalisin kei-

noin”. Teemoiltaan kokonaisuus käsitteli yritysidentiteettiä ja -kuvaa sekä brändin ra-

kentamista ja johtamista. Jakson laajuus oli 5 opintopistettä ja sen ajallinen kesto oli 

syyslukukausi 2009 neljäntoista viikon ajan. Opiskelu tapahtui 3-vaiheisena, oppimis-

tehtävin ohjattuna oppimisprosessina tehtäväkohtaisten ohjeiden mukaan (liite 4) 

 

1. vaihe: Yrityskuvan muodostuminen 

- 7 oppimistehtävää 

- yrityskulttuuri, yrityksen identiteetti ja arvot yrityskuvan rakentamisessa 

- Design/Visual Management (yrityskuvansuunnittelu ja johtaminen) investointina ja 

osana yrityksen kehittämisstrategiaa, viestintä välineenä, yrityskulttuuri/kulttuurit yri-

tyksessä 

 

2.vaihe: Brändin rakentaminen ja johtaminen yrityksen kilpailukyvyn edistäjänä 

- 4 oppimistehtävää 

- brandiarkkitehtuuri, brändit maailmalla 

  

3. vaihe: Yritysyhteistyöprojekti/kehittämishanke 
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- visuaalinen identiteetti ja brändinhallinta,  suunnittelukehys ja konsepti 

- visuaalisen identiteetin arviointi, strategiset ja muotoon liittyvät vaatimukset, laatu ja 

tekniset rajoitukset sekä visuaalisen identiteetin ohjeistaminen. 

- tuotoksena yritysilmekäsikirja, ohjeistus, opas, ehdotelma tms. konkreettinen tuotos 

 

Olemassa olevan osaamisen kartoittaminen tapahtui ensimmäisen tapaamisen yhteydes-

sä. Annoin opiskelijoille uskomustehtävän, jossa opiskelijoiden tuli spontaanisti kirjata 

käsityksiään kurssiin liittyvistä olennaisista käsitteistä ja termeistä. Tehtävän tarkoituk-

sena oli paitsi kartoittaa olemassa olevan osaamisen tasoa, myös ohjata minua jatkon 

toteuttamisessa sekä sisällöllisesti että toteutukseltaan tarkoituksenmukaiseen suuntaan 

oppimista ajatellen.  

 

1.1. Uskomustehtävä. Erittele tarkasti uskomuksiasi, käsityksiäsi ja olettamuksia-

si seuraavista aiheista: Mitä on yritysidentiteetti? Millainen merkitys ja vai-

kutus viestinnällä on yrityskuvaan? Miten mielikuvia ja merkkejä käytetään 

markkinoinnissa/viestinnässä? Miten yrityskuvaan voidaan vaikuttaa? Missä 

ja miten identiteetti/yrityskuva rakentuu? Mitä ovat imago, maine ja muotoi-

lujohtaminen? 

 

Tehtäväpalautusten perusteella opiskelijoilla oli suhteellisen hyvät perustiedot. Ennak-

ko-oletukseni hallitun tiedon syvällisyydestä toteutui myös ja mahdollisti kurssin eteen-

päin viemisen hyvinkin alkuperäisen suunnitelman mukaan. 

 

Ensimmäisen ja toisen vaiheen aikana opiskelijat perehdytettiin mm. kirjallisuuden ja 

esimerkkien sekä yritysvierailujen avulla kurssin teemojen teoreettiseen perustaan ja sen 

soveltamiseen. Yritysvierailukohteina olivat K-Maatalous-Hankkija (linjaohjaus, useita 

brändejä) ja globaalia yritystoimintaa harjoittava nosturitehdas, KoneCranes. Teorian 

vieminen käytäntöön todellisten esimerkkien avulla auttoi opiskelijoita konkretisoimaan 

käytyjä asioita ja evästi heitä kohti myöhempää kehittämishanketta, jossa teoriaa pääsisi 

itse soveltamaan kohdeorganisaatioon.  

 

Yhdeksän viikon mittaisen kehittämishankkeen yhteistyökumppaneiksi hain ensisijai-

sesti paikallisia organisaatioita, joille katsoin olevan erityistä hyötyä ja tarvetta opiskeli-

joiden kehittämishankkeista ja joilla ei ollut itsellään riittävästi resursseja yritys-/ orga-
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nisaatiokuvansa kehittämiseen. Mukaan hankkeeseen lähtivät Hyvinkään lasten ja nuor-

ten kuvataidekoulu, Hyvinkään taidemuseo, Hyvinkään kansalaisopisto ja Hyvinkään 

kirjasto. Hyvinkään Maatalousoppilaitos ja paikallisten harrasteteattereiden kombinaatio 

Willan Teatterit vielä pohtivat mukaantuloa kurssin alettua. 

 

Koska ideaalini oli vastata koettuun palautetarpeeseen, annoin jokaisesta tehtävästä säh-

köpostitse palautetta pääosin yksilöllisesti, mutta myös tiimeittäin. Palautteen antamisen 

kanavana toimivat myös lähitapaamiset, jolloin palaute oli tiimi- ja luokkakohtaista.  

Tipottain saapuvien tehtäväpalautusten työllistävä vaikutus yllätti, kun piti odotella tii-

min kaikkien osapuolten palautuksia (yhteistehtäviä) ja pitää kirjaa palautetuista tehtä-

vistä ja annetuista palautteista. Jos ohjaajalla on useampi kurssi yhtä aikaa, olisi järke-

vintä vähentää tehtäväkohtaista palautusten määrää (ei joka tehtävästä) ja antaa enem-

män tiimikohtaista palautetta.  

 

Tekniset ongelmat ja päällekkäiset kurssit toivat joitakin muutoksia suunnitelmaan. 

Kurssin sisällön suunnittelussa olin huomioinut esim. mahdolliset aikataululliset tai si-

sällölliset muutostarpeet siten, että osan tehtävistä saattoi jättää pois tai toteuttaa toisin. 

Pääosin kurssikokonaisuus toteutettiin sellaisenaan, joskin Moodleen suunniteltu opin-

tokokonaisuus vaihtui pääosin sähköpostivuorovaikutukseen. Laurean käyttämä oppi-

misympäristö Optima ei ollut aktiivisessa käytössä, joten sen opiskelu jätettiin väliin. 

Pääsy Laurean verkkoon ja kurssikansioon on ongelmallista ja onnistui kaksi viikkoa 

kurssin alkamisesta. 

 

Ennakkoon suunniteltua tehtäväpalautusaikataulusta jouduttiin joustamaan muiden pro-

jektien päällekkäisyyksien vuoksi, mutta pääosin tehtävät suoritettiin seuraavan aikatau-

lun mukaisesti: 1-2. vaihe vkot 37-41 (5 vkoa) ja 3. vaihe vkot 42-50 (9 vkoa). Tehtävi-

en tarkastamiseen niiden palautusten eriaikaisuus toi kovasti haastetta. 

 

Kehittämishankkeiden yritys/organisaatioyhteistyössäkin tapahtui muutoksia, joihin oli 

reagoitava pikaisesti. Kirjasto karsiutui suunnitelmasta heti alkuvaiheessa väärinkäsi-

tyksen vuoksi ja sen korvasi projektikohteena Laurea/Peer to peer –linja. Yksi tiimi ha-

lusi laajentaa teemaa aiemmin toisen aiheen tiimoilta työstämäänsä yritysprojektiin ja 

näin mukaan saatiin yksi taloudellista voittoa tavoitteleva yrityskin. Muutama alustavas-
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ti keskusteltu mukaan tulija myös vetäytyi hankkeesta. Lopulta tiimit jaettiin siten, että 

kuvataidekoulu, kansalaisopisto ja P2P saivat kukin kaksi tiimiä ja kaksi erilaista loppu-

tuotosta. Kirjastolle oli vastikään luotu visuaalinen yritysilme, mutta sen käytäntöön 

viemisestä ei ollut osaamista. Vähäisemmän työpanoksen vuoksi sitä lähti työstämään 

vain yksi tiimi.  
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5. ARVIOINTIA JA POHDINTAA 

 

Tässä osiossa pohdin sekä Laurean toimintamallia, sen omakohtaisesta ohjauksesta saa-

tuja kokemuksia että pidettyä kurssia toimintatutkimuksen lähteenä.  

 

Uuteen metodiin tutustuminen omakohtaisen kokemuksen kautta edellyttää ennakkoluu-

lotonta asennetta ja rohkeutta kyseenalaistaa olemassa olevia tulkintoja oppimista edis-

tävistä menetelmistä. Vähäisellä opetuskokemuksella varustettuna tällaisia syvään juur-

tuneita toimintatapoja ei ollut ja oma asennekin uuden oppimiseen ja kehittämiseen on 

erittäin myönteinen. Aitoon oppimisympäristöön ja toimintatapoihin perehtyminen sekä 

kirjallisuus, haastattelut ja opetuskokeilu olivat erinomainen keino päästä sinuiksi uuden 

opiskelumenetelmän kanssa, varsinkin kun Laurean malli vastaa pitkälti omassa työssä-

kin käytettyä projekti- ja prosessimaista työskentelytapaa.  

 

Kurssia ja käytettyjä menetelmiä voidaan arvioida sekä käytettyjen pedagogisten mene-

telmien, kurssin suunnittelun että toteutuksen, myös ohjaajan, oppilaiden ja yhteistyö-

kumppaneiden näkökulmista peilaten niitä sekä Laurean strategiaan tavoitteineen, oh-

jaajan oman työn kehittämiseen, että työelämän muuttuviin vaatimuksiin.  

 

Kurssin toteutuksen arviointi tässä dokumentissa perustuu sekä opiskelijoiden antamaan 

palautteeseen (keskustelut ja kirjallinen kurssiarviointi, 22 kpl) jossa opintokokonai-

suutta tarkasteltiin mm. sisällöllisesti, opetuksen, oppimisen ja oppimisprosessin toteut-

tamisen, ohjauksen laadun, käytettyjen metodien ja kehittämisehdotusten näkökulmista 

että opetuskokemuksesta ammennettuun itsearviointiin. Arviointilomake ja otanta opis-

kelijoiden antamasta palautteesta liitteinä (liite 5 ja 6). 

 

 

5.1. Kurssitoteutuksen arviointia 

 

Sisällöllisesti kokonaisuus koettiin paitsi monipuoliseksi, myös erittäin tärkeäksi ja mie-

lenkiintoiseksi, varsinkin kun opittua pääsi kokeilemaan tosielämään. Kurssin sisällön 

koettiin vastaavan hyvin asetettuja tavoitteita ja se tarjosi monipuolisen mahdollisuu-

den oppia kurssin aiheita teoriansa ja yhteistyöprojektien kautta käytännössä sovel-

taen.  
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”Mielestäni oikein hyvin, sopivassa suhteessa teoriaa, yritysvierailuja sekä omatoimista 

työn tekemistä tiimissä.” 

Oppimisprosessi ja oppimistilanteet poikkesivat tavanomaisesta jonkin verran. Op-

pimisprosessi oli jaettu kolmeen osaan: teoria oppimistehtävin, käytäntö mm. esi-

merkein ja yritysvierailuin ja opitun soveltaminen yritysyhteistyöhankkeina. Totut-

tuun tapaan verrattuna osa koki teoriaosuuden turhan pitkäksi ennen käytäntöön 

siirtymistä, valtaosalle se oli kuitenkin mieluisa toimintatapa.  

 

”Teorian lukeminen ensin ennen itse projektin aloittamista oli normaalista projektityös-

kentelystämme poikkeavaa, mutta osoittautui hyväksi tavaksi, sillä nyt oli kunnolla ai-

kaa teorialle, eikä se jäänyt viime tinkaan…” 

Erilaiset oppimistavat huomioitiin kurssitoteutuksessa oppimistehtävien toteutusta-

voissa mm. eri aisteja aktivoivien tehtävien ja erilaisia vuorovaikutustapoja käyttä-

en. Eri tavoin toteutetut tehtävät tuovat paitsi vaihtelua työskentelytapoihin, myös tar-

joavat mahdollisuuden tarkastella opittavia asioita eri näkökulmista. Teoreettinen osuus 

koettiin suhteellisen laajaksi, koska oppimistehtävät ”pakottivat” tarkastelemaan ja poh-

timaan käsiteltyjä asioita syvällisemmin ja laajemmin, kuin miten valtaosa normaalisti 

itseohjautuneena toimi. 

”Opetusmetodit olivat ihan hyvää vaihtelua tai muuntelua perinteiselle P2P-tyylille. 

tehtävien avulla pääsi syventymään kurssin sisältöön paremmin.” 

Kurssilaiset kokivat P2P:lle tyypillisen projekti- ja vertaisoppimisen onnistuneeksi. Pro-

jekti toimintatapana oli vasta-aloittaneille uusi ja jo pidempään opiskelleille jo tuttu toi-

mintatapa. Vasta-alkaneet pitivät erityisesti kurssin sisällön jakamista oppimisen ja teo-

rian jäsentämisen kannalta hyvänä toteutustapana. Dialogisuuden mukaan tuominen 

alun teoriaan lisäsi vuorovaikutusta ja yhteistä tiedon muodostamista näkemyseroineen. 

”Paremmin kuin tyypillisessä P2P projektissa, koska teoriat käytiin tehtävien muodossa 

ennen oikeaa projektia yksin, parina, tiiminä ja tiimeinä.” 

 

Oppimistehtävät koettiin valtaosin hyvinä, joskin ”valvottu” teoriaan perehtyminen ei 

ollut kaikkien mieleen. Kurssin aiheiden oppimisen kannalta tärkeimpien asioiden erit-

teleminen ja vahva perehtyminen teoreettiseen perustaan myös käytännön toteutuksina 

koettiin erinomaiseksi hyvän teoreettisen kivijalan perustaksi. Totutusta tavasta poike-
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ten ajallinen ero teorian ja varsinaisen projektin välillä on pidempi, mikä mahdollistaa 

sekä opitun omaksumisen ja muistiin taltioitumisen, myös unohtamisen, jos siihen ei ole 

syvennytty kunnolla. Oppimisen tehon kannalta erillään toteutettuina se sai selkeästi 

enemmän kannatusta, mikä johtunee myös siitä, että ei tarvitse tuntea stressiä teoreetti-

sesta tuotoksesta ja toiminnasta yhtä aikaa.  
 

” Oppimistehtävät loivat hyvän pohjan itse kehittämishankkeen toteuttamiselle ja kurs-

sin aiheiden oppimiselle. Oppimistehtävien avulla kurssien aiheet avautuivat helpom-

min ja projektin aloittaminen oli helpompaa.” 

”Meillä ei normaalisti ole ohjattuja tehtäviä teorian osalta vaan jokainen etsii ja lukee 

minkä katsoo kuuluvaksi ao. aiheeseen. Ja kirjallisuus pitää etsiä itse. Kiitos valmiista 

laajasta kirjallisuuslistasta, se auttoi kovasti.” 

 

Kurssiin liittyvä aineisto, lähdekirjallisuus, sähköinen oheismateriaali, vierailut koettiin 

monipuolisina ja hyvin kohdennettuina. Erityisesti yritysvierailut, joita ei yllätyksekseni 

järjestetty (kts. Laurean strategia yhteistyöstä liike-elämän kanssa) lainkaan, saivat pal-

jon kiitosta, varsinkin, kun niissä käsiteltiin vain aiheeseen liittyviä asioita. Annetussa 

aineistossa oli määritelty opittavien asioiden kannalta tärkeät lähdeaineistot sekä oheis-

lukemista aiheesta enemmän kiinnostuneille. 

”Aineisto oli monipuolista ja oli hyvä että tietoa sai etsiä monesta eri lähteestä eikä 

vain yhdestä ennalta määrätystä kirjasta.” 

” mielenkiinto ei millään riittänyt tutustumaan kaikkeen.”  

Palautteen määrässä koettiin kehittämistä ennen kurssin suunnittelua tekemissäni haas-

tatteluissa. Koska palaute on tärkeää oman oppimisen peilaamiseksi, annoin sitä vuo-

laasti opetusharjoittelussa paitsi opiskelijoiden oppimisen edistämiseksi, myös saadak-

seni tietoa sen määrällisestä tarpeesta ja testatakseni niin kasvotusten kuin verkon väli-

tyksellä annettavan palautteen toimivuutta. Itse hankittu ja muualta saatu palaute toi-

mivat oivasti oman toiminnan ohjauksen kehittämisen välineenä, sisäisten mallien 

rakennusaineena sekä motivaation lähteenä.  

” Koulussa olleet tunnit olivat antoisia. Myös tapaamisissa tapahtunut ohjaus oli esi-

merkillistä ja auttoi projektin käytännössä. Saatu palaute postitse oli myös antoisaa ja 

kannustavaa. Se antoi itseluottamusta projektin käytännön toteuttamiseen.” 
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” täytyy myöntää että välillä tuli ehkä hieman liikaakin ohjausta :) verraten siis muihin 

projekteihin.” 

Miten kurssi sujui etä-/verkkokurssina -kysymys kartoitti opiskelijoiden kokemuksia 

lähiopetuksen ja kasvokontaktin tarpeesta ja välttämättömyydestä. Johdatustapaamises-

sa ohjeistettu ensimmäinen tehtävä palveli minua ohjaajana olemassa olevan osaamisen 

kartoittamisessa ja siten kurssin sisällön mukauttamisessa vastaamaan tarvittavaa ohja-

usta ja sisällöllistä tarvetta. Uutena toteutustapana etäopiskelu synnytti teknisten ongel-

mien maustamana hivenen epävarmuutta, mutta pian opiskelu alkoi sujua mutkattomas-

ti.  

Itselleen mieluisin opiskelutapa ja itseohjautuvuus näkyi hyvin vastauksissa, osa kaipasi 

ohjausta kasvotusten, osa ei lainkaan. Verkkokurssina kurssi oli ensimmäinen useimmil-

le opiskelijoille sekä minulle ohjaajana. Teorian läpikäymistä ohjatusti verkossa pidet-

tiin hyvänä vaihtoehtona omatoimiseen kirjallisuuteen tutustumiselle. Tukea koettiin 

eniten tarvittavan tehtävien osalta, jossa toivottiin tarkkaa tietoa miten tehtävä toteute-

taan. Toivotun toteutustavan tarkka määrittäminen oli minulle ohjaajana yllätys, koska 

pidän tuotoksen sisältöä tärkeämpänä kuin sitä millä ja miten se on teknisesti toteutettu. 

Kun annoin vapaat kädet toteutustavoille (tavanomaisuudesta poiketen), luovuus ja eri-

laiset oppimistekniset menetelmät näkyivät myös tuotoksissa positiivisella tavalla. Tu-

levissa opetustehtävissä osaan ennakoida hyvinkin suuret erot lähiohjauksen tarpeessa ja 

panostan enemmän vastaavissa etä-/verkkokursseissa alun ohjaukseen ja johdantoon 

kasvokkain, että opiskelu käynnistyy kaikilla luottavaisin mielin. 

”Tämä oli kaikille P2P opiskelijoille ensimmäinen verkko/etäkurssina teoriaosuudelta 

toteutettu kurssi, alussa oli epävarmuutta/vaikeuksia ymmärtää miten tehtäviä pitää 

tehdä kun tavallisesti on opettaja luokassa kertomassa.” 

”Toisin kuin eka luulin, kurssi toimi hyvin näin etäkurssina.” 

Myös kurssiteeman tärkeyttä osana liiketalouden koulutusohjelmaa kysyttiin ja se koet-

tiin poikkeuksetta tärkeäksi. Yritysidentiteetin, -kuvan ja brändien rakentamisen ja joh-

tamisen merkittävä rooli osana menestyksekästä yritystoimintaa yllätti monet ja ennak-

kokäsityksissä tapahtui sen suhteen paljon muutoksia. Oppimista tapahtuikin paljon se-

kä kunkin vaiheen itsearvioinnin että kurssiarvioinnin perusteella. Saatujen arviointien 

perusteella oppimista arviointiin tapahtuneen vähintään 4 (1-5) verran, muutamaa kol-

mosta lukuun ottamatta 
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” erittäin tärkeä, ei ehkä ennen ole tajunnut yrityskuvan ja brändien tärkeyttä, mutta ne 

ovat tärkeä osa yritystä” 

”Tärkeäksi, koska aiheet liittyvät tiukasti markkinointiin ja viestintään, mitä liiketalou-

dessa tarvitaan paljon.” 

Myös yhteistyötä ohjaajan kanssa arvioitiin kurssiarvioinnissa. Saadun palautteen perus-

teella yhteistyö koettiin sekä hyväksi ja työelämästä tuleva ohjaaja/asiantuntija tarpeelli-

seksi ajantasaisen tiedon saamiseksi. Työelämästä tuotuna osaaminen sisältää paljon 

mm. hiljaista tietoa ja kokemuksia myös epäonnistuneista toteutuksista sekä avaa kriit-

tistäkin näkökulmaa tarkastella ja pohtia opiskeltavia asioita. Kun ohjaaja on työelämäs-

tä, hän tuo tullessaan viestiä työelämän toimintatavoista, osaamistarpeista, yhteistyöver-

kostoista ja liiketoiminnan kannalta tärkeistä strategisista painopisteistä osana menes-

tyksekästä toimintaa. Ohjaaja voi toiminnallaan aktivoida oppimista ja lisätä vuorovai-

kutusta liike-elämän kanssa myös jatkossa. Ohjaajan aktiivinen ja eri näkökulmia tar-

joava ote opittavaan asiaan mahdollistaa oppimisen ilon, kun menetelmien kirjo on mo-

nipuolinen. Saatu palaute auttaa ohjaajaa paitsi kehittämään opetustaan haluttuun suun-

taan ja toimii myös palkkiona hyvin suoritetusta työstä. 

” Opettaja oli aktiivinen, motivoiva, innostunut ja kehittävä. Yhteistyö sujui hyvin.” 

” Yhteistyö oli toimivaa ja sujuvaa. Erittäin mukavaa oli työskennellä uuden ihmisen 

kanssa, jolla oli uudet näkemykset asioista.” 

Kehittämistoimenpiteitäkin kurssin päätteeksi tiedusteltiin, joskaan saldo ei ollut sen 

osalta lainkaan niin vuolasta kuin muissa kysymyksissä. Kurssi sai paljon kiitosta tee-

mastaan ja toimintatavoiltaan. Opistopisteitä karttui kokonaisuudesta viisi, mitä pidet-

tiin sekä sopivana että liian vähäisenä. Mielenkiintoinen huomio laajuuden ja työpanok-

sen suhteesta löytyi myös lopputuotoksissa: kurssin laajuus koettiin hyväksi kun loppu-

tuotos oli laadukas, ja liian laajaksi, kun tuotoksen sisällöllisen laadun suhteen oli toi-

vomisen varaa.  

” Kivaa vaihtelua. Teoria opiskelu ennen projektia toimi erittäin hyvin. Aineistosta ja 

yhteistyökumppaneista olisi riittänyt mittavampaankin projektiin.” 

 

”enemmän ”pakotettua” teoriaa, mutta muuten olin tyytyväinen itse kurssiin, vaikka 

tuotokseemme en ollut lainkaan tyytyväinen.”  
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”Hieno kurssi, tästä jäi hyvät eväät tulevaisuutta varten! ☺” 

 

Pyytämäni kurssipalautteen perusteella lähdekirjallisuus, ohjatut oppimistehtävät ja yri-

tysvierailut toimivat erinomaisesti teorian läpikäymisessä, koska niiden avulla saatiin 

opiskelijat suuntaamaan opiskelu oikeisiin asioihin ja tutkimaan niitä eri näkökulmista. 

Oppimistehtävien suoritustaulukon näkyvä ylläpito kannusti aikataulussa pysymiseen. 

Kehittämishankkeissa toteutettu aiempaa vahvempi vuorovaikutus koettiin hyväksi, kun 

opiskelijat pääsivät sisälle kehittämishankkeen toimintaympäristöön ja tapoihin. 

 

 

5.2. Pohdintoja Laurean P2P-metodista 

 

Peer to peer  on opiskelumenetelmänä erinomainen keino yhteisöllisyyden ja tiimihen-

gen rakentamiseen, mutta myös erilaisten ihmisten kanssa vuorovaikutuksessa toimimi-

sen oppimiseen. Aidot projektit yhteistyössä liike-elämän kanssa lisäävät motivaatiota 

ja vastuuta oppimisesta ja työnteosta.  

 

Laurean vahvasti esille tuoma vuorovaikutus yrityselämän kanssa ei valitettavasti näky-

nyt aiemmissa projekteissa muuna kuin yhteistyötahona, jolle hanke toteutettiin. Kurs-

siini sisällytetyt yritysvierailut toimivat paitsi teorian soveltamisen esimerkkeinä, myös 

kontaktina tuleviin kehittämishankkeisiin ja mahdollisiin rekrytointeihin. Toteutetun  

kurssin perusteella lisäisin Laureassa ehdottomasti sekä yritysvierailujen määrää, että 

fyysistä vuorovaikutusta yritysyhteistyötahon kanssa vähintäänkin siten, että hanketta 

toteuttava tiimi pääsee yritykseen kartoittamaan hankkeen taustatietoja ja tutustumaan 

yrityksen  toimintaan läheltä. Tämä lisää paitsi tiedon määrää ja laatua, myös sitoutu-

mista projektiin ja tuo mielekkyyttä tekemiselle. Vuorovaikutuksen, ja myös loppu-

tuotoksen laatuun aktiivisella, aidolla kanssakäymisellä on positiivinen vaikutus. Saat-

taapa joku löytää työntekijän tai työnantajankin tätä kautta.  

 

Opettajalle P2P on mieluisa toimintamalli, koska samalla pääsee päivittämään omaa 

osaamistaan työelämätietouden osalta. Eristäytyneenä työelämästä osaaminen vanhenee 

nopeasti eikä edesauta opiskelijoita valmistautumaan työelämän vaatimuksiin. Yrityk-

sille yhteistyö tarjoaa paitsi edullista työvoimaa, myös kasvavan sukupolven ideoita ja 
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ajatuksia. Yhteistyö oppilaitosten kanssa kehittää sekä työelämää, että oppilaitosta kun 

dialogi on aktiivista ja kehittävällä asenteella maustettua.  

 

Opiskelijat kokivat toteutettuun kurssiin sisältyneen dialogisuuden vieraana toimintata-

pana, vaikka Laurean toimintamallissa vertaisoppiminen edellyttää vahvaa vuorovaiku-

tusta. Dialogisuutta tulisikin nykyisestä huomattavasti lisätä, erityisesti tiedonmuodos-

tuksen ja jakamisen osalta, koska se liittyy olennaisesti työelämän vaatimuksiin. Läsnä-

olovelvollisuuden puuttuminen opinnoissa ei myöskään lisää dialogisuutta, saati vastaa 

työelämän vaatimusta saapua työpaikalle, pitää kiinni sovituista aikatauluista ja tapaa-

misista.  

 

Aivan täydellistä vertaisoppiminen kaltaisten kanssakaan ei ole. Kun asiantuntijuus ja 

vahvasta kokemuksesta kumpuava osaaminen ja asiantuntijan ohjaus puuttuvat, menee 

opiskelijoilta aivan liikaa aikaa ja energiaa turhaan haahuiluun ja epävarmuuden tuntee-

seen. Vanha oppipoika-mestarimalli sovellettuna olisi varmasti tuloksekkaampi tapa 

työstää työelämän kehittämisprojekteja, jossa asiantuntija voi myös antaa tilaa nuoren 

sukupolven uusille ajatuksille, mutta jossa kokemuksesta kumpuava osaaminen ja tieto-

taito ovat kuitenkin ohjaamassa oppimista.  

 

Asiantuntijoiden toimintaa ohjaavat verkostoituneen tietorakenteen ylemmät tasot, jotka 

asettavat tietoiset tavoitteet ja merkityksen sekä kontrolloivat alemman tason operaatioi-

ta ja ohjaavat tavoitteiden mukaista toimintaa tehden toiminnasta hyvin organisoitua. 

Asiantuntijan toiminta vaikuttaakin helpolta, mikä kertoo taidoista hallita ja ymmärtää 

asia. Asiantuntijoiden hyvin organisoidut tietorakenteet auttavat ymmärtämään, päätte-

lemään ja ratkaisemaan ongelmia osaongelmina ja osaratkaisuina kohti kokonaisratkai-

sua. He hahmottavat asioita ja niiden riippuvuussuhteita ja tunnistavat mielekkäitä in-

formaatiorakenteita noviiseja paremmin. Taidot ovat oppimisen tai koulutuksen aikaan-

saannosta, mutta vasta harjoitus tekee mestarin automatisoiden ja ohjaten tekijänsä fyy-

sistä ja henkistä toimintaa kohti toiminnan tavoitteita. Koordinoimalla omaa toimintaa 

asiantuntija käyttää tavoitteiden kannalta relevantteja strategioita, mikä näkyy toimin-

nan tehokkuutena, tarkkuutena ja kykynä sopeutua nopeasti muutoksiin. Mikäli toimin-

nassa on vaikeutta, on tekijän taidoissa ja kokemuksissa puutteita. Taitava suoritus nä-

kyy toimintaprosessin eri vaiheissa tietoisuutena ja joustavana tavoitteellisena toiminta-

na, minkä tuloksena syntyy taitava lopputulos. Kun osaaminen näkyy nopeuden ja ai-
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kaansaannosten määrän lisäksi myös laadussa voidaan puhua asiantuntijuudesta, joita 

Laurea teeseissään lupaa tuottavansa. 

 

Oman työelämä- ja opetusharjoittelukokemukseni perusteella kaipaan projektien ohja-

ukseen paljon vahvempaa ja aktiivisempaa asiantuntijan roolia sekä opettajilta että or-

ganisaatioilta ohjaamaan ajattelun laajentamisessa ja syventämisessä sekä prosessien 

toteutuksen suunnittelussa ja ohjaamisessa. Vaikka projektiosaaminen on monella alalla 

yleistyvä tai jo tavanomaisinkin toimintatapa, on silti huomioitava, että projektit eivät 

sovellu jokaiselle. Koska projektiosaaminen ja johtaminen ovat olennainen osa P2P:n 

osaamistavoitetta, on ehdottoman tärkeää valita linjalle persoonallisuuksiltaan nimen-

omaan projektityöhön sopivia ja sellaisesta kiinnostuneita henkilöitä. Näin vähennetään 

myös ristiriitoja opiskelijoiden toimintatapojen välillä.  

 

Learning by Developing - niin kauan kun P2P pysyy vuorovaikutuksessaan pääsääntöi-

sesti oppilaitoksen sisällä ja innovatiivisuus lähtee opiskelijoista itsestään, se ei mieles-

täni tavoita työelämän vaatimuksia projektiosaamisen eikä tuotosten laadun suhteen. 

Vaarana on paitsi opiskelijoiden oppimisen määrän ja laadun heikkous, että hyvien op-

pimisen paikkojen vähäisyys, mikäli yhteistyöorganisaatiot kokevat saadun hyödyn riit-

tämättömäksi.  

 

Kehittämishankkeissa innovatiivisuuskin edellyttää sekä vahvaa perusosaamista, mistä 

ponnistaa uusille urille että kykyä kyseenalaistaa asioita. Asiantuntija voi kokemuksen-

sa kautta jakaa omaa osaamista että avata silmät todellisuuden mahdollisuuksille rajoit-

teineen. Työelämässä asiantuntijuus on myös sosiaalista osaamista ja olennaisen tie-

don hyödyntämistä uutta luoden yhdessä muiden toimijoiden asiantuntijuutta hyö-

dyntäen. Asiantuntijuus näkyy siis sekä yksilötasolla että asiantuntijaverkostoissa 

kykynä tunnistaa oma osaaminen, syventää osaamistaan kehittymistä edellyttävissä 

asioissa ja pyrkiä siten edelleen korkeampiin tavoitteisiin. Tällainen yhteiskehittely 

on toimintaa, joka elää jatkuvassa muutoksessa ja muuttuvissa sidoksissa muihin 

toimintajärjestelmiin kehittäen toimintaansa ja tällaista toimintamallia tulisi työ-

elämään asiantuntijuutta tuottavien oppilaitostenkin mahdollisuuksien mukaan to-

teuttaa. 

 



Peer to Peer -toimintatutkimus 
 
 

 
51 

Jotta molemmat osapuolet saisivat mahdollisimman suuren hyödyn projekteista, on nii-

hin molempien sitouduttava vahvemmin, vakavammin ja aktiivisemmin. On parempi 

tehdä vähemmän, mutta laadukkaammin projekteja kuin runsaasti tyhjänpäiväistä ja si-

sältököyhää tuotosta. Laatu ei korvaa määrää kuten sanotaan. Opetuskokemukseni pe-

rusteella mm. projektityön prosessimaisuuteen, aikataulutukseen, kriittiseen arviointiin 

ja dialogiin asiakkaan kanssa tulee kiinnittää oppilaitoksessa huomattavasti nykyistä 

enemmän huomiota. Oikeiden asiakkaiden kanssa asioita tehdään oikeita asioita mah-

dollisimman oikein eikä leikitä, koska toimeksiannon painopiste koetaan ensisijaisesti 

yhteistyöyrityksen kannalta tietyn projektin tuotoksena kuin myös projektityön proses-

sien oppimisena. Paitsi oppilaitoksen, myös yhteistyötahon ohjaavaan rooliin myös pro-

jektityötaitojen oppimisen osalta täytyy panostaakin huomattavasti nykyistä enemmän. 

 

P2P:n työelämää kopioiva toimintamalli on monelta osin myös erinomainen ja soveltuu 

erinomaisena erityisesti sellaisten alojen opiskeluun, joissa työ on projektimuotoista ja 

edellyttää vahvaa vuorovaikutusta ja verkostoissa toimimista. Esimerkiksi soveltavan 

taiteen, vaikkapa graafisen suunnittelun tai sisustusarkkitehtuurin opinnot voisi toteuttaa 

erinomaisesti todellisina projekteina budjetteineen, aikatauluineen, vuorovaikutuksi-

neen, toteutuksineen ja tavoitteiden toteutumisten arviointeineen. Näin jo opinnoissa 

pääsisi sisälle toimintatapoihin, jotka ovat tyypillisiä ao. aloille.  

 

Omat graafisen suunnittelun opinnot aikoinaan ammattikorkeakoulussa sisälsivät toki 

aitoja vastaavia tehtävänantoja, mutta eivät varsinaisia yritysyhteistyöprojekteja, ni-

menomaan osana yrityksen markkinoinnin strategisia ratkaisuja tavoitteineen, budjettei-

neen jne. Tämä olisi ollut ensiarvoisen tärkeää, koska valmistuttuaan suunnittelija jou-

tuu toimimaan asiakaspalvelijana toimeksiantajan liiketoimintaa kehittäen ja tämän ra-

hoilla. Mikäli itselläni ei olisi ollut aiempaa markkinointi/viestintäkoulutusta ja työko-

kemusta, olisin ollut melkoinen keltanokka työmarkkinoille mentäessä nimenomaan lii-

ketalouden toimintatapojen ja osaamisen puutteiden vuoksi.  

 

Todellista työelämää vastaavien toimintatapojen, työmenetelmien ja -tehtävien tuomi-

nen osaksi kaikkia ammatillisia opintoja näen paitsi erinomaisina motivaattoreina opis-

kelulle, myös ainoina ja ehdottomina työelämän ammatillisia osaamisvaatimuksia ta-

voittelevina toimintatapoina ja edellytyksinä opiskelun kehittämistyössä. Yritysyhteis-

työ ja kehittämishankkeet ovat erinomainen tapa soveltaa teoriaa todellisissa työelämän 
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projekteissa ja oppia projektityön menetelmiä ja prosessia. Vaarana voivat olla kehittä-

mishankkeiden yksipuolisuus, mikäli tarjontaa ei ole paljon tai karsintaa projektien suh-

teen ei tehdä opetussuunnitelman sisältöä ja painotuksia noudattaen. Niin kauan kun 

projektien saatavuudessa on epätasapaino opetussuunnitelman sisällön suhteen, rinnalla 

on tarpeen pitää tosielämää vastaavat projektit aikatauluineen, tavoitteineen ja vaati-

muksineen todellisen asiakkaan korvaavalla ”opettaja-asiakkaalla”. 

 

Projekteissa oppiminen on hyvin oppijakeskeistä ja hyvin toteutettuna myös moti-

voivaa. Kun opiskelijat ovat aktiivisesti mukana oppimisessa, he sitoutuvat sekä yksi-

löinä että projektiryhmänä toimintaan sovituksi ajaksi ja ottavat vastuuta niin tekemises-

tä kuin oppimisestaankin. Projektioppimisessa metakognitiiviset taidot, itseohjautuvuus, 

oman toiminnan kontrolli, sosiaaliset taidot ja reflektiivisyys (yksin ja yhdessä) kehitty-

vät tavalla, jota työelämä edellyttää. Myös vastuu omien ammatillisten tietojen ja taito-

jen arvioimisesta ja kehittämisestä sekä tiedonhankinnasta kehittyvät.  

 

Opetusharjoittelukokemus osoittaa, että projektiopiskelulla on mahdollista yhdistää op-

piminen, työ ja kehittäminen. Opiskelija joutui kohtaamaan työelämän ennakoimattomia 

tilanteita, hankkimaan tietoa ja soveltamaan sitä. Keskeistä ovat asiakkaan tarpeet ja 

niiden pohjalta toimiminen. Tiimitoiminta, osaamisen jakaminen, vertaisarviointi, teh-

tävien- ja vastuunjako, sitoutuminen ja luottamus toisiin toteutuivat kurssin aikana. 

Myös toimintaympäristöä saatiin vahvasti laajennettua oppilaitoksen ulkopuolelle. Vuo-

rovaikutus sitoi opiskelijat työyhteisöön ja yhteistyöyritykseen, mutta edellytti myös 

yrityksiltä sitoutumista ohjaustoimintaan. Sosiaalinen toiminta oli yhteistoimintaa ja 

oppimista eri tahojen kanssa, asiantuntijuus ja asiakaslähtöinen työote kehittyivät oppi-

misstrategioiden avulla ammatillisen toiminnan kehittyessä ja oman toiminnan kontrol-

lin ja hallinnan vahvistuessa. Itse-, vertais- ja ohjaajan arvioinneissa oli huomioitava 

paitsi kehittämishankkeen tuotokset, myös oppimisprosessi, tiimityötaidot ja opetus-

suunnitelman mukaiset tavoitteet.  

 

Oppimista opetuskokemuksen perusteella lisäsivät erityisesti projektin parempi organi-

sointi opetukseen, välilliset ja omat onnistumisen kokemukset, liittyivätpä ne motivoi-

viin oppimistehtäviin, vierailuihin tai haasteellisten ongelmien ratkaisemiseen projekti-

muotoisissa kehittämishankkeissa. Myös omaehtoisuus, itsenäisyys, riittävä ja joustava 

aikataulu ja oppimistavoitteiden asettaminen edistivät oppimista. Haasteita oppimiselle 
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toivat varsinkin muut päällekkäiset projektit. Projektityötaitojen kehittämiseen, aikaan 

ja vastuisiin sidottuna prosessimaisena vaiheittain etenevänä toimintatapana, tulee eh-

dottomasti paneutua enemmän ennen yritysyhteistyöhankkeita.  

 

Vieraan ohjaajan havainnot ja kokemukset ovat arvokasta aineistoa oppilaitoksen 

toiminnan kehittämiseksi, varsinkin kun ohjaava opettaja ei tule opetusalalta vaan 

on kurssin teeman osalta liike-elämän asiantuntija, jonka tieto-taito on ajantasaista 

ja vastaa työelämän osaamisvaatimuksia. Kurssisuunnitelmaa varten käydyissä 

opiskelijakeskusteluissa esiin nousseita aiheita ei välttämättä pureta päivittäin kas-

vokkain olevien henkilöiden kanssa, joten vieraammalle saattoi purkaa tuntojaan 

helpommin.  

 

Mielestäni onnistuin erinomaisesti luomaan verkostoja työelämän organisaatioiden ja 

oppilaitoksen välille sekä kurssin ajalle että myös tulevaisuuteen. Yritysvierailukohteet 

kiinnostuivat kovasti kehittämishankkeista P2P-opiskelijoiden kanssa. Tavoitteeni saada 

aikaiseksi aiempaa aktiivisempaa ja vuorovaikutteisempaa osallistumista onnistui myös 

erinomaisesti: opiskelijat pääsivät yritysten toiminnan ytimeen ja osallisiksi konkreetti-

seen toiminnan kehittämiseen. Osa tiimeistä jatkoi yhteistyötahojen kanssa uusien 

hankkeiden parissa myös kurssin jälkeen. Myös verkostoituminen yritysvierailukoh-

teiden omaa toimenkuvaa vastaaviin henkilöihin toteutui. Omia kokemuksia P2P-

opinnoista ja opettamisesta voi jakaa ja jalostaa myös toisaalle.  

 

Työelämästä tulevan ohjaajan havainnot olemassa olevista toimintatavoista ovat oivalli-

nen lähtökohta opetuksen ja oppimisen kehittämiseksi. Siksi jokaiselta ulkopuoliselta 

ohjaajalta ja yhteistyökumppanilta olisi järkevää pyytää paitsi arvio olemassa olevista 

toimintatavoista (ei vain tuotoksista), myös kehitysehdotuksia toiminnan laadun paran-

tamiseksi. Oma opetuskokemus havaintoineen ja pohdintoineen on yksi esimerkki vaih-

toehtoisinen toimintatapoineen opetuksen laadun kehittämiseksi. 
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5.3. Soveltuvuus viestinnän opiskeluun 

 

Oman osaamisala, graafinen suunnittelu on visuaalista markkinointiviestintää, jossa 

yhdistyvät graafinen muodonanto ja viestinnän vuorovaikutus tavalla, jossa tavoit-

teena on aikaansaada viestin vastaanottajassa haluttu reaktio, olipa tämä ostaminen, 

osallistuminen, käsityksen tai asenteen muutos, sitoutuminen tai mikä muu tahansa 

akti, jolla viestinnän lähettäjän ja vastaanottajan välille saadaan mahdollisimman 

suuri yhteisymmärryksen alue. Graafinen viestintä on hyvin monipuolinen ala; sii-

hen kuuluvat niin painotuotteet, kuten kirjat, lehdet, julisteet, pakkaukset, mainos-

lahjat kuin sähköisetkin tuotteet, kuten kotisivut, mainokset, esitykset, elokuvat, 

pelit jne. sekä näihin molempiin sisältyvät tekstit, kuvat ja symbolit visuaalisina ja 

sisällöllisesti merkityksekkäinä tekijöinä.  

Koska ihminen on lähtökohdiltaan viestivä olento, on vuorovaikutuksen mukaan 

tuominen kaikkeen graafisen viestinnän oppimiseen erittäin tärkeää. Graafisen vies-

tinnän tuotokset ympäröivät runsaslukuisena ja monimuotoisena arkeamme ja vai-

kuttavat meihin jatkuvasti tiedostimmepa niitä tai emme. Siksi myös kriittisyyden 

herättäminen: tuotosten sisältöjen, motiivien ja päämäärien pohtiminen on tärkeää. 

Myös graafisen viestinnän asiakaspalvelullinen näkökulma on syytä ottaa mukaan 

oppimiseen. Sitä voidaan harjoittaa niin työn tilaajan, kuluttajakäyttäytymisen sekä 

suunnittelijan näkökulmista eri rooleissa toimien.  

Graafisen suunnittelun opetuksessa hyvä lähtökohta oppimiselle on oma kokemus-

maailma ja kokemusmaailman laajentaminen esim. teemalla, joka koskettaa oppi-

joiden maailmaa. Myös graafisen viestinnän tuotantoketjun kaikkiin osatekijöihin 

(painotalot, paperitukut, reprot jne.) tutustuminen konkreettisen vierailun, vieraili-

jan tai kehityshankkeen avulla tärkeää, koska työ on asiakaspalvelua, joka toteute-

taan usein työryhminä, joissa prosessin eri osatekijät hoitavat oman osuutensa, mut-

ta jossa jokaisen panos vaikuttaa toisen panokseen. Yhteinen tiedonmuodostus, jos-

sa omien toimialojen osaajat kytkeytyvät verkostoksi yhteisen tavoitteellisen pro-

jektin pariin ovat tärkeitä. Yhdessä oppimisen rikkautena on ehdottomasti erilaisten 

näkökantojen esiin nouseminen ja yhteinen tiedonmuodostaminen. Oppimiseen ho-

risontaalista laajuutta tuovat myös verkoston yksilöiden edustamien alojen toimin-

tatapoihin tutustuminen.  



Peer to Peer -toimintatutkimus 
 
 

 
55 

Viestinnän ammattilaisella on oltava kyky havainnoida ja pyrkiä ymmärtämään ko-

konaisuuden asiayhteyksiä, toimintatapoja ja niiden merkityksiä sekä olemalla osal-

lisena toiminnassa. Kokonaiskuvan hahmottaminen on tärkeää ja siksi asioiden jä-

sentäminen niiden välisten yhteyksien ja suhteiden mukaan on välttämätöntä.  

Palautteen antaminen ja saaminen on tärkeää mm. oman osaamisen kehittämiseksi. 

Ideoista, tuotantoprosessista ja tuotoksista on hyödyllistä käydä keskustelua, koska 

se avaa oman tuotoksen erilaisille tulkinnoille, joiden syiden pohtiminen avaa uusia 

näkökulmia ideoinnista tuottamiseen. Parhaimmillaan palaute motivoi, kannustaa, 

ohjaa uusiin suuntiin ja tukee uuden oppimista ja paljastaa kehittämisen kohteita. 

Muiden mielipiteiden kuunteleminen paitsi avartaa omia näkemyksiä, myös antaa 

materiaalia itsensä ja työn kehittämiseen. 

 

Mielestäni on erityisen tärkeää oppia ymmärtämään graafisen viestinnän vaikuttavuutta 

ja vaikuttamisen mahdollisuuksia yksilön ajatteluun, ymmärtämiseen ja käyttäytymi-

seen niin sitä suunnittelevana kuin sen vaikutuksen alaisena olevana. Graafisen viestin-

nän muotoilu on luonnollisesti myös tärkeä ”tekninen” osa viestinnän tuottamista. Erin-

omainen, mielestäni jopa ehdoton oppimisen muoto ovat erilaiset todellisen elämän pro-

jektityöt, joissa koko suunnitteluprosessi toimintatapoineen, toimialakielineen ja vuoro-

vaikutussuhteineen tehdään näkyväksi osaksi oppimisprosessia. Työelämälähtöisyys 

onkin ensiarvoisen tärkeää oppimisessa.  
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Liite 1 
 

Liiketalouden koulutusohjelma, Peer to Peer (Laurea Hyvinkää, liko) 
/ HLBP10KN (Lähde: https://soleops.laurea.fi)) 

 

LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULUN OPETUSSUUNNITELMAT,  
YLEINEN KUVAUS 

Oppimiskäsitys Laureassa 

Ammattikorkeakoulun lakisääteisinä tehtävinä ovat tutkimus- ja kehittämistehtävä, aluekehi-
tystehtävä ja pedagoginen tehtävä. Näiden tehtävien integroiminen on suunnannut Laureaa 
etsimään ratkaisuja, jotka parhaiten mahdollistavat asetettuihin haasteisiin vastaamiseen. 
Päämääränä ovat meiltä valmistuvat, tutkintojen edellyttämät osaajat, jotka ovat myös oman 
työnsä ja työelämän tutkivia kehittäjiä sekä sellainen tutkimukseen perustuva työelämäosaa-
misen kehittämistyö, jonka vaikutukset näkyvät toimintaympäristöissämme.  

Tuloksena on korkeakoulujen arviointineuvoston palkitsema Learning by Developing -
toimintamalli, joka tarkoittaa oppimisprosessin ja työelämälähtöisen kehittämishankeproses-
sin yhteensovittamista. Kehittämishanke rakentuu kumppanuusperiaatteelle, joka tarkoittaa 
sitä, että opiskelijat, opettajat ja työelämän asiantuntijat yhdessä työskentelevät hankeym-
päristössä. Oppiminen etenee hankkeen etenemisen myötä. Kun lähtökohtana on aito, työ-
elämälähtöinen, tutkimukseen kytkeytyvä kehittämishanke, oppiminen sisältää niitä osaami-
sen vaatimuksia, joita opiskelijan tuleva ammattikorkeakoulututkinto edellyttää.  

Tietoyhteiskunnan jäseninä olemme tietotulvan keskellä. Tietoa ei enää tarvitse antaa, tär-
keintä on oppia käsittelemään ja valitsemaan merkityksellinen tieto, jota voi hyödyntää ja 
soveltaa omassa oppimisessa ja kehittämishankkeessa. Ammattikorkeakoulussa on tärkeää 
myös taitavaksi osaajaksi kehittyminen. Kehittämishankkeeseen osallistuminen mahdollistaa 
aitoihin työprosesseihin osallistumisen ja työvälineiden haltuun ottamisen käsitteinä ja taitoi-
na. Työelämälähtöisessä kehittämishankkeessa yksilö ja hankeyhteisö oppivat. Lisäksi kehit-
tämishanke tuottaa uutta osaamistietoa työelämän kehittämiseksi ja uudistamiseksi.  

  

Oppimisympäristöt 

Laurealainen oppimisympäristö mahdollistaa osaamisen kehittämisen oppijalle, organisaatiol-
le, alueelle ja kumppaneille. Oppimisympäristö on fyysinen ja psyykkinen tila, joka ilmentää 
kehittämistoiminnan toteuttamisen kulttuuria, henkeä, aikaa, yhteisöä ja käytännettä muo-
dostaen siten osaamisen kehittämisen kokonaisvaltaisen toimintaympäristön. Osaamisympäris-
tön tavoitteena on mahdollistaa oppimistulosten syntyminen ja tukea uuden osaamisen luo-
mista ja kehittämistä sekä vuorovaikutusta toimintaympäristön kanssa. Oppimisympäristöt 
toteuttavat Laurean tavoitteellista kehittämistyötä.  

Oppimisympäristöissä hyödynnetään sisäisiä ja ulkoisia verkostoja sekä ollaan jatkuvassa vuo-
rovaikutuksessa työelämän kanssa. Uudet tiedot ja taidot hankitaan aidoissa ongelmanratkai-
su- ja kehittämistehtävissä, jotka tuovat reaalimaailman kompleksisuuden osaamisen kehit-
tämisen kohteeksi. Alueellinen vaikuttaminen lisääntyy rikastuttavien yhteisöjen ja niiden 
muodostamien verkostojen toiminnan kautta. Hankkeiden myötä opitaan verkostotoiminnan 
perusteita, sosiaalisuutta ja kommunikointia alan asiantuntijoiden kanssa. Työelämän ja opin-
tojakson toisiaan kohtaava rajapinta on tärkeä kehittäjäksi kasvamisen ja osaamisen kehittä-
misen kannalta. Kehittäjäksi kasvetaan tekemällä kehittämistyötä ja olemalla vuorovaikutuk-
sessa osaamisverkostoissa.  

Opiskelussa käytetään monipuolisesti tietolähteitä ja välineitä. Opiskelussa interaktiiviset 
oppimisympäristöt luovat puitteet mahdollistaen oppimisen strukturoinnin siten, että opiskelu 
tarjoaa tilanteita, haasteita ja välineitä, jotka auttavat oppijaa hyödyntämään omia ajattelun 
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resurssejaan. Toiminta muodostuu jatkuvaksi ongelmanratkaisuprosessiksi, jossa korostuu tut-
kiminen, kehittäminen ja uuden osaamisen tuottaminen. Tietoisella ja systemaattisella kehit-
tämistyöllä tuotetaan hanketta eteenpäin vieviä ideoita ja käytäntöjä ja synnytetään uutta 
osaamista. Tuloksena syntyy luomus, uusi toimintatapa, malli tai tuote.  

Uutta luovien prosessien syntyminen helpottuu rakenteissa, joissa on tilaa vapaamuotoiselle 
luovuudelle, innovatiivisuudelle ja eri toimijoiden sisäisen motivaation kohteina olevien asioi-
den edistämiselle. Toiminnassa on merkityksellistä yhteisöllisyys sekä oppimisen sosiaalinen ja 
kulttuurinen ympäristö. Merkittävää on luoda osaamisen kehittymistä edistävä ilmapiiri, spi-
rit, kehittämisen henki.  

Kehittämistyö toteutuu hankkeina, joissa yhdistyy eri koulutusohjelmien osaaminen. Toteu-
tusryhmät muodostetaan opiskelijoista, harjoittelijoista, opettajista sekä työelämän asiantun-
tijoista siten, että keskinäinen osaamisten vuorovaikutus kohtaa käytännön tasolla. Hankkeis-
sa opiskelijat suorittavat opintojaksoja, harjoittelua tai tekevät opinnäytetöitään. Ryhmissä 
opettajat eivät organisoi valmiiksi hanketoimintaa ja aseta sille tavoitteita, vaan tiimin jäse-
net vastaavat yhdessä hankkeen tavoitteista ja toiminnasta. Opiskelija saa kokemuksen asian-
tuntijakulttuurista ja täysvaltaisena asiantuntijana toimimisesta. Opiskelijan itseohjautuvuus 
kasvaa ja hän asettaa itse tavoitteita itselleen. Tällöin hanketoiminta mahdollistaa ylärajat-
toman oppimisprosessin, jossa ei synny opetussuunnitelman, oppikirjan tai opetustoiminnan 
muodostamaa lasikattoa oppimiselle. Kehittämistoiminta mahdollistaa yksilöllisyyden opin-
noissa.  

Käytännön sovellukset uudenlaisista oppimisympäristöistä ovat yhteisön innovaatioympäristöi-
nä toimivat, verkostoissa toteutettavat hankkeet ja projektit sekä erilaiset oppimis- ja kehit-
tämistoiminnalle suunnitellut toimintatilat, osaamiskeskittymät ja kehittämislaboratoriot. 
Työmuotona on jaettuun asiantuntijuuteen pohjautuva yhteistoiminta, jota tukee osaamisen 
jakamisen menetelmät: ohjaus ja opetustuokiot, havaintoesitykset, tiimipalaverit, palauteti-
laisuudet ja seminaarit.  

  

Opiskelija 

Työelämälähtöisessä tutkimus- ja kehittämishankkeessa kumppanuus tarkoittaa opettajien, 
työelämäosaajien ja opiskelijoiden yhteistyötä. Yhteistyössä on lähtökohtana kehittämishank-
keeseen vastuullinen sitoutuminen. Kaikki osalliset nähdään oppijoina, koska kehittämishank-
keessa tavoitellaan muutosta, jotakin uutta. Kumppanuus tarkoittaa myös keskinäistä kunnioi-
tusta ja erilaisen osaamisen arvostamista. Kehittämishankkeen eteneminen edellyttää osaa-
misen jakamista ja rakentamista erilaisista asiantuntijuuksista. Opiskelija on mukana yhteis-
työkumppanina, joka kartuttaa omaa osaamistaan työvälineitä hankkien ja erilaisiin tutkimus- 
ja kehittämishankkeisiin osallistuen. Osaaminen rakentuu tulevaa tutkintoa vastaavasta tut-
kittuun tietoon perustuvasta tietämisestä, ammatillisen kontekstin ymmärtämisestä, tekemi-
sen osaamisesta ja erilaisten työelämätilanteiden hallintataidoista. Yhteistyökumppanina toi-
miva opiskelija rakentaa itselleen oman oppimissuunnitelman tavoitteineen siten, että tunnis-
taa ne osaamisen vaatimukset, joita kehittämishankkeeseen osallistuminen edellyttää ja tun-
nistaa myös osaamisen, jonka saavuttamisen hankkeeseen osallistuminen mahdollistaa. Kehit-
tämishankkeessa opiskelija oppii yksilönä ja on mukana yhteisön yhdessä oppimisessa sekä 
uuden osaamistiedon tuottamisessa.  

  

Opettajuus 

Opettajan rooli kehittämishankkeessa voidaan kuvata myös osaamisensa asiantuntijana, osal-
listujana ja pedagogisena ohjaajana, joka mahdollistaa opiskelijoiden kasvamisen ja kehitty-
misen työelämäosaajiksi. Laurean opettajat ovat toisinsanoen sekä tutkijoita- ja kehittäjiä, 
aluekehitysvaikuttajia että pedagogeja. Kehittämishankkeessa toimitaan ja tehdään yhdessä, 
mikä muuttaa opettajan roolin osaamisen siirtäjästä osaamisen kehittämisen ohjaajaksi.  
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Tutkijoina toimivien opettajien tutkimusraportit osoittavat kehittämishankkeiden vaikutta-
vuuden työelämäosaamisen uudistajana ja kehittäjänä. Osa opettajista toimii kehittäjinä, 
jotka vastaavat kehittämishankkeen prosessien tunnistamisesta ja eteenpäin viemisestä. Kol-
mas rooli opettajille löytyy työpajoista, joissa välittyy ja siirtyy kulttuuripohjainen tieto ja 
joissa opiskelijat saavat työvälineitä haltuunsa. Opettajuus sisältää myös työelämäkumppa-
nuuden. Kehittämishankkeeseen osallistuvat työelämän asiantuntijat tuovat mukanaan työ-
elämäosaamisessa olevan tiedon, opettajat varmistavat osaamista selittävän tutkitun tiedon 
läsnäolon ja yhdessä tuotetaan uutta osaamistietoa työelämän kehittämiseksi ja uudistami-
seksi. 
  

Osaamisen arviointi 

Osaamisen arviointi kehittämishankelähtöisessä oppimisessa ohjaa tulevia valintoja sekä 
osoittaa asetettujen päämäärien saavuttamisen. Osaaminen tunnistetaan tieto-, taito- ja ar-
vo-osaamisena, ja kokemuksellisena osaamisena, joihin sisältyy yksilön ja yhteisön osaaminen. 
Kehittämishankkeessa arvioidaan yksilön ja hankeyhteisön oppimista, kehittämishankkeen 
prosessien etenemistä ja merkitystä sekä saavutettuja tuloksia.  

Osaamisen arviointi perustuu opetussuunnitelmassa esitettyihin tavoitekuvauksiin. Tavoitteet 
kertovat, mitä osaamista opiskelijoilta edellytetään tutkinnon saavuttamiseksi. Teemat ku-
vaavat koulutusohjelmakohtaisen substanssiosaamisen, joka saa erityistä syvyyttä, kun ope-
tuksessa samalla tuetaan yleisten kompetenssien kehittymistä. Yleisten kompetenssien oppi-
minen varmistaa ammattikorkeakoulutasoisen, ammatillisen sivistyksen rakentumisen ja tee-
mojen osaamisen saavuttaminen puolestaan työelämäosaamisen rakentumisen. Yleisten kom-
petenssien osaamistavoitteet kuvataan kolmitasoisesti. Opiskelija - yhdessä ohjaava opettajan 
- kanssa valitsee ne tasot, jotka hän kustakin yleisestä kompetenssista haluaa saavuttaa. Nä-
mä ohjaavat oman oppimissuunnitelman laatimista. Yleisten kompetenssien osaaminen arvioi-
daan laadullisesti, portfolioiden avulla. Opintojaksot arvioidaan myös arviointinumeroin 1 – 5. 
Osaamisen arviointi esitetään opiskelijan tutkintotodistuksessa. Yleisten kompetenssien arvi-
ointi tulostuu opiskelijan tutkintotodistuksen liitteeksi.  

  

LAUREAN YLEISET KOMPETENSSIT 

Laurean yhteiset kompetenssit, yleistä 
Alan ydinosaamisen lisäksi Laureassa on määritelty viisi sellaista yleistä osaamisaluetta, joi-
den hallitseminen on kaikkien alojen ammattilaisille tärkeää. Näitä osaamisalueita kutsutaan 
yleisiksi kompetensseiksi. Yleisiä kompetenssien osaamista kehitetään opintojen aikana ja 
osaamisen taso myös arvioidaan. 
Opetussuunnitelman yleisten kompetenssien määrittely on tapahtunut analysoimalla tulevai-
suuden työelämässä tarvittavaa eri alojen yhteistä osaamista. 
Kaikille koulutusohjelmille yhteisiä yleisiä kompetensseja ovat 
   
• eettinen osaaminen  
• globalisaatio-osaaminen  
• innovaatio-osaaminen  
• reflektio-osaaminen  
• verkosto-osaaminen. 
  
Yleiset kompetenssit kytkeytyvät tiiviisti opintojaksojen sisältöihin. Yleisien kompetenssien 
osaamista jäsennetään tasojen avulla. Jokaisen yleisen kompetenssin kohdalla on erotettu 
henkilökohtaisen osaamisen taso, organisaation kehittämisen taso sekä yhteiskunnallisen uu-
distamisen taso.Yleisten kompetenssien tavoiteltavat osaamistasot on määritelty kunkin kou-
lutusohjelman opetussuunnitelmassa. Kaikkien Laurean opiskelijoiden edellytetään saavutta-
van vähintään henkilökohtaisen tason osaaminen kaikissa yleisissä kompetensseissa. Monien 
yleisten kompetenssien kohdalta yhteiskunnallisen uudistamisen tason osaamisen saavuttami-
nen mahdollistuu vasta ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon yhteydessä. 
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Eettinen osaaminen 

Moraali viittaa yksilön käsityksiin hyvästä ja oikeasta, kun taas etiikka viittaa sellaisiin moraa-
likäsityksiin, joista yksilö on tietoinen ja joihin hän sitoutunut. Etiikka on systemaattinen yri-
tys ymmärtää moraalikäsitteitä; eettisiä sääntöjä ja periaatteita, hyveitä ja arvoja. Eettisessä 
osaamisessa moraali ja etiikka kytkeytyvät keskeisesti toisiinsa, koska opiskelijan moraalinen 
kompetenssi luo perustan hänen eettiselle kompetenssilleen. Eettinen osaaminen koostuu nel-
jästä eri komponentista (1) eettisestä herkkyydestä (2) eettisestä motivaatiosta ja (3) moraa-
lis-eettisestä ongelmanratkaisusta ja (4) eettisestä toimeenpanotaidosta.  

Jotta opiskelijan toiminta olisi eettistä, hänellä täytyy olla herkkyyttä havaita tilanteeseen 
sisältyvä eettinen ongelma. Eettinen herkkyys tarkoittaa taitoa tunnistaa kunkin osapuolen 
erityispiirteet, tarpeet, oikeudet ja velvollisuudet. Se sisältää tietoisuuden siitä, kuinka oma 
toiminta vaikuttaa toisten ihmisten hyvinvointiin sekä erilaisten mahdollisten toimintalinjojen 
ja niiden seurauksien kuvittelun ja ennakoinnin kullekin osapuolelle. Empatia- ja roolinotto-
taidot ovat eettisen herkkyyden ydin. Opiskelija tarvitsee myös tietoa keskeisten asiakasryh-
mien erityispiirteistä ja alan keskeisistä eettisistä ongelmista. Eettisen herkkyyden punainen 
lanka on ammatilliset vuorovaikutustaidot, jotka ovat aktiivisen kehittämisen kohteena koko 
koulutuksen ajan.  

Eettinen motivaatio tarkoittaa sitoutumista moraalis-eettisiin arvoihin ja vastuuta omien te-
kojen seurauksista. Opiskelijan vastuunotto kehittyy henkilökohtaisesta vastuusta yhteisölli-
seen ja yhteiskunnalliseen vastuuseen. Eettisen motivaation kehittäminen edellyttää myös 
oman alan arvoperustan tuntemista ja arvokeskusteluun osallistumista.  

Moraalis-eettinen ongelmanratkaisu tarkoittaa taitoa ratkaista eettinen ongelma kriittisesti 
argumentoiden. Se edellyttää eri ratkaisuvaihtoehtojen pohtimista sekä alan eettisten sääntö-
jen ja erilaisten eettisten lähestymistapojen tuntemista ja soveltamista. Kehittyvä osaaminen 
sisältää taidon ratkaista perustellusti yksilöiden välisiin suhteisiin liittyviä ongelmia, työyhtei-
söön liittyviä ongelmia sekä yhteiskunnallisia ja globaaleja ongelmia.  

Moraalinen toimeenpanotaito tarkoittaa kykyä toimia tavoitteellisesti eettisen ongelman rat-
kaisemiseksi (neuvottelu- ja konfliktinratkaisutaidot) sekä rohkeutta toimia eettisten arvojen 
mukaisesti hankalissakin tilanteissa. Jotta ammatillinen toiminta olisi eettisesti kestävää, tar-
vitaan kaikkiin komponentteihin liittyvää osaamisen kehittämistä.    

Eettisen osaamisen tasot: 

Henkilökohtaisen osaamisen tasolla opiskelija osaa:  
• reflektoida omia arvojaan ja oman toiminnan seurauksia toisten ihmisten hyvinvoinnille  
• toimia alan arvoperustan pohjalta eettisiä periaatteita noudattaen  
• soveltaa ongelmanratkaisussaan oman alan eettisiä sääntöjä  
• tarkastella tilanteita eri osapuolten näkökulmasta  
• toimia suvaitsevaisesti ja ymmärtävästi monikulttuurisissa verkostosuhteissa  
• soveltaa eettisiä periaatteita t&k -hankkeissa. 
  
Organisaation kehittämisen tasolla opiskelija osaa:  
• ottaa toiminnassaan huomioon keskeisten asiakasryhmien erityispiirteet, tarpeet ja oikeu-
det  
• rakentaa asiakaslähtöisen vuorovaikutussuhteen ja toimia dialogisesti  
• ottaa vastuuta yhteisön hyvinvoinnista ja toiminnan eettisyydestä  
• tarkastella eettisiä ongelmia organisaation ja yhteisön näkökulmasta  
• kehittää oikeudenmukaisia menettelytapoja toiminnassaan. 
  
Yhteiskunnallisen uudistamisen tasolla opiskelija osaa:  
• kriittisesti reflektoida omia asenteita ja stereotypioita  
• osallistua aktiivisesti yhteisön arvokeskusteluun  
• ottaa vastuuta yhteiskunnallisella ja globaalilla tasolla  
• argumentoida oikeudenmukaisten sosiaalisten, yhteiskunnallisten ja globaalien muutosten 
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puolesta  
• ratkaista konflikteja ja vaikuttaa asioihin. 
  
  

Globalisaatio-osaaminen 

Globalisaatiolla viitataan tapahtumasarjoihin ja prosesseihin, joiden seurauksena maailma 
integroituu yhdeksi kaiken kattavaksi sosiaaliseksi järjestelmäksi. Globalisaatio viittaa siis 
globalisaation prosesseihin. Globaalilla taas tarkoitetaan globaaleja (maailmanlaajuisia) ilmi-
öitä tai globalisaation prosessien lopputulosta, täysin integroitunutta maailmaa. Globalisaa-
tioon liittyvä kestävä kehitys on globaali poliittinen ohjelma, jonka tavoitteena on hyvinvoin-
nin edistäminen ympäristövastuullisesti ja luonnon kantokyvyn rajoissa.  

Globaalit vuorovaikutussuhteet voidaan jakaa taloudelliseen, kulttuuriseen, poliittiseen ja 
sosiaaliseen vuorovaikutukseen. Globalisaation tematiikkaan kuuluvat myös ekologiset ja 
luonnontieteelliset kysymykset. Kestävä kehitys yhdistää nämä ulottuvuudet toisiinsa. Sen 
tavoitteena on taloudellisen kasvun, kulttuurisen monimuotoisuuden, sosiaalisen hyvinvoinnin 
ja luonnon ekologisen toimivuuden huomioonottaminen politiikassa ja käytännössä.  

Globalisaatio-osaamisen tasot:  

 Henkilökohtaisen osaamisen tasolla opiskelija osaa: 
• hyödyntää oman alansa kansainvälisiä tietolähteitä  
• ottaa huomioon monikulttuurisuuden ja kansainvälisyyskehityksen vaikutuksia ja mahdolli-
suuksia omalla ammattialallaan  
• tunnistaa oman ammatillisen toimintansa merkityksen suhteessa globaaleihin vuorovaikutuk-
siin ja kestävään kehitykseen  
• arvioida omia arvolähtökohtiaan kestävän kehityksen ja globalisaation periaatteista käsin 
sekä soveltaa niitä omassa ammatillisessa toiminnassaan. 
  
Organisaation kehittämisen tasolla opiskelija osaa: 
• ottaa huomioon oman toimialan ja organisaatioiden vaikutukset kestävään kehitykseen, vas-
tuullisuuteen ja kansainvälisiin yhteyksiin  
• edistää ympäristö- ja yhteiskuntavastuullisuuden arvoja toimialansa organisaatiossa otta-
malla huomioon globaalit vuorovaikutukset  
• soveltaa toimialansa organisaatiossa kestävän kehityksen mukaista vastuullisuutta  
•toimia kansainvälisissä verkostoissa. 
  
Yhteiskunnallisen uudistamisen tasolla opiskelija osaa: 
• tunnistaa yhteiskunnallisten kysymysten globaalin luonteen ja kestävän kehityksen piirteet  
• arvioida kriittisesti yhteiskunnan arvoja ja toimintatapoja kestävän kehityksen lähtökohdista 
ottamalla huomioon globaalit vuorovaikutukset  
• argumentoida yhteiskunnallisella tasolla soveltaen kestävän kehityksen periaatteita ja otta-
en huomioon globaalien vaikutusten näkökulmat. 

Innovaatio-osaaminen 

Yhteiskunnallisen innovaattorin tasolla toimija osaa edellisten tasojen lisäksi verkostojen ja 
yhteiskunnallisen toiminnan jatkuvan seuraamisen ja analysoinnin. Hän osaa myös huomioi-
da laajemmat viitekehykset kaikissa muutosprosesseissa, ja osaa sitouttaa ihmisiä toimi-
maan yhteisten päämäärien eteen. Kaikki nyky-yhteiskunnan prosessit ovat jatkuvan muutok-
sen kohteina. Sekä EU:n, Suomen että Laurean strategioihin on valittu tavoitelluksi toiminta-
tavaksi positiivinen suhtautuminen muutokseen. Muutosta ei pyritä vain sietämään, vaan muu-
tos nähdään mahdollisuutena, jonka haltuunotto vaatii jatkuvaa innovointia. Näiden strategi-
oiden mukaisesti tulevaisuuden ammattilaisilla pitää olla osaamista innovoinnista, joten inno-
vaatio-osaaminen on perusteltua sisällyttää myös Laurean yleisiin kompetensseihin. 

Innovaatiolla tarkoitetaan uutuutta, joka on toteutettu lisäarvoa tuottavasti. Määritelmässä 
on siis huomioitava kolme erillistä osaa: 1) uutuus, 2) toteutus ja 3) lisäarvo. Pelkkä idea ei 
siis riitä innovaatioksi eikä idearikkaus tee innovaattoria.  
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Innovaatioprosessi voidaan jakaa kolmeen osaan: jatkuva tilanteen arviointi, innovaatioidean 
tuottaminen ja toteutusprojekti. Innovaatioita voi tapahtua viidellä tasolla: henkilökohtaisel-
la, tiimissä, organisaatiossa, verkostossa ja yhteiskunnassa.  

Henkilökohtaisen innovaatio-osaamisen tasolla opiskelija osaa toimia innovatiivisena uudista-
jana sekä henkilökohtaisella tasolla että omassa ammattiryhmässään. Lisäksi opiskelijan tulisi 
osata työskennellä oman lähityöympäristönsä muutoshankkeissa myös toteuttavassa roolissa. 

Organisaation innovaattorin tasolla opiskelijan tulisi valmistuessaan osata perustason lisäksi 
myös oman tiiminsä innovaatiotoiminnan käynnistäminen sekä kaikkien innovaatiotyökalujen 
käyttö koko organisaation viitekehyksessä. Tulevaisuuden verkosto-orientoituneemmassa toi-
mintamallissa organisaation innovaattorin pitäisi myös osata tukea aktiivista uudistamista va-
paamuotoisemman verkoston osana. 

Yhteiskunnallisen innovaattorin tasolla toimija osaa edellisten tasojen lisäksi verkostojen ja 
yhteiskunnallisen toiminnan jatkuvan seuraamisen ja analysoinnin. Hän osaa myös huomioida 
laajemmat viitekehykset kaikissa muutosprosesseissa, ja osaa sitouttaa ihmisiä toimimaan 
yhteisten päämäärien eteen. 

Innovaatio-osaamisen tasot: 

Henkilökohtaisen osaamisen tasolla opiskelija osaa: 
• analysoida omaa ajatteluaan, tietoaan ja omaa toimintaansa  
• suunnitella, organisoida ja kehittää omaa toimintaansa  
• asettaa tavoitteita ja konkretisoida ne tilanteenmukaisesti  
• toimia idearikkaasti, luovasti ja ideoita kiteyttäen sekä saada muut idean kehittämiseen 
mukaan  
• käyttää erilaisia ideointimenetelmiä  
• johtaa itseään sekä työskennellä muutoksessa sekä erilaisissa projekteissa  
• toteuttaa projektin väli- ja loppuarvioinnin. 
  
Organisaation kehittämisen tasolla opiskelija osaa: 
• seurata ja analysoida organisaation toimintaprosesseja ja tuloksia  
• käyttää benchmarking -menetelmää toiminnan kehittämisessä  
• käyttää erilaisia tiimityömenetelmiä  
• johtaa projekteja, prosesseja ja verkostoja tai osallistua niiden johtamiseen • muita sitout-
tavalla tavalla  
• nivoa innovaatiot organisaation strategisiin tavoitteisiin  
• ottaa huomioon innovaatiotoiminnan luonteen ja vaatimukset. 
  

Yhteiskunnallisen uudistamisen tasolla opiskelija osaa: 
• kerätä ideoita verkostosta, myydä niitä sekä kytkeä ideat yhteiskunnalliseen viitekehykseen  
• varmistaa innovaatiotoimintaan osallistujien riittävän sitoutumisen (ohjaus, kannustaminen)  
• luoda ja tuotteistaa innovaatioita  
• toimia tuloksellisesti innovaatioverkostoissa sekä tunnistaa ja tutkia innovaatiomekanismeja 

Reflektio-osaaminen 

Reflektio on oman toiminnan perusteiden, lähtökohtien sekä seuraamusten kriittistä ana-
lysointia. Reflektion kohteena voi olla nykyhetki tai menneisyys. 

Aiempia kokemuksia reflektoidessaan yksilö antaa merkityksen tapahtumille. Osaamisen ke-
hittyminen mahdollistuu uuden merkityksen myötä. Ajattelutaitojen ja käsitteiden kehittyes-
sä yksilö pystyy käsittelemään laajempia kokonaisuuksia, erottelemaan ilmiöitä toisistaan se-
kä havaitsemaan paremmin uusia ilmiöitä. 

Nykyhetken reflektiossa yksinkertainen aiemmin tiedostamaton rutiinitoiminta muuttuu tie-
dostetuksi toiminnaksi. Kriittisessä reflektiossa yksilön koko merkitysperspektiivi muuttuu hil-
jaisen tiedon tullessa näkyväksi, jolloin oppiminen muuttuu toiminnaksi. Kriittinen reflektio 
edellyttää suhdetta yhteisöön, käsitteisiin ja teorioihin. 
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Reflektiivisyys on siis ajatteluprosessi. Reflektiivisyys on keskustelua, ongelman ratkaisua to-
teen näytettyjen perusteiden pohjalta. Ihmisten avoimessa keskustelussa erilaiset näkökulmat 
antavat uusia haasteita. Dialogissa oppija/oppijat voivat tutkia erilaisia näkökulmia pyrkien 
yhteisen merkityksen luomiseen. Syvä ajattelu antaa aikaa ja tilaa ratkaista havaittu ongelma 
tarkastelemalla ja selvittämällä sitä myös tutkimusmenetelmällisin keinoin. 
  
Laajentunut ymmärrys itsestä suhteessa toisiin opiskelijoihin, asiakkaisiin, työyhteisöön tai 
kirjoittajiin edellyttää itsetutkiskelua, kriittistä toisten arviointia ja omien voimien analysoin-
tia. Itseohjautuvuudessa painottuvat toisten mukana olo ja yhteisöllisyys. Kriittinen tiedosta-
minen auttaa tunnistamaan omia oppimismahdollisuuksia ja niitä ohjaavia tekijöitä. Oman 
toiminnan reflektointi toisten kanssa mahdollistaa omien ajatusten koettelemisen ja myös 
niiden jakamisen toisten kanssa. 
Reflektiivisyys on ammatillista kasvua ja osaamista, jota ohjaavat ihmisen metakognitiiviset 
kyvyt. Asiantuntijaksi oppimisen prosessissa reflektiivisyys on osa tutkivaa ja kehittyvää työ-
otetta. 

 

Reflektio–osaamisen tasot:  

Henkilökohtaisen osaamisen tasolla opiskelija osaa: 
• arvioida omaa oppimistaan ja osaamistaan sekä laatia oman kehittymissuunnitelman  
• tunnistaa kehittämishaasteita ja hahmottaa ongelmia  
• kehittää osaamistaan itsenäisesti ja muiden kanssa sekä jakaa oppimaansa työyhteisössä  
• ottaa roolin ryhmässä /tiimissä  
• hankkia ja analysoida tietoa systemaattisesti. 
  
Organisaation kehittämisen tasolla opiskelija osaa: 
• toimia dialogisesti, yhteistoiminnallisesti ja itseään arvioiden  
• arvioida itsensä johtamista ja asiantuntijaosaamista osana yhteisöä  
• arvioida omaa toimintaansa osana ryhmän, yhteisön tai ammattialan toimintaa  
• toimia muutoksissa sekä havaita ja hyödyntää erilaisia oppimis- ja toimintamahdollisuuksia  
• kriittisesti argumentoida toiminnan lähtökohtia  
• käyttää kehittämishaasteiden käsitteitä asianmukaisesti. 
  
Yhteiskunnallisen uudistamisen tasolla opiskelija osaa: 
• analysoida omaa toimintaansa yhteiskunnallista ja historiallista taustaa vastaan  
• arvioida ja kehittää alueellisten toimintatapojen ja mallien toimivuutta  
• arvioida systemaattista tietoa, jota on jäsennetty, tuotettu ja kirjoitettu sekä • kehittää 
yhteiskunnallista toimintaa tämän pohjalta. 
 

Verkosto-osaaminen 

Verkosto-osaaminen käsittää varsin laajan kentän yksilön viestinnällisistä kompetensseista 
organisaatiotason verkostoitumiseen ja strategisten verkkojen johtamiseen. Viestintä on yh-
teisöllisyyden ja yhteiskunnan toiminnan välttämätön edellytys – vain viestinnän kautta on 
mahdollista luoda yhteisiä, jaettuja merkityksiä. Verkostoissa toimimisen ja verkostoprosessi-
en kehittämisen käyttövoimana on yksilöiden ja organisaatioiden välinen kommunikaatio. Yh-
teiskunnan ja talouden rakenteiden kehittyminen verkostomaisiksi edellyttää myös näissä ver-
kostoissa toimivilta ihmisiltä uudentyyppisiä taitoja ja asennoitumista. Dialogi ja vuorovaiku-
tus ovat verkostoyhteiskunnan olennaisia voimavaroja. Laurea-ammattikorkeakoulun tavoit-
teena on edistää ja kehittää opiskelijoidensa verkosto-osaamista monipuolisesti sekä luoda 
innovatiivisia verkosto-osaamisen toimintamalleja.  

Verkosto-osaamisella tarkoitetaan sisäisen ja ulkoisen tehokkuuden aikaperusteista johtamista 
niin, että saavutetaan perinteisiä toimintatapoja oleellisesti tehokkaampi tapa toimia. Ver-
kosto-osaamiseen voi sisältyä verkostoitumista ja verkostojohtamista. Verkosto-osaamisella ja 
strategisilla verkoilla ymmärretään yleensä samaa asiaa. Verkostoitumisella puolestaan tar-
koitetaan yritysten ja organisaatioiden yhteistyömalleja, joihin voi osallistua eri tahojen toi-
mijoita. Verkostojohtamisella tarkoitetaan johtamismallia, jolla verkostoa johdetaan.  
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Verkosto-osaaminen rakentuu hyvin pitkälti verkostoissa toimivien yksilöiden viestintäkompe-
tenssin varaan. Ilman viestintää ja vuorovaikutusta ei ole toimivia verkostojakaan. Organisaa-
tioiden tulee pystyä toimimaan joustavasti muuttuvassa toimintaympäristössä ja myös vaikut-
tamaan toimintaympäristön kehittymiseen. Ns. oppivassa organisaatiossa viestintä- ja vuoro-
vaikutusosaaminen on keskeinen työväline toimivien verkostojen luomiseksi ja verkosto-
osaamisen kehittämiseksi.  

Verkosto-osaamisen tasot:  

Henkilökohtaisen osaamisen tasolla opiskelija osaa: 
• esittää asioita kirjallisesti, suullisesti ja visuaalisesti käyttäen erilaisia viestintätyylejä  
• toimia ammatillisissa viestintä- ja vuorovaikutustilanteissa  
• tunnistaa eri tiimityömalleja sekä tehdä tiimityötä  
• toimia yhteistyökykyisesti ja aktiivisesti verkoston jäsenenä  
• ottaa huomioon kulttuurieroja ja kykenee yhteistyöhön kulttuuriltaan erilaisten henkilöiden 
kanssa. 
  
Organisaation kehittämisen tasolla opiskelija osaa: 
• toimia neuvottelutilanteissa ja johtaa niitä  
• toimia erilaisissa ryhmäviestinnän tilanteissa  
• viestiä oman ammattialansa aihepiireistä myös ei-ammatillisille kuulijoille  
• kehittää asiantuntijaorganisaation verkostomaista työtapaa  
• kehittää aloitteellisesti verkostoa. 
  
Yhteiskunnallisen uudistamisen tasolla opiskelija osaa: 
• toimia asiantuntijatasoisesti viestinnällisissä tilanteissa  
• suunnitella viestintää strategisesta näkökulmasta ja toimia mediassa  
• käynnistää verkostotyöskentelyn sekä johtaa strategista verkostoa  
• toimia kehittävällä ja tulevaisuutta ennakoivalla otteella sekä vaikuttaa toimintaympäris-
töönsä  
• seurata ja analysoida verkostojen toimintamalleja. 

 

Eurooppalainen korkeakoulutusalue 

LAUREAN OSAAMISPOHJAINEN OPETUSSUUNNITELMA OSANA EU-
ROOPPALAISTA KORKEAKOULUTUSALUETTA 

Eurooppalainen korkeakoulutusalue 

Opetussuunnitelmien uudistamisen suomalaisissa korkeakouluissa on tehnyt ajankohtaiseksi 
eurooppalaisen korkeakoulutusalueen muodostuminen, nk. Bolognan prosessi. EU:n koulutuk-
seen liittyvät strategiset tavoitteet ohjaavat myös suomalaista koulutusta. Eri maiden koulu-
tusjärjestelmät ovat erilaisia, tätä monimuotoisuutta toisaalta arvostetaan edelleen, mutta 
toisaalta tarvitaan yhteistyötä ja liikkuvuutta, jotta eri maiden kansalaiset hyötyvät moninai-
suudesta eikä siitä tule rajoitetta. Bolognan prosessi käynnistyi v. 1999 opetusministerikoko-
uksella ja sen jälkeen on ollut seurantakokouksia, viimeksi keväällä 2009 Leuvenissa. Proses-
sissa on mukana nyt 46 maata, muitakin kuin EU-maita. Sen tavoitteena on luoda Euroopasta 
yhtenäinen, yhteensopiva ja houkutteleva korkeakoulutusalue vuoteen 2010 mennessä.  

Prosessin tavoitteet ovat 
• ymmärrettävät tutkintorakenteet  
• yhdenmukaiset tutkintorakenteet  
• opintosuoritusten mitoitusjärjestelmän käyttöönotto  
• laadunarvioinnin eurooppalainen ulottuvuus  
• liikkuvuuden lisääminen 
• korkeakoulujen ja opiskelijoiden osallistuminen 
• elinikäinen oppiminen 
• korkeakoulutuksen eurooppalaisen ulottuvuuden edistäminen 
• koulutuksen ja tutkimuksen yhteistyö. 
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Ymmärrettävien ja yhdenmukaisten tutkintorakenteiden edistämiseksi on luotu kahden syklin 
malliin perustuva tutkintorakenne, joka muodostuu ensimmäisen syklin Bachelor-tason tutkin-
nosta ja toisen syklin Master-tason tutkinnosta. Suomessa on muutettu tutkintorakenne vas-
taamaan eurooppalaista tavoitetta. Ammattikorkeakouluissa kahden syklin tutkinnot toteutu-
vat siten, että ensimmäisen syklin tutkinnon, ammattikorkeakoulututkinnon, jälkeen on mah-
dollisuus suorittaa ylempi ammattikorkeakoulututkinto, johon pääsyn edellytyksenä on en-
simmäisen syklin tutkinnon lisäksi kolmen vuoden työkokemus. Tavoitteena pitkällä aikavälillä 
on, että n. 20 % perustutkinnon suorittaneista suorittaisi ylemmän amk-tutkinnon.  

Opintosuoritusten mitoitusjärjestelmän käyttöönotto tarkoittaa eurooppalaisen ECTS (Europe-
an Credit Transfer and Accumulation System) -järjestelmän käyttöönottoa. Euroopassa ote-
taan laajasti käyttöön opintojen mitoitusjärjestelmää, joka perustuu lukuvuoden työmäärään. 
ECTS – järjestelmässä yksi lukuvuosi tuottaa 60 pistettä. ECTS – järjestelmä on ollut käytössä 
jo yli vuosikymmenen, alussa sen käyttö keskittyi pääosin opiskelijanvaihtoon, mutta nyt siis 
opintojen mitoitus kokonaisuudessaan perustuu siihen (aik. transfer, nyt accumulation). Suo-
messa ammattikorkeakouluissa on opintojen mitoituksessa otettu käyttöön ECTS-järjestelmän 
mukaiset opintopisteet vuonna 2005.  

Eurooppalainen opintosuoritusten ja arvosanojen siirto- ja kertymisjärjestelmä on opiskelija-
keskeinen järjestelmä. Siinä on lähtökohtana opiskelijan työmäärä (student workload), joka 
tarvitaan ohjelman tavoitteiden saavuttamiseen. Opiskelijan oppiminen on tarkoitus tuoda 
keskipisteeseen opetussuunnitelmissa, niissä kuvataan oppimistulokset (learning outcomes) ja 
osaaminen (competences). Opetussuunnitelmien perustan tulisi muuttua oppiainejakoisista, 
opetuksen lähtökohdista rakennetusta suunnittelusta kohti ihmisen kokonaiskehityksen huo-
mioimiseen ja ammatillisen kasvun tukemiseen perustuvia osaamispohjaisia opetussuunnitel-
mia. Osaamispohjaisesta opetussuunnitelmamallista käytetään englanninkielistä nimitystä 
Competence-based curriculum.  

Kansainvälisen liikkuvuuden edistämisen näkökulmasta opetussuunnitelmien tulee olla kan-
sainvälisesti ymmärrettäviä. Koulutuksen rakenteiden ja osaamistavoitteiden määrittelyn yh-
tenäistämisen tavoitteena on parantaa liikkuvuuden edellytyksiä opintojen aikana korkeakou-
lujen sisällä ja välillä, mutta myös opintojen jälkeen työelämässä. Eri maissa suoritettujen 
tutkintojen tunnustamisen ja vertailtavuuden kannalta on tärkeää, että koulutuksen tavoit-
teet sidotaan konkreettisiin työelämäperustaisiin osaamisvaatimuksiin ja –kuvauksiin. Näihin 
tavoitteisiin pyritään eurooppalaisella Tuning-projektilla (Tuning educational structures in 
Europe). Projektissa on määritelty koulutusaloista riippumattomat, kaikille yhteiset yleiset 
työelämävalmiudet (generic competences) ja koulutusohjelmakohtainen (ammatillinen) eri-
koisosaaminen (subject-specific competences) tietyille koulutusaloille.  

Laurean osaamispohjaisessa opetussuunnitelmassa on huomioitu eurooppalaisen viitekehyksen 
vaatimukset. Opintojen mitoituksena ovat opintopisteet ja opintojaksot ovat laajoja kokonai-
suuksia. Osaaminen on kuvattu opiskelijan oppimistuloksina. Laureassa määritetyt yleiset 
kompetenssit vastaavat erittäin hyvin kansallisia ja eurooppalaisia osaamistavoitteita yleisten 
työelämävalmiuksien (generic competencies) osalta sekä Joint Quality Initiative -
yhteistyöverkoston luomien Bachelor-tason tutkinnoille asetettujen tavoitteiden osalta. Ver-
tailuaineiston perusteella erityisesti globalisaatio- ja innovaatio-osaaminen näyttäytyvät ai-
nutlaatuisilta kompetensseilta ja sikäli ne toimivat hyvin profiloidessaan Laureassa tuotetta-
vaa osaamista kansainvälisen, palveluinnovaatioiden ammattikorkeakoulun näkökulmasta. 
Laureassa on proaktiivisesti vastattu metropolialueen kansainvälisen kilpailukyvyn haasteisiin 
tämän innovatiivisen osaamispohjaisen opetusuunnitelmatyön myötä ja tällä hetkellä voima-
varat kohdennetaan siihen, että opetusuunnitelman toteutuksia kehitetään entistä korkealaa-
tuisemmiksi tuotettaessa uutta osaamista ja uusia innovaatioita Laurean toimintaympäris-
töön.  

Lähteet: 

Bolognan prosessi 
http://www.minedu.fi/OPM/Koulutus/artikkelit/bologna/index.html 

Tuning 
http://europa.eu.int/comm/education/policies/educ/tuning/tuning_en.html 
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Liite 2 

Opetussuunnitelma, Peer to Peer 

Liiketalouden koulutusohjelma, Peer to Peer (Laurea Hyvinkää, liko) (HLBP10KN), trade-
nomi, 210 op 

   Laajuus 
1. 

vuosi 
 

2. 
vuosi 

 

3. 
vuosi 

 

4. 
vuosi 

 
Pakoll. Tyyppi 

 OPINNOT OP 210 30 60 60 60   

 LIIKETOIMINTA 0343      Pakollinen  

 Liiketoiminta I 01160 15.0 5 5 5  Pakollinen Perusopin-
not 

 Liiketoiminta II 01162 35.0 5 10 10 10 Vaihtoehtoinen Ammat-
tiopinnot 

 MARKKINOINTI 0342      Pakollinen  

 Markkinointi I 01163 15.0 5 5 5  Pakollinen Perusopin-
not 

 Markkinointi II 01164 35.0 5 10 10 10 Vaihtoehtoinen Ammat-
tiopinnot 

 TALOUSHALLINTO 0344      Pakollinen  

 Taloushallinto I 01165 10.0 5 5   Pakollinen Perusopin-
not 

 Taloushallinto II 01166 35.0 5 10 10 10 Vaihtoehtoinen Ammat-
tiopinnot 

 JOHTAMINEN 0340      Pakollinen  

 Johtaminen I 01167 20.0 5 5 5 5 Pakollinen Perusopin-
not 

 Johtaminen II 01168 35.0 5 10 10 10 Pakollinen Ammat-
tiopinnot 

 VIESTINTÄ 0341      Pakollinen  

 Viestintä I 01169 5.0 5    Pakollinen Perusopin-
not 

 Viestintä II 01170 15.0  5 5 5 Vaihtoehtoinen Ammat-
tiopinnot 

 Ruotsin kielen lähtötasotesti 00203 0.0 0    Pakollinen Perusopin-
not 

 Ruotsin kielen valmentavat 
opinnot 

00195 3.0 3    Valinnainen Perusopin-
not 

 Ruotsi 01182 5.0  5   Pakollinen Ammat-
tiopinnot 

 Ruotsin kielen suullinen taito 00634 0.0 0    Pakollinen Ammat-
tiopinnot 

 Ruotsin kielen kirjallinen taito 00635 0.0 0    Pakollinen Ammat-
tiopinnot 

 Englannin kielen lähtötasotes-
ti 

00202 0.0 0    Pakollinen Perusopin-
not 

 Englannin kielen valmentavat 
opinnot 

00194 3.0 3    Valinnainen Perusopin-
not 

 Englanti I 01171 5.0 5    Pakollinen Perusopin-
not 
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 Englanti II 01172 5.0  5   Pakollinen Ammat-
tiopinnot 

 TYÖHARJOITTELU 0350      Pakollinen  

 Työharjoittelu I 01173 15.0  15   Pakollinen Harjoittelu 

 Työharjoittelu II 01174 15.0   15  Pakollinen Harjoittelu 

 OPINNÄYTETYÖ 0352      Pakollinen  

 Opinnäytetyö 00043 15.0    15 Pakollinen Opinnäyte-
työ 

 VAPAASTI VALITTAVAT OPIN-
NOT 

0353      Valinnainen  

 Laajuudet yhteensä vuosittain  30 60 60 60   

 Opintojaksojen laajuus yht.  210  
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Yleiset kompetenssit 
Liiketalouden koulutusohjelma, Peer to Peer  
(Laurea Hyvinkää, liko), HLBP10KN 
 
Kompetenssiselitteet 
1 Eettinen osaaminen 
2 Globalisaatio-osaaminen 
3 Innovaatio-osaaminen 
4 Reflektio-osaaminen 
5 Verkosto-osaaminen 
 
Kompetenssien tasot 
H = Henkilökohtaisen osaamisen taso 
O = Organisaation kehittämisen taso 
Y = Yhteiskunnallisen uudistamisen taso 
 

 1. vuosi (2009-2010)  
 Koulutusohjelman kompetenssit 
Opintojakso Laajuus 1 2 3 4 5 

1. vuosi (2009-2010) Yhteensä 56      
0343 LIIKETOIMINTA 15      
01160 Liiketoiminta I 5      
01162 Liiketoiminta II 5      

0342 MARKKINOINTI 15      
01163 Markkinointi I 5      
01164 Markkinointi II 5      

0344 TALOUSHALLINTO 10      
01165 Taloushallinto I 5      
01166 Taloushallinto II 5      

0340 JOHTAMINEN 20      
01167 Johtaminen I 5      
01168 Johtaminen II 5      

0341 VIESTINTÄ 20      
01169 Viestintä I 5      
00203 Ruotsin kielen lähtötasotesti 0      
00195 Ruotsin kielen valmentavat opin-
not 

3      

00634 Ruotsin kielen suullinen taito 0      
00635 Ruotsin kielen kirjallinen taito 0      
00202 Englannin kielen lähtötasotesti 0      
00194 Englannin kielen valmentavat 
opinnot 

3      

01171 Englanti I 5      
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2. vuosi (2010-2011)  
 

Koulutusohjelman kompetenssit 
Opintojakso Laajuus 1 2 3 4 5 

2. vuosi (2010-2011) Yhteensä 90      
0343 LIIKETOIMINTA 15      
01160 Liiketoiminta I 5      
01162 Liiketoiminta II 10      

0342 MARKKINOINTI 15      
01163 Markkinointi I 5      
01164 Markkinointi II 10      

0344 TALOUSHALLINTO 10      
01165 Taloushallinto I 5      
01166 Taloushallinto II 10      

0340 JOHTAMINEN 20      
01167 Johtaminen I 5      
01168 Johtaminen II 10      

0341 VIESTINTÄ 20      
01170 Viestintä II 5      
01182 Ruotsi 5      
01172 Englanti II 5      

0350 TYÖHARJOITTELU 30      
01173 Työharjoittelu I 15      

 
 

 
 3. vuosi (2011-2012)  

Koulutusohjelman kompetenssit 
Opintojakso Laajuus 1 2 3 4 5 

3. vuosi (2011-2012) Yhteensä 75      
0343 LIIKETOIMINTA 15      
01160 Liiketoiminta I 5      
01162 Liiketoiminta II 10      

0342 MARKKINOINTI 15      
01163 Markkinointi I 5      
01164 Markkinointi II 10      

0344 TALOUSHALLINTO 10      
01166 Taloushallinto II 10      

0340 JOHTAMINEN 20      
01167 Johtaminen I 5      
01168 Johtaminen II 10      

0341 VIESTINTÄ 20      
01170 Viestintä II 5      

0350 TYÖHARJOITTELU 30      
01174 Työharjoittelu II 15      
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4. vuosi (2012-2013) 

Koulutusohjelman kompetenssit 
Opintojakso Laajuus 1 2 3 4 5 

4. vuosi (2012-2013) Yhteensä 65      
0343 LIIKETOIMINTA 15      
01162 Liiketoiminta II 10      

0342 MARKKINOINTI 15      
01164 Markkinointi II 10      

0344 TALOUSHALLINTO 10      
01166 Taloushallinto II 10      

0340 JOHTAMINEN 20      
01167 Johtaminen I 5      
01168 Johtaminen II 10      

0341 VIESTINTÄ 20      
01170 Viestintä II 5      

0352 OPINNÄYTETYÖ 15      
00043 Opinnäytetyö 15      
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Opetussuunnitelma, nk. normaalimuotoinen opetus  

Liiketalouden koulutusohjelma (Laurea Hyvinkää, liko) (HLB09SN), Tradenomi, 210 op 

   Laajuus

1. 
vuosi
(09 -
10) 

2. 
vuosi
(10 -
011)

3. 
vuosi
(11 -
12) 

4. 
vuosi
(12 -
13) 

Pakoll. Tyyppi 

 OPINNOT OP 210 60 60 60 30   

 VERKOSTOITUNUT LIIKE-
TOIMINTA 

032 0.0     Pakollinen  

 Yritykset liiketoimintaver-
kostoissa 

00077 10.0 10    Pakollinen Perusopinnot 

 Yrityksen toiminta ja pro-
sessit 

00078 10.0 10    Pakollinen Perusopinnot 

 Tiedonhallinta- ja viestin-
täosaaminen 

00079 10.0 10    Pakollinen Perusopinnot 

 English for Network 
Economy 

00454 5.0 5    Pakollinen Ammattiopinnot

 INNOVATIIVISET LIIKETOI-
MINTAMALLIT 

033 45.0     Pakollinen  

 Tuotteistaminen ja kau-
pallistaminen 

00080 15.0 15    Pakollinen Ammattiopinnot

 Uudet liiketoimintamah-
dollisuudet 

00081 10.0 10    Pakollinen Ammattiopinnot

 Harjoittelu 1, liiketalou-
den koulutusohjelma 

00373 15.0 15    Pakollinen Harjoittelu 

 Företaget i fokus 00792 5.0 5    Pakollinen Ammattiopinnot

 Ruotsin kielen kirjallinen 
taito 

00635 0.0 0    Pakollinen Ammattiopinnot

 Ruotsin kielen suullinen 
taito 

00634 0.0 0    Pakollinen Ammattiopinnot

 LIIKETOIMINNAN STRATE-
GIALÄHTÖINEN KEHITTÄ-
MINEN 

034 40.0     Pakollinen  

 Yrityksen strategian to-
teuttaminen ja arviointi 

00082 15.0  15   Pakollinen Ammattiopinnot

 Kansainvälinen liiketoi-
minta 

00083 5.0  5   Pakollinen Ammattiopinnot

 Vaikuttava ja vastuullinen 
johtaminen työyhteisössä 

00330 10.0  10   Pakollinen Ammattiopinnot

 Nordiskt och interna-
tionellt 

00793 5.0  5   Pakollinen Ammattiopinnot

 English for International 
Business 

00457 5.0  5   Pakollinen Ammattiopinnot

 TUTKIVA JA KEHITTÄVÄ 
TOIMINTA PALVELUKEHI-
TYKSESSÄ 

010 0.0     Pakollinen  

 Palveluinnovaatioiden 
kehittäminen 

00018 10.0   10  Vaihtoehtoinen Ammattiopinnot
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 Palveluinnovaatiot yritys-
kehityksessä 

00019 10.0   10  Vaihtoehtoinen Ammattiopinnot

 LIIKETOIMINNAN VAIKUT-
TAVAT KYVYKKYYDET 

035 0.0     Pakollinen  

 Oikeudellinen osaaminen 
liiketoiminnassa 

00085 10.0   10  Vaihtoehtoinen Ammattiopinnot

 Talouden johtaminen ja 
raportointi Osa 1 

00087 10.0   10  Vaihtoehtoinen Ammattiopinnot

 Talouden johtaminen ja 
raportointi Osa 2 

00479 10.0   10  Vaihtoehtoinen Ammattiopinnot

 Talouden suunnittelu ja 
ohjaus 

00088 10.0   10  Vaihtoehtoinen Ammattiopinnot

 Tilintarkastuksen toteut-
taminen 

00089 10.0   10  Vaihtoehtoinen Ammattiopinnot

 Myyntitoiminnan tehokas 
johtaminen 

00093 10.0   10  Vaihtoehtoinen Ammattiopinnot

 Henkilöstövoimavarojen 
johtaminen ja kehittämi-
nen 

00516 10.0     Vaihtoehtoinen Ammattiopinnot

 Johtamisosaamisen kehit-
täminen 

00084 10.0   10  Vaihtoehtoinen Ammattiopinnot

 INNOVATIIVISET ARVON-
TUOTANTOJÄRJESTELMÄT 

020 15.0     Pakollinen  

 Harjoittelu 2, liiketalou-
den koulutusohjelma 

00374 15.0   15  Pakollinen Harjoittelu 

 Julkisen sektorin uudistu-
vat toimintatavat 

00049 10.0   10  Vaihtoehtoinen Ammattiopinnot

 OIKEUDELLINEN ASIANTUN-
TIJUUS 

136 60.0     Vaihtoehtoinen  

 Johdatus oikeusjärjestel-
mään 

00417 15.0   15  Vaihtoehtoinen Ammattiopinnot

 Perhe- ja varallisuusoi-
keudellinen osaaminen 

00418 12.0   12  Pakollinen Ammattiopinnot

 Oikeudenkäyntimenettely, 
rikos- ja insolvenssioikeus 

00419 12.0   12  Vaihtoehtoinen Ammattiopinnot

 Hallinto- ja työoikeus 00420 8.0   8  Vaihtoehtoinen Ammattiopinnot

 Oikeudellisen osaamisen 
syventäminen 

00421 13.0   13  Vaihtoehtoinen Ammattiopinnot

 OPINNÄYTETYÖ 019 15.0     Pakollinen  

 Opinnäytetyö 00043 15.0   15  Pakollinen Opinnäytetyö 

 VAPAASTI VALITTAVAT 
OPINNOT 

125 0.0     Valinnainen  

 Työvoima- ja yrityspalve-
lut osana työ- ja elinkei-
nopolitiikkaa 

01047      Valinnainen Vapaasti valit-
tavat opinnot 

 Esimiestyö ongelmatilan-
teissa 

00501 5.0     Valinnainen Vapaasti valit-
tavat opinnot 

 Englannin kielen lähtö-
tasotesti 

00202 0.0 0    Pakollinen Perusopinnot 

 Ruotsin kielen lähtö-
tasotesti 

00203 0.0 0    Pakollinen Perusopinnot 
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 Suomi toisena kielenä- 
lähtötasotesti 

00493 0.0 0    Vaihtoehtoinen Perusopinnot 

 Englannin kielen valmen-
tavat opinnot 

00194 3.0 3    Vaihtoehtoinen Perusopinnot 

 Ruotsin kielen valmenta-
vat opinnot 

00195 3.0 3    Vaihtoehtoinen Perusopinnot 

 Suomen kielen ja viestin-
nän valmentavat opinnot 

00388 3.0 3    Vaihtoehtoinen Perusopinnot 

 Suomen kielen valmenta-
vat opinnot 

00522 3.0 3    Vaihtoehtoinen Perusopinnot 

 Matematiikan valmentavat 
opinnot 

00189 3.0 3    Vaihtoehtoinen Ammattiopinnot

 Mentorointi ja urasuunnit-
telu 

00566 5.0     Valinnainen Vapaasti valit-
tavat opinnot 

 På resande fot - 
studieresa till ett nordiskt 
land 

00567 5.0     Valinnainen Vapaasti valit-
tavat opinnot 

 Väl bemött-kundbetjäning 
på svenska 

00719 5.0     Valinnainen Vapaasti valit-
tavat opinnot 

 Vieraalla maalla-
businessmielessä 

00720 5.0     Valinnainen Vapaasti valit-
tavat opinnot 

 Johtajuus-Lederskap 00759 5.0   5  Valinnainen Vapaasti valit-
tavat opinnot 

 Asiantuntijan viestintätai-
dot 

00762 5.0     Valinnainen Vapaasti valit-
tavat opinnot 

 Initial Test in Finnish 00521 0.0 0    Vaihtoehtoinen Perusopinnot 

 Suomen kieli 00446 5.0 5    Vaihtoehtoinen Perusopinnot 

 Suomen kielen kirjallinen 
taito 

00636 0.0 0    Vaihtoehtoinen Ammattiopinnot

 Suomen kielen suullinen 
taito 

00637 0.0 0    Vaihtoehtoinen Ammattiopinnot

 Liike-elämän venäjä I, 
alkeistaso 

00708 10.0     Valinnainen Vapaasti valit-
tavat opinnot 

 - Liike-elämän venäjä I, 
alkeistaso osa 1 

0070801 5.0     Valinnainen Vapaasti valit-
tavat opinnot 

 - Liike-elämän venäjä I, 
alkeistaso osa 2 

0070802 5.0     Valinnainen Vapaasti valit-
tavat opinnot 

 Liike-elämän venäjä I, 
jatkotaso 

00709 10.0     Valinnainen Vapaasti valit-
tavat opinnot 

 - Liike-elämän venäjä I, 
jatkotaso osa 1 

0070901 5.0     Valinnainen Vapaasti valit-
tavat opinnot 

 - Liike-elämän venäjä I, 
jatkotaso osa 2 

0070902 5.0     Valinnainen Vapaasti valit-
tavat opinnot 

 Liike-elämän venäjä II, 
alkeistaso 

00711 10.0     Valinnainen Vapaasti valit-
tavat opinnot 

 - Liike-elämän venäjä II, 
alkeistaso osa 1 

0071101 5.0     Valinnainen Vapaasti valit-
tavat opinnot 

 - Liike-elämän venäjä II, 
alkeistaso osa 2 

0071102 5.0     Valinnainen Vapaasti valit-
tavat opinnot 

 Liike-elämän venäjä II, 
jatkotaso 

00712 10.0     Valinnainen Vapaasti valit-
tavat opinnot 
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 - Liike-elämän venäjä II, 
jatkotaso osa 1 

0071201 5.0     Valinnainen Vapaasti valit-
tavat opinnot 

 - Liike-elämän venäjä II, 
jatkotaso osa 2 

0071202 5.0     Valinnainen Vapaasti valit-
tavat opinnot 

 Liike-elämän venäjä II, 
äidinkielen taso 

00713 10.0     Valinnainen Vapaasti valit-
tavat opinnot 

 - Liike-elämän venäjä II, 
äidinkielen taso osa 1 

0071301 5.0     Valinnainen Vapaasti valit-
tavat opinnot 

 - Liike-elämän venäjä II, 
äidinkielen taso osa 2 

0071302 5.0     Valinnainen Vapaasti valit-
tavat opinnot 

 Laajuudet yhteensä vuosittain  60 60 60 30   

 Opintojaksojen laajuus yhteensä  210 
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Liite 3 

Projektioppimisen vaiheet 
 

 
KEHITTÄMISHANKE (projektioppiminen) 
 
HANKESUUNNITTELU 
Huolellinen suunnittelu mahdollistaa oikein ajoitetun ja tehokkaasti toteutetun kehittämis-
hankkeen läpiviennin. ”Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty”. Tämän osion tarkoituksena on 
auttaa suunnittelijaa/suunnittelijoita perustamaan kehittämishanke ja tekemään kattava 
suunnitelma omasta kehittämishankkeesta.  
 
1. Kehittämishankkeen lähtökohdat, käynnistämisen syyt, yhteistyökumppanit ja 
hankkeesta saatava hyöty. Tavoitteena on, että osallistuja osaa määritellä kehittämis-
hankkeen lähtökohdat ja käynnistämisen syyt, yhteistyökumppanit sekä hankkeesta saata-
van hyödyn (tulokset ja tuotokset = oppiminen, tuotekehitys, palvelu, idea yms.)  
2. Kehittämishankkeen tavoitteet, kehittämiskohteet, mahdolliset ongelmat ja 
taustatietojen selvitys. Tavoitteena on, että osallistuja osaa määritellä kehittämishank-
keen tavoitteet, kehittämiskohteet mahdollisesti yhteistyössä muiden tahojen kanssa ja osaa 
tehdä suunnitteluvaihetta varten taustatietojen selvityksen. 
3. Toimijat, osaaminen ja yhteistyö. Tavoitteena on, että osallistuja osaa suunnitella 
keskeisten aloitteentekijöiden ja osallistujien velvollisuudet, roolit ja yhteistoiminnan kehit-
tämishankkeen aikana. 
4. Suunnitelmat työskentelyä, dokumentointia, seurantaa ja arviointia varten. Ta-
voitteena on, että osallistuja osaa tehdä kehittämishankkeeseen työsuunnitelman. Hän osaa 
myös suunnitella kehittämishankkeen eri vaiheiden dokumentoinnin. Hän osaa suunnitella 
sen kuka ja miten projektin työskentelyä, toteutumista, tavoitteiden saavuttamista ja aika-
taulua seuratan. Hän osaa tehdä  kehittämishankkeen eri vaiheisiin tarkoituksenmukaisen 
arviointisuunnitelman. 
5. Hankkeen resurssointi (aika, raha, ihmiset, osaminen) 
Tavoitteena on, että osallistuja osaa suunnitella yhteistyössä muiden osallistujien kanssa 
hankkeen resurssoinnin niin tarvittavan ajan, ihmisten, kuin rahan ja osaamisen suhteen. 
 
 
KEHITTÄMISHANKKEEN TOTEUTUS 
1. Kehittämishankkeen tavoitteiden tarkistaminen. Tavoitteena on tavoitteiden tarkis-
taminen ja sen tarkennettu suunnittelu miten tavoitteisiin päästään. 
2. Kehittämishankkeen käynnistäminen ja siihen sitoutuminen.  Tavoitteena on kehit-
tämishankkeen tavoitteisiin sitoutuminen, hankkeen käynnistäminen. 
3. Yhteistyöstä sopiminen (roolit, tehtävät, asiantuntijat).  Tavoitteena on yhteistyöstä 
sopiminen yhteistyökumppaneiden kanssa 
4. Oma rooli ja tehtävät hankkeessa. Tavoitteena on tarkastella omia tavoitteitaan, omaa 
rooliaan ja tehtäviään kehittämishankkeessa. 
5. Projektin tulokset ja tuotokset. Tavoitteena on saavuttaa hankesuunnitelman mukaisia 
tuloksia ja tuotoksia. Tavoitteena on aikaansaada muutosta. Tavoitteena on tehdä havaintoja 
kehittämishankkeen aikana. Tavoitteena on erilaisin määrällisin ja laadullisin mittarein arvi-
oida sitä, mitä muutosta saatiin aikaiseksi. 
 
  
KEHITTÄMISHANKKEEN ARVIOINTI 
1. Tavoitteiden saavuttaminen. Tavoitteena on arvioida sitä miten hyvin kehittämishank-
keelle asetettujen tavoitteiden saavuttamisessa onnistuttiin. 
2. Toiminta. Tavoitteena on tarkastella keskeisten toimijoiden toimintaa, yhteistyötä ja sen 
onnistumista. 
3. Arviointi ja seuranta. Tavoitteena on erilaisin määrällisin ja laadullisin mittarein arvioida 
sitä, mitä muutosta saatiin aikaiseksi. 
4. Jatkokehittäminen 
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Liite 4 
 
Oppimistehtävät 

 
1. VAIHE 
 

 
 
Oppimistehtävä 1.2  
Tehtävä Termit tutuiksi. Mitä on yritysidentiteetti? Millainen merkitys ja vaikutus vies-

tinnällä on yrityskuvaan? Miten mielikuvia ja merkkejä käytetään markkinoinnis-
sa/viestinnässä? Miten yrityskuvaan voidaan vaikuttaa? Missä ja miten identiteetti 
rakentuu? Mitä ovat imago, maine ja muotoilujohtaminen? 
 
Itsenäinen opiskelu/Dialoginen verkkokeskustelu/Tiimitehtävä 

Aineisto kirjallisuus 
A) yksilötehtävä B)dialoginen verkkokeskustelu/Tiimitehtävä 

Työskentelyohje Lue aiheeseen liittyvää kirjallisuutta ja kirjaa ajatuksesi tehtävässä esitettyihin 
kysymyksiin lukemasi perusteella. Käytä mieluusti myös esimerkkejä. Jaa vas-
tauksesi muille tiimisi jäsenille ja muille tiimeille yhteisellä foorumilla. Tutustukaa 
toistenne vastauksiin ja kommentoikaa toistenne vastauksia. Mainitkaa kirjalliset 
lähteenne ja kommentoijana nimenne kommenttinne perään. 
  
Jokainen tekee ensin yksilötehtävänä (A) tutkimusmatkan kirjallisuuden pariiin ja 
etsii vastauksia kysymyksiin. Vastaukset jaetaan  (B) oman tiimiin kesken kom-
mentoitavaksi. Kun kommentit ja mahdollinen vastauskokonaisuus on valmis, se 
laitetaan yhteiselle keskustelufoorumille kaikkien luettavaksi. Kansioikaa kyseinen 
kooste myös oman tiiminne omaan kansioon. 
 
Dialogin pohjana voitte käyttää esim. kunkin word-tiedostoa, jota kukin tiimin 
jäsen kommentoi haluamiinsa kohtiin tekstin sisältöä. Lopuksi yhdistäkää tiimin 
jäsenten  aineistot yhdeksi kokonaisuudeksi ja nimetkää se tiimitunnuksella (ja 
haluamallanne tiiminimellä) tyyliin Tiimi 5 (Brändääjät) 1.2B. 
 
Voitte halutessanne käydä kommentoimassa myös muiden tiimien kirjallisia kes-
kusteluja. 
   
(Dialogisessa verkkokeskustelussa keskustelijan kirjoittama viesti tai kommentti 
liittyy aina asiasisällöllisesti edelliseen, aiemmin kirjoitettuun viestiin. Huom. Dia-
logista osallistumista ei ole se, että käy muutaman kerran keskustelufoorumilla 

Oppimistehtävä 1.1 
Tehtävä Uskomustehtävä.  

Erittele tarkasti uskomuksiasi, käsityksiäsi ja olettamuksiasi seuraavista aiheista: 
Mitä on yritysidentiteetti? Millainen merkitys ja vaikutus viestinnällä on yritysku-
vaan? Miten mielikuvia ja merkkejä käytetään markkinoinnissa/viestinnässä? Mi-
ten yrityskuvaan voidaan vaikuttaa? Missä ja miten identiteetti/yrityskuva raken-
tuu? Mitä ovat imago, maine ja muotoilujohtaminen?  
 
Kirjoita max. A4-kokoinen liuska olemassa olevista käsityksistäsi yritysidentitee-
tistä, yrityskuvasta ja viestinnän roolista sen muotoutumiseen. Edellä avustavia 
kysymyksiä pohdinnallesi. 

Aineisto oma ajattelu ja omat kokemukset. 
Työskentelyohje Pohdi tehtävänannossa esitettyjä kysymyksiä ja dokumentoi jokainen, vähäpätöi-

seltäkin tuntuva uskomuksesi tai käsityksesi. Niitä on oltava vähintään seitsemän. 
Kokoa ne vastaukseksi ja lähetä opettajalle sähköpostitse: ar-
ja.juujarvi@gmail.com otsikolla Uskomuksia – oma nimesi. 

Aikataulu kahden ensimmäisen päivän aikana 
Arviointi ja palaute Tämä on itsearviointitehtävä ja olennainen osa oman oppimisen arviointia tällä 

jaksolla. Tehtävä toimii jakson viimeisen tehtävän perustana. 
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kertomassa oman mielipiteensä.) 
Aikataulu  
Arvionti ja palaute OK-merkintä, pienryhmäpalaute 
 
Oppimistehtävä 1.3 
Tehtävä Mind-Map – yritysidentiteetti 

(tiimitehtävä/keskustelufoorumi) 
Aineisto kirjallisuus 

keskustelufoorumi 
Työskentelyohje Pohtikaa omassa pienryhmässä yritysidentiteetin rakennetta ja piirtäkää mind-map-

muotoinen kartta(esim. ppt) käsitteistä, jotka liittyvät pienryhmänne mielestä kiin-
teästi aiheeseen. Esitelkää kartta foorumilla muille opiskelijoille. Kommentoikaa 
vähintään kolmen muun pienryhmän kaaviota ja esittäkää aiheeseen liittyvä tar-
kentava kysymys esim. yrityksen kehittymistarpeita ajatellen ao. tekijöille. Vastat-
kaa esitettyihin kysymyksiin.  

Aikataulu  
Arvionti ja palaute OK-merkintä. pienryhmäpalaute 
 
Oppimistehtävä 1.4 
Tehtävä Yrityskuvan ja -ilmeen arviointi  

(yksilö- ja tiimitehtävä/keskustelufoorumi) 
Aineisto oma pohdinta 
Työskentelyohje Tutustu jonkin tunnetun yrityksen yrityskuvaan ja -ilmeeseen esim. Internetissä. 

Arvioi sitä sekä pohdi sen visuaalisen käytön johdonmukaisuutta. Tuo pohdintasi 
oman tiimisi kansioon. Poimikaan tiiminä kaikista ilmeistä vähintään kuutta vah-
vasti esille tulevaa yritysilmettä käsittelevää piirrettä ja perustelkaa niiden merki-
tys. Tallentakaa myös tiimityönne kirjallisena pohdintana ja perusteluna samaiseen 
kansioon. Huom: Tehkää lista valitsemistanne yrityksistä, ettei tule päällekkäi-
syyksiä. 

Aikataulu  
Arvionti ja palaute OK-merkintä 
 
Oppimistehtävä 1.5 yritysvierailu: Kone Cranes , pvm tarkentuu lähipäivinä. Keskustelua 
 
Oppimistehtävä 1.6 
Tehtävä Muutostehtävä  

(yksilötehtävä) 
 Miten uskomuksesi, käsityksesi ja olettamuksesi ovat muuttuneet. 
Aineisto omat ajatukset, kokemukset, ja oppimisprosessissa työstetyt asiat. 
Työskentelyohje Palaa oppimistehtävään 1 ja pohdi uudelleen esitettyjä kysymyksiä. Erittele ja do-

kumentoi tapahtuneet muutokset. Jaa dokumenttisi kavereille tiimisi kansiossa 
otsikolla Muutokset – oma nimesi.  

Aikataulu  
Arviointi ja palaute Itsearviointi. Myös ohjaaja arvioi vastauksia ja antaa yhteispalautetta. 
 
Oppimistehtävä 1.7 
Tehtävä I-vaiheen arviointi  

(yksilötehtävä) 
Työskentelyohje Opintojakson toteutuksen, käsiteltyjen teemojen ja tehtävien arviointi sekä arvio 

merkityksestä itselle. Millä arvosanalla itse arvioisit oppimistasi? Palauta vastauk-
sesi tehtävätyökalulla. Anna myös risuja ja/tai ruusuja Arjalle. 

Aikataulu  
Arviointi ja palaute OK-merkintä. 
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2. VAIHE 
 
Oppimistehtävä 2.1 
Tehtävä Brändit kilpailuetuna. 

Tutustu opettajan referaattiin, 10 s. (ja mahdollisesti muihinkin brändäystä käsitte-
leviin kirjallisiin teoksiin) (tiimitehtävä, keskustelufoorumi) 
 
Pohtikaa kunkin osakokonaisuuden (8 kpl) sisältöä ja toteutumista käytännössä, 
esim. oman kokemuksen kautta saatuina, ja tuokaa pohdintanne yhteiselle fooru-
mille. Aloittakaa keskustelu kustakin tekstin osakokonaisuudesta otsikolla esim. 
Brändien merkitys liiketoiminnalle_tiimi 1.  

Aineisto omat ajatukset, kokemukset 
opettajan referaatti teoksesta: Laakso H. 2004. Brändit kilpailuetuna – miten ra-
kennan ja kehitän tuotemerkkiä. Karisto, Hämeenlinna. 
muu kirjallisuus 

Työskentelyohje Opintokokonaisuus toteutetaan pienryhmätyönä. 
Aikataulu  
Arviointi ja palaute OK-merkintä. pienryhmäpalaute. 
 
Oppimistehtävä 2.2 
Tehtävä NoLogo. (tiimitehtävä, keskustelufoorumi) 
Aineisto omat ajatukset, kokemukset 

Klein N. 2001. NoLogo. Tähtäimessä brändivaltiaat. WS Bookwell Oy, Juva. 
muu kirjallisuus 

Työskentelyohje kirjan 19 lukua jaetaan oppilaiden kesken siten, että kukin luku – erilainen tarina 
tulee luettavaksi. Luetusta laaditaan max. 2 x A4-kokoinen kuvaus sekä oma poh-
dinta esitettyyn aiheeseen. Tuotos tuodaan keskustelufoorumille otsikolla Oma 
Nimi – Ei tilaa: Uusi brändien maailma. 

Aikataulu  
Arviointi ja palaute OK-merkintä. pienryhmäpalaute. 
 
Oppimistehtävä 2.3 
Tehtävä Havainnointitehtävä. 

(vierailu/dialogi/keskustelufoorumi) 
Aineisto omat ajatukset, kokemukset ja havainnot 
Työskentelyohje vierailu paikalliseen yritykseen, jossa yrityksen edustaja kertoo yrityskuvan raken-

tamisesta ja brändimarkkinoinnista ko. yrityksessä. Tarkoituksena havainnoida 1-
.2 vaiheessa kirjallisuudessa käsiteltyjä asioita.  
Vierailu: K-maatalous-Hankkija: Agrimarket, S-rauta, Multasormi. Brändijohta-
minen yms. 
 
Tiimit laativat raportin vierailustaan, havainnoistaan ja pohdinnoistaan yhteiselle 
keskustelufoorumille. Muut tiimit kommentoivat havaintoja ja pohdintoja (dialogi) 

Aikataulu   vierailupvm avoinna. 
raportit ja dialogit foorumille viikon 39 loppuun mennessä 

Arviointi ja palaute OK-merkintä. Yhteispalaute. 
 
Oppimistehtävä 2.4 
Tehtävä Arviointi 
Aineisto oma pohdinta 
Työskentelyohje Pohdi jakson sisältöä ja opiskelemiasi asioita. Mitä muutoksia käsityksiisi ja ajatte-

luusi tämä jakso toi? Mitä uutta opit? Mitä mieltä olit jakson sisällöstä ja tehtävis-
tä? Millä arvosanalla itse arvioisit oppimistasi? 
 
Tuo ajatuksesi kokemuksistasi oman yhteiselle foorumille 

Aikataulu  
Arviointi itsearviointi, vertaisarviointi 
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3. VAIHE 
Oppimistehtävä 3.1 
Tehtävä Yritysilmeen rakentamisen prosessi 
Aineisto kirjallisuus 
Työskentelyohje itsenäistä kirjallisuuteen tutustumista 
Aikataulu  
Arviointi ja palaute OK-merkintä. Yhteispalaute. 

 
Oppimistehtävä 3.2 
Tehtävä Yritysilmekäsikirjat/graafiset ohjeistot 
Aineisto Yritysilmekäsikirjat/graafiset ohjeistot netissä: 

mm.  
Helsingin Energia 
http://www.helen.fi/pdf/Yritysilme_peruselementit.pdf 
Senaattikiinteistöt 
http://www.senaatti.com/document.asp?siteID=1&docID=109 
Ratahallintokeskus 
http://www.rhk.fi/tietopalvelu/media/graafinen_ohjeisto/ 
Oulun yliopisto 
http://www.oulu.fi/ladattavat/graafinen_ohjeisto_2006.pdf 
Sitra 
http://www.sitra.fi/fi/Media/kuvat_ja_logot/logo_ja_graafinen_ohjeisto/logo_ja_gr
aafinen_ohjeisto.htm 
Väestöliitto 
http://www.vaestoliitto.fi/toiminta/viestinta/vl_n_graafinen_ohjeisto/ 
Myynnin ja markkinoinnin ammattilaiset SMKJ 
https://www.smkj.fi/portaali/fi/kuvat/SMKJ_logot/SMKJ_bm_v0107.pdf 
Sotilaskotijärjestö 
http://www.sotilaskotiliitto.fi/tiedostot/Graafinen%20ohjeisto.pdf 
Suomen jääkiekkoliitto 
http://www.finhockey.fi/info/graafinen_ohjeisto/ 
 
ohjeistus ja case-esimerkki kehittämisprojektiin: 
Tampereen ammattiopisto: tutkintotyöraportti: 
https://oa.doria.fi/bitstream/handle/10024/4719/TMP.objres.830.pdf?sequence=1 
 

Työskentelyohje Tutustumme erilaisiin yritysilmekäsikirjoihin ja niiden rakenteeseen. 
Aikataulu  
Arviointi ja palaute OK-merkintä. Keskustelua. 

 
Oppimistehtävä 3.3 (Case) 
Tehtävä Työelämän kehittämisprojekti/pienryhmä 

(yritysilme-ohjeistus, -käsikirja tms. /keskustelufoorumi) 
Aineisto kirjallisuus 

yritysilmekäsikirjat, caset 
vierailu/yhteistyötaho kehittämisprojektin kohteessa 

Työskentelyohje Opettaja antaa organisaatiota/yhteisöjä, joista pienryhmät valitsevat mieleisensä 
kehittämishankkeekseen. Projektin tavoitteena on tuottaa työn tilaajalle ohje, käsi-
kirja tms. tuotos, joka toimii yritys/yhteisöviestinnän apuna yrityskuvaa ja brände-
jä rakennettaessa, mieluusti mahdollsimman konkreettisella tasolla.  
 
Työ etenee vaiheittain projektisuunnitelman mukaan.  
 
Ohjaavan opettajan kanssa sovitaan kontaktipäivät, jolloin ryhmien työn etenemi-
nen, ohjaus yms. päivitetään lähitapaamisen muodossa. Kaikki kommunikointivä-
lineet koko 3. jakson aikana aktiiviseen käyttöön. 
 
Vaiheet: 
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1. Projektin pienryhmät/aiheen valinta yms. 
suunnitteluprosessi/vastuunjako/aikataulut 

 
 Kunkin vaiheen lopussa lähitapaaminen ennen seuraavaan vaiheeseen siirtymistä. 
 
Lopulliset tuotokset tuodaan keskustelufoorumille kaikkien luettavaksi esim. ppt-
muodossa. Työt esitellään asiakkaalle erikseen määriteltynä päivänä. 

Aikataulu   
Arviointi ja palaute arviointi asteikolla 1-5. Itsearviointi.  
  
Oppimistehtävä 3.4  
Tehtävä Arviointi 
Aineisto oma pohdinta 
Työskentelyohje Arvioi omaa ja tiiminne kehittämishanke-työskentelyä (mm. itseohjautuvutta, vas-

tuunkantoa, sitoutumista, aktiivisuutta jne. ) projektin onnistumista, työn tulosta 
sekä pohtikaa millä osa-alueilla sinulla/tiimillä olisi vielä kehitettävää kehittämis-
hankeprojekteissa. Arvioi vielä 3. jakson sisältöä ja merkitystä itsellesi ja oppimi-
sellesi. Anna itsellesi arvosana asteikolla 1(huonoin) -5 (paras). Perustele ar-
vosanasi. Palauta opettajalle. Arvioikaa kunkin ryhmän tuotosta keskustelufooru-
milla rakentavaan sävyyn ja perustelkaa arvionne. 
 
Risut ja ruusut joko yksilötehtävänä tai tiimitehtävänä myös ohjaalalle kirjallisena 
(sähköpostiin) 

Aikataulu   
Arviointi ja palaute ohjaajan palaute kullekin pienryhmälle 
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Liite 5  
 
Kurssiarviointilomake  
opetusharjoittelu Laurea Hyvinkää, liiketalouden ko, P2P 

 
KURSSIARVIOINTILOMAKE 
 
Teemat 
Yritysidentiteetin ja brändin rakentaminen viestinnällisin keinoin 5 op 
- Design Management - visuaalisen identiteetin johtaminen  
- yrityskuvan ja brändin rakentaminen 

Ydinsisältö & oppimistavoitteita  
- opiskelija hallitsee opittavan kokonaisuuden keskeisimpiä käsitteitä ja ymmärtää niiden merki-
tyksen yrityskuvan rakentamisessa 
- opiskelija ymmärtää aistihavaintojen, mielikuvien ja merkkien roolin markkinoinnissa ja viestin-
nän suunnittelussa 
- opiskelija ymmärtää johdonmukaisen markkinointiviestinnän roolin yrityskuvan ja brändin raken-
tamisessa sekä hallitsee viestinnän järjestelmänä ja tuntee käytettävissä olevia viestintäkanavia 
sekä osaa rakentaa haluttua yrityskuvaa sekä brändejä yrityksen kilpailukyvyn edistämiseksi. 
- opiskelija osaa soveltaa oppimaansa visuaalisen identiteetin/yrityskuvan/brändin kehittämiseksi 
sekä suunnitteluprosessissa että sen ohjeistamisessa osana yrityksen kehittämisstrategiaa. 

1. Miten kurssin sisältö vastasi sille asetettuja tavoitteita? 

 
2. Arvioi oppimisprosessin, -tilanteiden ja oppimisympäristöjen suunnittelun toteutta-
mista kurssin aikana 
 
 
3. Miten käytetyt opetusmetodit ja tehtävät huomioivat erilaiset ja eri aistein oppijat? 

4. Miten kurssilla toteutui P2P:lle tyypillinen projekti- ja vertaisoppiminen? 

 
5. Miten koit ohjauksen ja palautteen määrän ja laadun? 

6. Miten oppimistehtävät tukivat mielestäsi kurssin aiheiden oppimista?  

 
7. Arvioi kurssiin liittyvän aineiston, lähdekirjallisuuden, (sähköisen) oheismateriaalin ja vie-
railun määrää, laatua ja riittävyyttä. 

 
8. Mitä mieltä olet teorian opiskelusta (ohjatusti tehtävien avulla) ennen teemojen sovelta-
vaan osuuteen siirtymistä yritysvierailujen ja soveltavan kehittämishankkeen muodossa? 

9. Oliko kurssin sisältö liian suppea/sopiva/liian laaja 5 op (313 h) –kokonaisuuteen?  

 
10. Miten kurssi sujui etä-/verkkokurssina? Olisitko kaivannut enemmän lähiopetusta tai kon-
taktia ohjaavaan opettajaan? 

 
11. Kuinka tärkeäksi määrittelisit kurssin sisällön osana liiketalouden koulutusohjelmaa? 

12. Arvioi omaa oppimistasi määrällisesti ja laadullisesti asteikolla 1-5 (5=paljon) 

13. Arvioi yhteistyötä ohjaavan opettajan kanssa. 

14. Mitä jäit kaipaamaan kurssin sisältöön? 

 
15. Muuta palautetta (risut ja ruusut) 
 
 
KIITOS! 

 
 



Peer to Peer -toimintatutkimus 
 
 

 
26 

Liite 6 
 

Otanta kurssiarvioinneista 
 
 
SISÄLTÖ 
- Sisältö oli selkeä ja hyvin rajattu. Jäi selkeä mielikuva niin kurssin sisällöstä kuin kurssistakin.  
- Mielestäni oikein hyvin, sopivassa suhteessa teoriaa, yritysvierailuja sekä omatoimista työn tekemistä 
tiimissä.  
- Kurssin sisältö vastasi odotuksia sekä tavoitteita, myös sisällöltään se oli hyvin kattava ja opettavai-
nen.  
- Kurssin sisältö vastasi asetettuja tavoitteita hyvin. Kurssi oli erilainen kuin aikaisemmat projektimme, 
alun tavoitteet korostuivat ja selkenivät oppimistehtävien aikana. 
- Selkeä teema ja teoriaan perehtyminen ohjattujen oppimistehtävien avulla auttoi jäsentämään aihee-
seen liittyviä osatekijöitä kokonaisuudeksi, joka loi kivijalan osaamisessa kurssin soveltavan kehityspro-
jektin toteuttamiselle. 
 
 
ERILLINEN TEORIAOSUUS 
- Hieman aikaisemmin oltaisiin kurssin aikana voitu siirtyä käytännön tekemiseen. Tosin loppu-
jenlopuksi teoriaa oli ainakin tarpeeksi, joka oli sitten helppoa siirtää käytäntöön. 
- Teorian lukeminen ensin ennen itse projektin aloittamista oli normaalista projektityöskentelys-tämme 
poikkeavaa, mutta osoittautui hyväksi tavaksi, sillä nyt oli kunnolla aikaa teorialle, eikä se jäänyt viime 
tinkaan.. 
- Teoreettiseen työskentelyyn oli varattu paljon aikaa. Tehtävät vaativat myös omaa ajattelua, luovuutta 
ja hahmottamiskykyä. Yritysvierailuilla opit tuotiin esille tosielämän esimerkeillä. Käytännön käsikirjan 
työstämisessä vaadittiin paljon analysointia, ideointia ja toiminnan kartoitta-mista. Toiminta vaati nyky-
päivän tilanteiden, kilpailukyvyn, kilpailun ja toiminnan tehokkuuden arviointia. 
- Oppimisprosessi toteutui hyvin. Mielestäni teorian oppiminen ensin ennen käytäntöön mene-mistä sopii 
oppimisvaiheisiin loistavasti. Teorian oppiminen helpottaa käytäntöön siirtymisessä. Käytännöntilanteet 
olivat hyviä, koska olimme tekemisissä oikeiden yritysten kanssa.  
- Yritysvierailut olivat todella hyviä molemmat ja auttoivat sisäistämään teorian asioita ja näkemään 
kuinka ne toteutuvat käytännössä. 
- Prosessi eteni mielestäni hyvin. Alussa teorian haku > soveltaminen > lopputyön tekemi-nen 
- Tämä oli ensimmäisiä projektejani joita tein, ja koin sen todella toimivaksi. Yritysvierai-lut olivat hyvin 
havainnollistavia. Suunnittelu oli hyvä oppimisen kannalta esim. teorian käyminen kurssin alkuun. Suun-
nittelu oli toimivaa ja sen ansiosta kurssin sisällön hyödyn-täminen oli helppoa projekteihin. Opetustilan-
teet oli mielenkiintoisia ja kannustavia ja niistä oli paljon hyötyä. 
 
OPPIMISMETODIT 
- Opetusmetodit olivat ihan hyvää vaihtelua tai muuntelua perinteiselle P2P-tyylille. tehtävien avulla 
pääsi syventymään kurssin sisältöön paremmin. 
- Kaikille löytyi jotain, mitä hyödyntää. Metodit olivat selkeitä ja tehtävät yksinkertaisesti rakennettuja 
vaikka myös toki haasteellisia. 
 
PROJEKTI- JA VERTAISOPPIMINEN 
- Teimme projektia ihan niin kuin ennenkin; projektisuunnitelmat, tavattiin yhteistyötaholta ih-misiä ja 
teimme tiimityötä.  
- Paremmin kuin tyypillisessä P2P projektissa, koska teoriat käytiin tehtävien muodossa ennen oikeaa 
projektia yksin, parina, tiiminä ja tiimeinä. 
- Projektityöskentelyssä ideoiden vaihto ja tiimiläisten välinen vuorovaikutus ja näkemyserot tu-livat 
hyvin esille.  Vertaisoppimista tapahtui pääasiassa teoriaosuuden tehtäviä yhdistettäessä. 
- Hyvin, enemmän sai ohjausta, kuin normaalisti. 
- Varsinkin teoria osuus toteutui hyvin tiiviissä tiimissä, ja itse projektikin toteutui tiiminä ja jo-kainen 
teki osansa siitä. 
- Tiimien välinen yhteistyö on sujunut hyvin. 
- Onnistuneesti ja toimivasti. 
 
PALAUTE 
- hyvää ohjausta ja paljon henkilökohtaista ja tiimi-palautetta 
- Hyvänä, aina kun oli kysyttävää sai nopeasti vastauksen ja palautteita tuli jokaisesta tehtävästä hyvin. 
Niihin oli selvästi panostettu.  
- Koulussa olleet tunnit olivat antoisia. Myös tapaamisissa tapahtunut ohjaus oli esimerkillistä ja auttoi 
projektin käytännössä. Saatu palaute postitse oli myös antoisaa ja kannustavaa. Se antoi itseluottamus-
ta projektin käytännön toteuttamiseen. 
- Ohjaus toimi erittäin hyvin koko kurssi ajan. Arja tuli ohjamaan aina koululle kun tarvitsi apua ja antoi 
aina kehittävää palautetta. 
- täytyy myöntää että välillä tuli ehkä hieman liikaakin ohjausta :) verraten siis muihin projek-teihin. 
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- Ohjausta sai tarpeeksi, mutta olisi voinut olla vähän enemmän. Ohjauksen puutteet johtuivat lähinnä 
siitä että Arja ei aina ollut paikan päällä. Siis alussa, kun oli epävarmuutta miten tehtä-vät tehdään. Iki-
nä ei kuulunut pahaa sanaa opiskelijoista. 
- Palautetta saatiin paikoin ehkä turhankin paljon, mutta toisaalta oli hyvä tietää missä mennään ja mi-
ten tehtävät oli tehty. Ohjaus toimi hyvin, Arja oli aktiivisesti mukana ja oli hyvä tietää, että hänen puo-
leensa pystyi kääntymään tarpeen tullen. 
- Palautetta tuli paljon ja se oli hyvä. Todella paljon näit vaivaa arvioidessasi ja kommentoides-sasi teh-
täviämme.  
 
OHJATUT OPPIMISTEHTÄVÄT 
- Hienosti, ekaksi luettiin yleensä teoriaa ja sen perusteella tehtiin tehtäviä. Itse koin sen todella hyväksi 
ja toimivaksi koska tehtävissä piti väkisinkin ajatella asiaa teorian kannalta eikä siitä pystynyt luista-
maan vaan siihen oli pakosti keskityttävä. 
- Oppimistehtävät tukivat aiheiden oppimista, sillä ne perehtyivät yksityiskohtaisesti aiheisiin ja näin 
ollen mahdollistivat oikean kuvan syntymisen. 
- Hyvin. Oppimistehtävät loivat hyvän pohjan itse kehittämishankkeen toteuttamiselle ja kurssin aihei-
den oppimiselle. Oppimistehtävien avulla kurssien aiheet avautuivat helpommin ja projektin aloittaminen 
oli helpompaa 
- Oppimistehtävistä sain paljon apua kehittämishankeen toteuttamiseen. 
- Hyvin, mutta ne olivat turhan paljon erillään, teoriassa opetellun asian oli jo unohtanut kun tuli käy-
tännön aika. Johtuu ehkä siitä että normaalisti teoriaa luetaan samalla kun tehdään itse projektia. 
- Erittäin hyvin, johdantotehtävistä oli tosi paljon apua kurssin ymmärtämistä ja teorian soveltamista 
varten. 
- Ne olivat mielekkäitä ja kokonaisvaltaisia ja auttoivat ymmärtämään aihetta kokonaisuutena ja sen 
merkityksiä. 
- Meillä ei normaalisti ole ohjattuja tehtäviä teorian osalta vaan jokainen etsii ja lukee minkä katsoo kuu-
luvaksi ao. aiheeseen. Ja kirjallisuus pitää etsiä itse. Kiitos valmiista laajasta kirjallisuuslistasta, se auttoi 
kovasti. 
- Hieno idea kunhan ei liikaa tekemistä kehitetä, etteivät ihmiset uuvu jo ennen varsinaista projektin 
alkua. 
- P2Pssä luetaan normaalisti teoriaa samalla kun tehdään itse projektia, eikä teorian osalta testata op-
pimista erikseen, vaan siihen perehtyminen näkyy yhteisessä loppuraportissa. 
- Sekavuutta aiheutti alussa se, että Optima ei ollut kenellekään tuttu ja jouduttiin käyttämään sähkö-
postia tiedonvälityskanavana, varsinkin kun sait oikeudet projektikansioon vasta kolme viikkoa kurssin 
alettua. Parin ensimmäisen tehtävän jälkeen homma kuitenkin jo sujui oikein hyvin. 
 
 
KURSSIMATERIAALI (aineisto, lähdekirjallisuus, sähköinen oheismateriaali, vierailut  yms.) - Riittävää 
ja laadukasta.  
- Mielestäni materiaalia oli sopivasti eikä yhtään liikaa. Materiaalit olivat kokonaisuudessaan hyviä ja 
antoivat paljon lukijalle. Varsinkin No-Logo kirja oli mieleeni. Vierailuja oli mielestäni tarpeeksi. Molem-
mat vierailut olivat hyviä ja hyvin pitkälti erilaisia, mikä antoi hyvän kuvan yritysten arvoista. 
- Aineisto oli monipuolista ja oli hyvä että tietoa sai etsiä monesta eri lähteestä eikä vain yhdestä ennal-
ta määrätystä kirjasta.  
- Aineisto antoi todella hyvää tietoa kurssiin liittyviin aiheisiin.  Vierailuja olisi voinut olla 1-2 lisää, mutta 
Konecranes vierailu oli todella mielenkiintoinen ja kattava. 
- Lähdekirjallisuutta ja materiaalia oli riittävästi 
- mielenkiinto ei millään riittänyt tutustumaan kaikkeen. 
- Jos olisi ollut vielä enemmän aikaa, olisi pystynyt perehtyä vielä enemmän. 
- Materiaali oli juuri sopivaa aiheeseen. Kaksi vierailua oli sopiva määrä aikaan nähden. 
- Vierailuja olisi voinut olla enemmän, sillä ne olivat mielestäni hyvin havainnollistavia. Teoria tehtävät 
olivat asiaan syventäviä ja pidin varsinkin no logo tehtävästä. 
 
 
 
LÄHI/ETÄ-KURSSI JA OHJAUKSEN TARVE 
- Tämä oli kaikille P2P opiskelijoille ensimmäinen verkko/etäkurssina teoriaosuudelta toteutettu kurssi, 
alussa oli epävarmuutta/vaikeuksia ymmärtää miten tehtäviä pitää tehdä kun tavallisesti on opettaja 
luokassa kertomassa.  
- kontaktitarvetta juuri sopivasti. Ja jos tarvisi apua niin sitä olisi saanut. 
- Mielestäni etäkurssina suoritettu projekti toimi hyvin, vaikka tapaamisia olisi ehkä alussa voinut olla 
enemmän. Mutta loppupuolella tapaamisia oli sopivasti. 
- Toisin kuin eka luulin, kurssi toimi hyvin näin etäkurssina. En pitänyt aluksi ideasta, että olisimme kes-
kustelleet netissä tiimimme kesken. Sähköpostitse ohjeiden ja avun kysyminen ja muu yhteydenpito 
tiimien ja Sinun välillä tosin oli hyvä idea.  
- Lähiopetusta sai koko kurssin ajan tarpeellisen määrän. 
- ainoastaan joissakin tehtävänannoissa olisin kaivannut tarkennusta, soittelemalla ja spostilla nekin 
kyllä selventyi. 
- ohjausta olisi tarvittu enemmän projektin alkutaipaleella. 
- itse en juuri tykkää verkkokursseista 
- muutama lähiopetustunti lisää olisi ollut kiva 
- Ohjeet olivat selkeät, joten tehtäviä oli helppoa tehdä itsekseen ilman opettajan läsnäoloa.  
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- Olisin kaivannut enemmän lähiopetusta ja kontaktiopetusta mutta tiimini ei kokenut kaipaavansa apua. 
- kontaktia sai tarvittaessa. erittäin hyvä kurssin toteutus vaihtoehto. 
- Lähiohjausta olisi voinut olla jopa enemmänkin, mutta se ei ollut välttämätöntä. 
 
KURSSIN TÄRKEYS OSANA LIIKETALOUDEN OPINTOJA 
- Erittäin tärkeänä, sillä asiat kuuluu suurena osana nykyistä liiketaloutta. Kaiken lisäksi pystymme laa-
jentamaan kohteemme heikkouksien parantamista myöhemmin erilaisissa projekteissa. 
- Tärkeäksi, sillä tämä oli selkeä kurssi eikä asiapitoisuudeltaan rönsyillyt asiasta toiseen. Kurssin sisältö 
oli ainakin itselleni se mitä tarvitsin ja mistä olen kiinnostunut. 
- Se oli tärkeä, koska brändin osuus liike-elämässä on todella suuri  
- tärkeää, tästä sai paljon hyvää oppia ja uutta tietoa jota tulevaisuuden työelämässä varmasti tulee 
tarvitsemaan. 
- erittäin tärkeä,  ei ehkä ennen ole tajunnut yrityskuvan ja brändien tärkeyttä, mutta ne ovat tärkeä 
osa yritystä 
- Läpikäydyt asiat on hyvä tietää ainakin päällisin puolin esim. työelämässä 
- Tärkeäksi, koska aiheet liittyvät tiukasti markkinointiin ja viestintään, mitä liiketaloudessa tarvitaan 
paljon. 
- mielenkiintoinen aihe ja mielestäni se kuuluu tärkeänä osana koulutusohjelmaa 
- Ihan hyvä lisä, kurssilta ei kyllä mitään turhaa tietoa tullu. 
- Hyvin tärkeäksi, koska tuo osa-alue saattaa useimmiten unohtua. 
- tästä kurssista on paljon hyötyä yrityselämässä. 
- tämä on yksi niistä kursseista joissa olen oppinut kaikista eniten.. 
 
 
YHTEISTYÖ OHJAAJAN KANSSA 
- Hyvää yhteistyötä. 
- Yhteistyö opettajan kanssa sujui moitteettomasti! 
- Moitteetonta yhteistyötä. Kaikenlisäksi kiitokset Lasten ja Nuorten kuvataidekoulun saamisesta yhteis-
työkumppaniksemme! Olemme tyytyväisiä, että saamme jatkettua heidän kanssaan yhteis-työtä vuo-
denvaihteen jälkeenkin. 
- Yhteistyö oli helppoa sillä apua sai tarvittaessa ja olimme yhteydessä tarpeeksi usein. Ohjeet olivat 
myös selvät. 
- Kanssasi oli helppo tehdä yhteistyötä ja oli hyvä että pystyit joustamaan aikatauluasioissa� 
- Yhteistyö toimi hyvin. Arja oli auttoi aina kun tarvitsi ja antoi kehittävää palautetta paljon. 
- Kaikki sujui hyvin, yhteyden sai aina kun oli tarvetta, koululla käyntejä oli tarpeeksi.  
- Opettaja oli aktiivinen, motivoiva, innostunut ja kehittävä. Yhteistyö sujui hyvin 
- hyvin sujui � innokas ope! 
- Yhteistyö sujui hyvin, opettaja oli aktiivisesti mukana ja tiedusteli tehtävien ja projektin etenemisestä. 
- Mielestäni yhteistyö sujui hyvin. ei moittimista. 
- Onnistunutta, aina sai hyvin lisätietoa asioista. 
- Yhteistyötä oli tarpeeksi. Yhteydenpito oli helppoa 
- Yhteistyö oli toimivaa ja sujuvaa. Erittäin mukavaa oli työskennellä uuden ihmisen kanssa, jolla oli uu-
det näkemykset asioista. 
 
KEHITETTÄVÄÄ 
- Kurssin sisältö oli mielestäni laaja ja täten erityisen antoisa ja ei vaadi mielestäni lisäystä. 
- Kivaa vaihtelua. Teoria opiskelu ennen projektia toimi erittäin hyvin. Aineistosta ja yhteistyökumppa-
neista olisi riittänyt mittavampaankin projektiin. 
- sain kaikki tarvittavat tiedot, mutta koin yritysvierailut tarpeellisiksi ja siksi niitä olisi voinut olla 
enemmän. 
- enemmän ”pakotettua” teoriaa, mutta muuten olin tyytyväinen itse kurssiin, vaikka tuotokseemme en 
ollut lainkaan tyytyväinen.  
- tehtävän annot alussa hieman epäselviä, mutta muuten erinomainen kurssi. opin todella paljon. Tämä 
ei ollut lainkaan P2P:lle tyypillinen kurssi teorian osalta, koska teoriaan perehtymistä ”valvottiin” ohjat-
tujen tehtävien avulla. Hyvä niin.  
- Risuja kurssin hieman ehkä liian pitkästä teoriaosuudesta ja opintopisteiden vähyydestä. 
- Kiitos aivan uudesta näkökulmasta työhösi ja tähän osaan liiketaloutta! 
- En muuttaisi mitään, hyvä ja kattava kurssi. 
- Hieno kurssi, tästä jäi hyvät eväät tulevaisuutta varten! � 
 - kiitos todella hyvästä kurssista :) 
- Ruusuja ehdottomasti Arjan valoisuudesta ja uusista hänen oman uransa tuomista näkökulmista. 


