OPISKELIJOIDENKOKEMUKSIA
PROJEKTIPEDAGOGIIKASTA KYLÄ JOEN SYLISSÄ –
WEB-DOKUMENTTITUOTANNOSSA

Saara Sarparanta
Pro gradu –tutkielma
Taiteiden tiedekunta
Kuvataidekasvatus
Lapin yliopisto
2018

Sisällys
1. JOHDANTO ...................................................................................................................................... 4
2. WEB-DOKUMENTTI OSANA LFA-HANKETTA .......................................................................... 6
2.1 Lapin korkeakoulukonserni ...................................................................................................... 6
2.2 Pohjoisen kulttuuri-instituutti .................................................................................................... 7
2.3 Les Feux Arctiques -hanke ja hankkeen pilotit...................................................................... 8
2.4 Web-dokumentti ....................................................................................................................... 10
2.5 Kylä joen sylissä -web-dokumentti uusi toiminta kenttä projektioppimisen paikkana ... 12
3. PROJEKTIPEDAGOGIIKKA OSANA OPETUSOPPIA ............................................................ 14
3.1 Projektioppiminen ja projektipedagogiikan tarve ................................................................ 15
3.2 Työelämäyhteys ....................................................................................................................... 20
3.3 Oppimisen ja opiskelun monet muodot ................................................................................ 22
3.4 Kokemuksia projektioppimisesta aikaisempien tutkimusten valossa .............................. 27
3.4.1 Opiskelijan roolista ........................................................................................................... 27
3.4.2 Kokemuksia oppimisympäristöstä ................................................................................. 30
4. TUTKIMUSTEHTÄVÄ JA -MENETELMÄT ................................................................................ 31
4.1 TUTKIMUSTEHTÄVÄNI LFA –HANKKEESSA ................................................................... 31
4.2 TOIMINTATUTKIMUS ............................................................................................................. 32
4.3 AINEISTONKERUUMENETELMÄT ..................................................................................... 33
4.4 AINEISTON ANALYSOINTI .................................................................................................... 36
5. TUTKIMUSPROSESSIN KULKU JA TOTEUTUS .................................................................... 38
5.1 KYLÄ JOEN SYLISSÄ WEB-DOKUMENTTI – MITEN SUUNNITTELIMME JA
TOTEUTIMME ................................................................................................................................ 38
5.2 TOIMINTAA LIPPOMIES -CASESSA ................................................................................... 43
6. PROJEKTIPEDAGOGISEN OPPIMISPROSESSIN TAUSTATEKIJÄT JA
OPISKELIJOIDEN KOKEMUSTEN ANALYYSI............................................................................. 47
6.1 Ohjaavan opettajan merkitys projektioppimisessa ............................................................. 48
6.2 Oppilaitosten toimintakulttuurit toiminnan kontekstina ....................................................... 52
6.2.1 Yliopiston toimintakulttuuri pohdiskelevana suunnittelijana ....................................... 52
6.2.2 Ammattikorkeakoulun toimintakulttuuri nopeana toimeenpanijana .......................... 54
2

6.2.3 Ammattiopiston toimintakulttuuri kuuliaisena toimijana .............................................. 56
6.3 Taustatekijät projektioppimisessa.......................................................................................... 57
6.3.1 Sitoutuminen ..................................................................................................................... 58
6.3.2 Selkeät tavoitteet vs. tavoitteiden ristiriitaisuus ........................................................... 61
6.3.3 Motivaatio .......................................................................................................................... 63
6.3.4 Aika ..................................................................................................................................... 65
6.3.5 Tiimityö & Yhteistyö .......................................................................................................... 67
6.3.6 Organisointi ....................................................................................................................... 74
6.3.7 Elämäntilanne ................................................................................................................... 78
7. YHTEENVETO ............................................................................................................................... 80
8. POHDINTA ...................................................................................................................................... 82
LÄHTEET..................................................................................................................................... 86
LIITTEET ..................................................................................................................................... 96

3

1. JOHDANTO

Pohjoinen ulottuvuus ja arktisuus ovat näkyneet useasti mediassa viime kuukausien
aikana. Kuohuntaa ovat aiheuttaneet Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun mittavat
leikkaukset sekä huoli pohjoisten osaajien valumisesta Etelä-Suomeen. Toisaalta
positiivista huomiota ovat saaneet pohjoinen ympäristö, luonto ja matkailutarjonta.
”Syrjäinen sijainti on harvoin kilpailuvaltti ”, toteaa Jyrki Katainen arktisesta
strategiasta. On aika tarttua toimeen ja nostaa syrjäseutujen näkyvyyttä ja kulttuuria
esiin. Pohjoisen mahdollisuuksien ymmärtäminen, kehittäminen ja esille nostaminen
turvaavat opetuksen, osaamisen ja työpaikkojen säilymisen pohjoisessa. Tästä
ajatuksesta ponnistaa liikkeelle myös Les Feux Arctiques – hanke. Hankkeen toimijat
ovat sitoutuneet tekemään syrjäisestä sijainnistamme kilpailuvaltin, vieläpä niin, että
se ennakoi eikä laahaa perässä. On jo aika tarkastella ja uudistaa opetus
vastaamaan kentällä vaadittavaa osaamista yhdessä työelämän kanssa. Kaikkea ei
kannata

tehdä

yksin.

Asiantuntijuus,

näkökulmat

ja

voimavarat

jakamalla

monimuotoiset tehtävät hoidetaan laadukkaasti.

Lapin korkeakoulukonsernin (LUC/LKK) koordinoima Pohjoisen kulttuuri-instituutin
(PKI) ideoima hanke Les Feux Artiques (LFA) lähti kehittämään projektipedagogista
toimintamallia yhteistyönä kolmen erilaisen oppilaitoksen kanssa. Pääsin mukaan
yhteistyöhankkeeseen, jossa kulttuuri- ja mediapuolen opiskelijoita koulutettiin
lähellä työelämää tiimityöskentelyä vaativissa taide- ja media-alan piloteissa.
Testasimme kolmen kulttuuriltaan erilaisen oppilaitoksen yhteistyön mahdollisuuksia
ja nostimme esiin kehittämisen kohteita. Hankkeessa olivat mukana Lappia
ammattiopisto,

Kemi-Tornion

yhteistyökumppaneinaan
yliopisto.

Toimin

ammattikorkeakoulu

Saamelaisalueen

tutkimusharjoittelijana

sekä

koulutuskeskus
Rovaniemellä

Lapin

yliopisto

sekä

Versaillesin

ja

Torniossa

projektipedagogisen mallin kehittämisessä vuosina 2011-2013.

Hankkeessa toteutettiin neljä pilottia. Eri oppilaitosten opiskelijat toimivat yhdessä
opintojaan vastaavissa rooleissa neljässä eri pilottihankkeessa. Les Feux Arctiques
eli Arktiset tulet -elokuva, Kylä joen sylissä -web-dokumentti, Kilpisjärven
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kenttämatka ja Tornion jokilaakson vanhojen valokuvien keruu olivat LFA-hankkeen
ideoimat pilotit. Oma tutkimukseni käsittelee Kylä joen sylissä -web-dokumenttia.
Syvennyin tarkastelemaan opiskelijoiden kokemuksia yhteistyöstä sekä hankkeessa
mukana olemisesta tämän jakson aikana. Pyrin kiinnittämään huomion siihen, miten
opetuksen uudistaminen opiskelijoiden kannalta käytännössä toimii; millaiset asiat
koetaan jo tällaisenaan hyvinä ja missä osa-alueissa voidaan vielä kehittyä. Nostin
Web-dokumentista lähempään tarkasteluun lyhytdokumentaarin Lippomies.
Sain seurata Lippomies–tuotantoa idean syntymisestä loppuprosessiin saakka.
Pääsin

tarkastelemaan

läheltä

opiskelijoiden

yhteistyötä

pienimuotoisessa

pilottituotannossa. Hankkeen aikana minua motivoi ajatus siitä, että luokkatilassa
istumisen sijaan opiskelijat pääsevät kentälle tutustumaan siihen, millaisia taitoja
heiltä vaaditaan työelämässä.

LFA -hankkeen taustalla on ajatus saada oppilaille työelämälähtöistä koulutusta.
Kunkin oppilaitoksen opiskelijat työskentelisivät opintojaan vastaavissa rooleissa
yhteisissä tiimeissä. Yliopistot tarjoavat tieteelliseen tutkimukseen perustuvaa
tutkijakoulutusta, ammattikorkeakoulut pureutuvat työelämälähtöiseen ammatilliseen
opetukseen ja ammattiopistot kouluttavat ja kasvattavat opiskelijansa työelämän
kentille. Pyrkimyksenä oli poistaa koulutusten päällekkäisyydet ja suunnata
oppilaitosten opetus toisiaan vahvistavaksi. Pohjoisesta löytyy runsaasti taitavia
osaajia. Opinnoissa olisi mahdollisuus tekemällä oppimiseen, kontaktien luomiseen
toisiin osaajiin sekä vieläpä mahdollisiin tuleviin työnantajiin.

Tutkimuksesta saatiin hankkeeseen tieteellistä ulottuvuutta. Liisa Pölläsen pro gradututkimus käsittelee opettajien muuttuvaa työnkuvaa sekä sitä, millä tavalla opettajat
yhdessä kehittivät toimintaa LFA- hankkeessa. Liisa Pölläsen gradusta löytyy
yhteneviä osia oman tutkielmani kanssa. Molemmat esittelemme Pohjoisen kulttuuriinstituutin sekä LFA- hankkeen ja myös sen pilottien avaamisen, 2.2 ja 2.3. Oma
tutkielmani

keskittyy

Kylä

joen

sylissä

web-dokumentin

tuotantoon

sekä

opiskelijoiden kokemuksiin hankkeessa työskentelystä. Tutkijaparini Liisa Pölläsen
tutkimus keskittyi piloteista Käsivarren kenttämatkaan. Eri asteisiin oppilaitoksiin
soveltuvan projektipedagogisen mallin kehittäminen ohjasi tavoitteiden asettelua ja
toimintaa. Sofia Lepistön tutkielma käsittelee yhteisötaidetta Kukkolankoskella osana
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LFA-hanketta ja web-dokumenttia. Web-dokumentista toteutettiin myös useita muita
pro gradu -tutkielmia. Aki Lintumäki käsittelee pro gradu
dokumentaarisen

todellisuuden

dramaturgista

kerrostamista

-tutkielmassaan
Lippomies

-

lyhytdokumentaarissa. Mikko Shemeikan opinnäytetyö käsittelee web-dokumentin
osasen tekemistä. Hänen taidonnäytteenään toimii Kylä joen sylissä – webdokumentin

osa

Jako.

Mikko

Leinosen

tutkimus

koostuu

web-dokumentin

teoriaosuudesta sekä Elomies-lyhytdokumentaarista, joka oli osakokonaisuutena
Kylä joen sylissä – web-dokumentissa. Mikko Leinosen kanssa työskentely samassa
hankkeessa, etenkin hänen gradunsa lukeminen laajensivat tietojani webdokumenttituotannosta. Pidänkin perusteltuna käyttää Leinosen materiaalia myös
oman pro gradu -tutkielmani web-dokumentti- osuudessa.

Tutkimukseni toisessa luvussa avaan Les Feux Arctiques -hankkeen taustoja ja
toimintaympäristöä. Kerron myös web-dokumentista sekä LFA-hankkeen pilotista
Kylä joen sylissä. Teoriaosuudessani käsittelen projektipedagogiikkaa osana
opetusoppia sekä yhteistyötä työelämän kanssa. Tutkimusprosessin kulku ja
analyysi tulevat näkyväksi pro gradu –tutkielmani viidennessä ja kuudennessa
luvussa. Lopussa pohdiskelen vielä yhteistyön onnistumisen kokemuksia erilaisine
haasteineen ja avaan henkilökohtaisia ajatuksiani oppilaitosyhteistyöstä yleensä.
Keskityn sekä opiskelijoiden että kehittämisen näkökulmaan.

2. WEB-DOKUMENTTI OSANA LFA-HANKETTA
2.1 Lapin korkeakoulukonserni
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Yliopistolain mukaan yliopiston tulee toimia vuorovaikutuksessa muun yhteiskunnan
kanssa. (Yliopistolaki 2009, 11.) Kemi-Tornion alueella sekä Rovaniemellä asiaan
pureuduttiin

yhteistyötä

tiivistämällä

pohjoisten

oppilaitosten

välillä.

Lapin

korkeakoulukonserni (LKK) syntyi vuonna 2008. Konserni oli tuolloisessa Suomessa
ainutlaatuinen; yhdistihän se Lapin yliopiston sekä kahden ammattikorkeakoulun,
Kemi-Tornion ja Rovaniemen ammattikorkeakoulun voimavarat.
Koulukonsernin ansiosta pohjoisen alueelle onkin virinnyt monenlaista toimintaa.
Lapin korkeakoulukonsernin aikaansaannoksia ovat Lapin maakuntakorkeakoulu,
matkailualan

tutkimus-

ja

koulutusinstituutti,

yhteinen

korkeakoulukirjasto

ja

kielikeskus sekä toimintansa vuoden 2012 alussa aloittanut Pohjoisen kulttuuriinstituutti. Yhteistyöllä pyritään tarjoamaan laadukasta osaamista. Tarkoituksena on
varmistaa myös, että Euroopan pohjoisimpiin kuuluvissa korkeakouluissa on
korkeatasoista

tutkimusta,

koulutusta

ja

taiteellista

toimintaa

vielä

tulevaisuudessakin. (PKI 2012 a.)

2.2 Pohjoisen kulttuuri-instituutti
Pohjoisen kulttuuri-instituutin (PKI) ytimen muodostavat Lapin yliopiston taiteiden
tiedekunta, Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun kaupan ja kulttuurin toimiala sekä
Ammattiopisto Lappian kulttuurialan koulutus. Instituutin toiminnan sisältöihin
kuuluvat kulttuuriperintöä ja -tuotantoa kehittävä kolmen koulutusasteen ja
kulttuurialan

toimijoiden

verkosto,

joka

rakentaa

Lapin

elinvoimaisuutta

ja

hyvinvointia. Pohjoisen kulttuuri-instituutti yhdistää toisen asteen käytännön
koulutuksen, ammattikorkeakoulujen työelämälähtöisen koulutuksen ja yliopiston
muotoilija-,

suunnittelija-

kehittämishankkeissa.
kumppaneina

toimivat

(PKI

ja

tutkijakoulutuksen

2012

Matkailualan

b,

14-15.)
koulutus-

yhteisissä
Pohjoisen
ja

koulutus-

ja

kulttuuri-instituutin

tutkimusinstituutti,

Lapin

elämysteollisuuden osaamiskeskus, Saamelaiskulttuurikeskus, Barentsin alueen
kulttuurin oppilaitokset sekä muut Lapin kulttuurialan toimijat ja kulttuuripalveluiden
käyttäjät.

PKI:n strategisia tavoitteita ovat (PKI 2012 b.):
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Kulttuurin eri oppilaitosten yhteistyön vahvistaminen ja työnjaon selkiyttäminen,
oppilaitosten ja kulttuuritoimijoiden yhteistyön edistäminen,
kulttuurialan koulutuksen ja liiketoimintaosaamisen koulutuksen systemaattisen
yhteistyön tiivistäminen ja yrittäjyyden edistäminen,
kulttuurialan tutkimuksen, taiteellisen toiminnan ja palvelutoiminnan koordinaatio
sekä
kulttuuriviennin edistäminen.

Oma tutkielmani liittyy edellä luetelluista tavoitteista lähimmin kulttuuri- ja
taidekasvatusta

tuottavien

oppilaitosten

yhteistyön

vahvistamiseen,

työjaon

selkiyttämiseen sekä tämän tavoitteen saavuttamiseksi suunniteltujen toimien
prosessiin.
LFA

–hanke

lähti

toimintamallia.

kehittämään

Kehittäminen

oppilaitosten

käynnistettiin

yhteistä

projektipedagogista

suunnittelemalla

ja

toteuttamalla

oppilaitosten yhteisiä pilotteja. Näiden pilottien avulla oli mahdollista soveltaa
yhteistä pedagogista toimintamallia käytännön opetustilanteissa. Oppilaitosten
toimintakulttuurit tulivat näkyväksi yhteisen tekemisen kentällä. Päällekkäisyyksien
välttämiseksi

oli

tärkeää

selkiyttää

työjako.

Pohjoisen

kulttuuri-instituutin

ydinoppilaitosten selkeät oppilaitoskohtaiset roolit helpottavat yhteistyötä yhteisissä
projekteissa nyt ja tulevaisuudessakin.

2.3 Les Feux Arctiques -hanke ja hankkeen pilotit

LFA-hankkeessa kehitettiin yhteistä projektipedagogista toimintamallia kolmen taideja

kulttuurialan

oppilaitoksen

toimintatutkimuksen

muotoon.

työskentelyvälineeksi.
Tutkimusta

Hanke

koordinoi

oli

organisoitu

Lapin

yliopiston

kuvataidekasvatuksen koulutusohjelma. (LFA 2010.)
Meitä työskenteli hankkeessa tutkimusharjoittelijoina kaksi kuvataidekasvatuksen
maisteriopiskelijaa – minun lisäkseni Liisa Pöllänen. Oppilaitosten yhteistä
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projektipedagogista toimintamallia kehitettiin toteuttamalla oppilaitosten yhteisiä
pilottituotantoja.

Pilottituotannoissa

saatiin

näkyville

oppilaitosten

erilaisten

toimintatapojen lisänä myös monia oppilaitosyhteistyöhön vaikuttavia seikkoja.
Suunnittelimme

pilotteja

hankehenkilökunnasta

ja

oppilaitosten

hallinnosta,

opettajista ja opiskelijoista koostuvalla vaihtuvalla joukolla. Hanke oli vahvasti
mukana myös pilottien toimintakentällä järjestämällä arviointitilaisuuksia oppilaitosten
henkilökunnalle sekä opiskelijoille aina pilottituotantojen toteuttamisen jälkeen. LFAhankkeessa pyrittiin kehittämään projektipedagogiikkaa, joka vahvistaisi PKI:n kykyä
tuottaa työelämän kaltaisia, eri koulutusasteiden yhteistyössä tuotettuja, pohjoisen
monimuotoista kulttuuriperintöä hyödyntäviä produktioita. (Jokela 2013, 19.)
Pohjoisen taidealan koulutuksella on vahva pyrkimys tuoda taiteen kentälle
soveltavaa

taidekasvatusta,

työskentelykentillä. Tällaiselle

jossa

taide

kohtaa

ihmistä

monenlaisilla

soveltavalle taiteelle on tilaus tämän päivän

yhteiskunnassa.
Ensimmäinen LFA -hankkeen toteutettu pilotti oli dramatisoitu Arktiset tulet –
dokumenttielokuva.

Se

kertoo

Ranskan

kuninkaan

lähettämän

retkikunnan

tutkimusretkistä Käsivarren Lappiin 1838 – 1839. Arktiset tulet -elokuvapilotissa
tuotantoryhmän tehtävänjako perustui vakiintuneen elokuvatuotannon rakenteeseen.
Opiskelijat löysivät helposti tuotannon kokonaisuudesta selkeästi määritellyt
tehtävänsä. Elokuva poikkesi laajuudessaan normaaleista ammattikorkeakoulussa
toteutettavista lyhytelokuvista: Arktiset tulet -elokuvan tuotannossa oli mukana
kaikkiaan viitisenkymmentä opiskelijaa.
Toinen

pilotti

oli

mielenkiintoisesta

web-dokumenttituotanto
historiasta.

Pilotissa

Kukkolankosken
toimi

kylästä

opiskelijoita

ja

sen

kaikista

yhteistyöoppilaitoksista. Työskentelykokemusta kertyi yhteisötaiteen tekemisestä
lyhytdokumenttituotantoon. Pilotti antoikin mainion esimerkin siitä, miten pohjoisen
kylille voitaisiin saada näkyvyyttä nostamalla esiin kylän omaa historiaa ja omia
erityisominaisuuksia. Kolmen oppilaitoksen yhteistyönä toteutetun web-dokumentin
nimeksi valikoitui Kylä joen sylissä. Hankkeessa toteutettiin myös kaksi erityisesti
pohjoiseen

etnografiaan

liittyvää

pilottia:

Vanhojen

valokuvien

keruu

sekä

Kilpisjärven kenttämatka, projektipedagogiikan leirikoulumainen sovellus. Liisa
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Pölläsen tutkielma käsittelee Kilpisjärven kenttämatkapilottia keskittyen erityisesti
opettajien rooliin oppilaitosten yhteistyön kehittäjinä.
Oppilaitosten yhteistyönä tehtiin hankkeen pilottien lisäksi varsinaisten pilottien
oheistuotteena hankkeesta ja piloteista kertovat internet-sivut. Opiskelijatuotannoille
saatiin näkyvyyttä myös näyttelyllä. Se avattiin Rovaniemelle Arktikumin Valogalleriaan

maaliskuussa

2013

ja

myöhemmin

toukokuussa

Tornion

maakuntamuseoon. Hankkeen prosessin ympyrä sulkeutui toiseen Ranskan
kuninkaaseen liittyvään dokumenttipilottiin. Lapin kuninkaalliset -dokumentin tuotanto
toteutui kolmen oppilaitoksen yhteistyönä keväällä 2013.

2.4 Web-dokumentti

Web-dokumentti valikoitui kolmen oppilaitoksen yhdeksi pilotiksi siksi, että
teosmuoto

tukee

erilaisten

oppilaitosten

koulutustarjontaa.

Lapin

ammattikorkeakoulussa osataan elokuvanteko, Ammattiopisto Lappiassa koulutetaan
elokuvien ja dokumenttien assistentteja sekä valokuvausta ja Lapin yliopistossa
multimediasuunnittelijoita. Siellä on myös vahvaa media-alan osaamista. Kaikki
nämä

palaset

yhdistyivät

web-dokumenttituotannossa.

Kaikkien

oppilaitosten

osaamista tarvittiin kokonaisuuden synnyttämiseksi.
”Web documentary” sanaa käytettiin ensimmäistä kertaa Cinema du Réelfestivaaleilla vuonna 2002. (Leinonen 2012, 25.) Web-dokumentti -kirjallisuutta on
saatavilla toistaiseksi vähän. LFA-hankkeen projektityöntekijä Mikko Leinonen on
koonnut tuoreeltaan pro gradu -tutkielmaansa eri tietolähteistä, kirjallisuudesta sekä
luennoilta sen mitä web-dokumentista on löydettävissä tänä päivänä. Leinonen
toteaa, että web-dokumentin non-lineaarisuutta voi avata myös pelitutkimuksen
kautta. Tietokonepeleissä pelaaja ohjaa tapahtumia ja peli etenee pelaajan tekemien
valintojen kautta. Samankaltaisuutta on löydettävissä web-dokumentista. Pelin
sijasta on kyse dokumentaarisesta teoksesta, jossa katsojalla on mahdollisuus
vaikuttaa tarinan kulkuun ja tapahtumiin. Tarina ei tällöin etene lineaarisesti, ohjaajan
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määrittelemästä aloituksesta, ohjaajan valitsemaan loppukohtaukseen: katsoja itse
tekee valinnat ja vaikuttaa näin teoksen kokonaisuuteen. Web-dokumentissa tulee
olla dokumentaarisuuden määrittelemät sisällöt. Sen tehtävänä on peilata ja
tarkkailla historiallista maailmaa.

Molemmissa sekä perinteisen dokumentin että web-dokumentin ilmaisun muodoissa
on

kyse

dokumenttielokuvan

havainnoinnista.

Uudesta

perinteen

dokumentin

mukaisesti

jakelutavasta

todellisen
seuraa

maailman

eroavaisuuksia

perinteiseen dokumenttielokuvan kerrontaan, mutta eroavuudet ovat rakenteellisia.
Koska web-dokumentti on verkossa, sitä voidaan katsella mihin vuorokauden aikaan
tahansa missä tahansa osassa maailmaa. Web-dokumentin teossa on huomioitava
nettiin ladattavien teosten ”massa”: teokset eivät voi olla tiedostokooltaan liian
massiivisia. Toinen huomioitava seikka web-dokumentin sisältöjen suunnittelussa on,
että teosta katsotaan yleensä tietokoneen ruudulta. On huomattavan eri asia luoda
dokumentaarista
ruudulle.

Tämä

elokuvaa
vaatii

valkokankaalle

uudenlaista

kuin

suunnittelua

lyhytdokumenttia
ja

osaamista

tietokoneen
perinteisen

tarinankerronnan rinnalle. Kolmas huomionarvoinen asia on mahdollisuus kertoa
tarinoita rinnakkain. Katsojalle tulee jättää vapaus toteuttaa omaa tarinaansa omien
valintojensa mukaan. Tarina on rakennettava siten, ettei teknologia estä tarinan
etenemistä. (Leinonen 2012, 30-33.)

Lapin Yliopiston ohjaava opettaja Haanpää avaa web-dokumentti -käsitettä
seuraavasti: “Web-dokumentti on kokonaisuus, joka rakentuu teemallisista osasista”.
Haanpää toteaa web-dokumentin olevan kokemuksellinen mediaväline, joten
kokemuksellisuutta pitää testata käyttäjän näkökulmasta. Dokumentin tekijän tulee
löytää tasapaino katsojan ja teoksen välille. (sähköposti 14.3.2012.)

Kylä joen sylissä web-dokumentti noudatti perinteisen elokuvan tuotantokaarta.
Jouko Aaltonen (Aaltonen 2011, 444.) on kuvannut dokumentaristin elämänpyörää
seuraavasti:
Aihe/idea/teema
Synopsis
Käsikirjoitus
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Kuvaus
Leikkaus
Äänityöt
Levitys
Hyvin samaa kaavaa noudattaa myös Kylä joen sylissä-web-dokumentti. Aaltonen
korostaa työskentelyn eri vaiheissa toimivan ryhmän tärkeyttä. Ryhmällä pitää olla
taito jättää omat tarpeensa taustalle ja sopeutua hyvinkin moninaisiin sosiaalisiin
tilanteisiin. (Aaltonen, 199.) Näitä tilanteita saimme harjoitella myös kolmen
oppilaitoksen yhteistyökokeilussa web-dokumentti Kylä joen sylissä –tuotannossa.

2.5 Kylä joen sylissä -web-dokumentti uusi toiminta kenttä projektioppimisen
paikkana
Kylä joen sylissä on web-dokumentti Kukkolankosken kylästä, jossa joki, kyläläiset,
historia ja kalastus kietoutuvat kiinnostavaksi kokonaisuudeksi. Kylä sijaitsee
maantieteellisesti ihanteellisessa kohdassa LFA-hankkeen oppilaitoksiin nähden.
Lappia ammattiopistosta sekä Kemi-Tornion ammattikorkeakoulusta on vain
kymmenen minuutin matka Kukkolankoskelle, eikä matka ole mahdoton Lapin
yliopiston opiskelijallekaan. LFA-hankkeen eri oppilaitosten opiskelijat toteuttivat
yhteistyössä Kylä joen sylissä -web-dokumentin sisällön. Web-dokumentissa oli
useita ohjaajia, joista jokainen tuotti dokumenttiin itsenäisen teoksen. Työryhmät
koostuivat eri oppilaitosten opiskelijoista. Kokonaisuus hiottiin yhdeksi yhtenäiseksi
teokseksi opiskelijavoimin ohjaavien opettajien sekä LFA-hanketyöntekijöiden
avustuksella.
Kylä joen sylissä –web-dokumentin sisällöiksi upotettiin hyvin erilaisia opiskelijoiden
teoksia eri kursseilta aina ympäristötaiteesta multimediasuunnitteluun. Webdokumentti teosmuotona on avoin Pohjoisen kulttuuri-instituutin oppilaitosten
moninaiselle koulutustarjonnalle. Se mahdollistaa erilaisten sisältöjen sijoittamisen
yhteen ja samaan kokonaisuuteen. Lopullinen työ koostui pienistä osatuotannoista,
joita voitiin toteuttaa erilaisten työryhmien kesken hajautetusti oppilaitosten sijaitessa
maantieteellisesti etäällä toisistaan. Pienehköt osatuotannot ovat helpompia hallita ja
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toteuttaa kuin suuret elokuvatuotannot. Kylä joen sylissä -web-dokumentin teoksina
olivat dokumenttielokuvat, valokuvat, ympäristötaide, ääni ja sosiaalisen median
sovellukset.

Tutkimuksessani nousee esiin käsitteenä työelämälähtöinen oppiminen. Webdokumentti on tuotantona varsin tuore sekä Suomessa että maailmalla. Voi siis
perustellusti kysyä, onko meillä Suomessa vielä olemassa työkenttää nimeltä webdokumentti. Web-dokumentin monipuoliset mahdollisuudet on huomattu myös täällä
Suomessa, web-dokumentista kiinnostuneiden määrä on koko ajan kasvussa. Webdokumentin tekoprosessissa mukana olo vakuuttaa opiskelijan meriittilistassa
ajankohtaisesta tietotaidosta. Web-dokumentti pilotin ideoinnissa Lapin yliopisto lähti
liikkeelle orientoitumalla tulevaisuuteen. Ihmiset seuraavat aikaansa yhä enenevästi
internetistä. Netin kautta on mahdollisuus tavoittaa teokselleen hyvinkin laaja
katsojakunta.

Web-dokumentti on oivallinen tapa saada huomiota pohjoisen

osaamiselle. Web-dokumentti mahdollistaa levityksen myös Suomen rajojen
ulkopuolelle, mikä osaltaan lisää kansainvälistä näkyvyyttä.

Elokuvan ja web-dokumentin tuotannossa työtehtävät ja niissä tarvittavat taidot ovat
osittain samoja. Web-dokumentissa opitaan ryhmässä rinnakkain toinen toiselta
yhdessä tekemällä toisen osaamista arvostaen, osittain samojen asioiden parissa
työskennellen sekä limittäin. Web-dokumentissa huomio kiinnittyy yhtenäiseen
kokonaisilmeeseen. Ainoastaan tiivis yhteistyö ja kiinteä yhteydenpito mahdollistavat
tämän.

Web-dokumentin

tuotannossa

korostuu

erilaisen

osaamisen

yhteen

sulattaminen, joka leimaa myös PKI:n toiminnan tavoitteita.

Kylä

joen

sylissä

web-dokumentin

prosessissa

koettiin

monia

vaiheita

ja

kompastuskiviäkin. Dokumentin osasten tekemiseen ja valmistumiseen vaikuttivat eri
oppilaitosten aikataulut ja dokumenttien lyhyet kuvausajankohdat. Joskus yllätti sää
tai muu ennalta arvaamaton tekijä. Kylä joen sylissä web-dokumentin ydinsisältö oli
kyläläisten kalastus kaikkine siihen liittyvine perinteineen. Kalastaminen tapahtui
tiettyinä kesäkuukausina, jolloin oppilaitosyhteistyön opiskelijoilla ei ollut kursseja.
Tämä myös osaltaan muodosti kehykset web-dokumentaariin valittaville sisällöille.
Web-dokumentin

alkuvaiheet

noudattavat

pitkälle

samaa

rakennetta

kuin
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elokuvatuotannossa. Reachers eli kylään tutustumismatkoilla opiskelijat perehtyivät
Kukkolankosken kylään. Kolmen oppilaitoksen opiskelijat löysivät kylän erikoispiirteet
ja samalla selkiintyivät mielekkään lähestymisen näkökulmat lyhytdokumentaareihin.
Web-dokumentin useiden ohjaajien vuoksi oli tärkeätä pitää päällekkäisyyksien
välttämiseksi ryhmäläiset tietoisina siitä, millaista aihetta kukin lähtee käsittelemään.
Osalla opiskelijoita aihe valikoitui helposti. Toiset taas taistelivat aiheen valinnan
parissa

pitkäänkin.

Joillekin

kuvattava

näkökulma

tarjoutui

valmiina. Web-

dokumentin ehdottomaksi eduksi laskettakoon sen tarjoama oivallinen alusta
opiskelijoiden monipuoliselle mediaosaamiselle ja sen näkyväksi tekemiselle.

3. PROJEKTIPEDAGOGIIKKA OSANA OPETUSOPPIA
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Käsittelen teoriaosuudessa tämän päivän oppimisen kenttää. Avaan oppimisen
kentän käsitteitä ja oppimisen muotoja. Nostan esiin eri oppimisen muodoista
tiimioppimisen, työelämälähtöisen ja yhteistoiminnallisen oppimisen sekä avaan
tietoa projektioppimisesta. Kerron lyhyesti myös ongelmaperustaisesta oppimisesta,
koska sen rooli Lapin yliopistossa on näkyvä. Kaikki nämä oppimisen muodot
kulkevat usein päällekkäin ja limittäin. Silti löytyy myös eroavuuksia. Yritän selkiyttää
yhteneväisyydet ja erot, että tulee helpommin ymmärrettäväksi, miksi monia termejä
tarvitaan. Teoriaosuudessani perehdyin aiempiin tutkimuksiin projektioppimisesta,
kun taas analyysissäni peilaan omia kokemuksiani näihin.
Olen rakentanut pohjan analyysiini Pirkko Vesterisen väitöskirjasta nousseiden
teemojen avulla. Näitä teemoja ovat sitoutuminen, tavoitteet, motivaatio, aika,
tiimityö, yhteistyö, organisointi ja elämäntilanne. Samat teemat löytyvät myös
projektioppimisesta kertovasta yleisestä teoriakirjallisuudesta.

3.1 Projektioppiminen ja projektipedagogiikan tarve
Kartoitan

projektipedagogiikan

taustaa

työelämän

tarpeista.

Työelämän

vaatimuksista koulutuksen ja työelämän yhteistyö on noussut kehittämisen kohteeksi
kaikkialla koulutuksen kentällä. Projektityöskentely on näkyvä, yhä laajemmin
käytetty

pedagoginen

ratkaisu

koulutuksen

ja

työelämän

yhteistyölle.

Projektipedagogiikan taustalla on ajatus kouluttaa osaajia työelämän jatkuvasti
muuttuvalle kentälle. Projektiosaamisen tarve nousee työelämästä.

Projektioppimisen juuret ovat Häkkisen ja Järvelän (Häkkinen & Järvelä 2005, 1-11.)
mukaan konstruktivismissa sekä psykologien ja kasvattajien näkemyksissä, joista
mainitaan erityisesti Lev Vygotsky. Konstruktivismin tavoin myös projektioppiminen
rohkaisee opiskelijoita ottamaan itse täyden vastuun omasta oppimisestaan.
Opiskelijat eivät siis enää ole tiedon passiivisia vastaanottajia: oppiminen on omaa
aktiivista kognitiivista toimintaa, jossa odotetaan oma-aloitteisuutta, vastuullisuutta
sekä itseohjautuvuutta. Projektioppiminen kannustaa kriittiseen ajatteluun ja
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metakognitiivisten taitojen kasvattamiseen käytännönläheisten oppimistehtävien ja
ongelmanasettelun avulla.

Pedagogiikka

-sanaa

on

käytetty synonyyminä

kasvatus-

ja

opetusopille.

Pedagogiikan rinnalla puhutaan andragogiikasta. Sillä tarkoitetaan nimenomaan
aikuisena oppimista. Sen erityispiirteitä ovat itsenäisyys, itseohjautuvuus, omat
spesifit oppimisen tavoitteet, oppimisen suuntaaminen ”oikeiden” ongelmien
ratkaisuun, yksilöllinen elämänkokemusten varasto, kriittisyys, itsearviointitaito sekä
odotus oppimisen mielekkyydestä ja sovellettavuudesta.
(Knowles 1984.) LFA-hankkeessa opiskelijat pääsivät harjoittelemaan myös
aikuisoppimiselle tyypillisiä asioita lähellä työelämää.

Viimeaikaisista tutkimuksista löytyy teoreettisia perusteita projektioppimiseen.
Oppiminen on vuorovaikutusta. Uusi asia rakennetaan oppijan ja ympäristön
vuorovaikutuksessa. Ammatillisissa ja korkeakouluopinnoissa opiskelijoille pyritään
tarjoamaan käytännönläheistä oppimista erilaisten projektien ja työelämästä lähtevän
oppimisen avulla. Uudenlaisissa oppimisympäristöissä korostuu koulutuksen ja
työelämän vuorovaikutus sekä tämän päivän elinkeinoelämän vaatima tiimityön
merkitys. Projektioppimisen kehittäminen eri koulutusasteilla on keino vastata
koulutuksen kehittämisessä ajan vaatimuksiin. (esim. Vesterinen 2001 ja Eteläpelto
& Rasku-Puttonen1999.)

Oppimisen kentällä on alettu vilkkaasti puhua projektioppimisesta. Tämän ansiosta
projektityötaitojen opettaminen on yleistynyt eri puolella Suomea lukuisissa eri
oppilaitoksissa. Viimeaikaisissa oppimistutkimuksissa projektioppiminen kuvataan
intentionaaliseksi,

tehokkaaksi

ja

motivoivaksi

oppimisen

muodoksi.

Projektiopiskelun on osoitettu tuottavan opiskelijoita, joilla on työelämän vaatimia
taitoja ja mahdollisuuksia ammatilliseen kehittymiseen. Projektiopintojen todetaan
myös lisäävän yhteistyötä työelämässä: opiskelija saa valmiudet ideoida uusia
toteuttamisen tapoja työelämän kehittämiseksi. (Eteläpelto & Tourunen 1999.)
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Parhaimmillaan projektioppiminen tarkoittaa saumatonta yhteistyötä kentällä olevien
henkilöiden, opiskelijoiden ja ohjaavien opettajien kesken. Projektioppimisen yhtenä
tavoitteena on oppia projektityötaidot, koska nämä taidot ovat jääneet lyhytkestoisten
työsuhteiden

pysyväksi

työkaluksi.

(Vesterinen

2001.)

Projektioppimisella

tarkoitetaan työskentelyä, jossa opiskelijat toimivat pidemmän ajanjakson jonkun
valitun

teeman

parissa

ja

valmistavat

aiheeseen

liittyvän

tuotoksen.

Projektioppiminen toteutetaan useimmiten ryhmissä, mutta projektityöskentelyyn
sisältyy usein myös yksilötyöskentelyn vaiheita. Tällöin tiimin jäsenet sopivat
keskenään työnjaosta. (Tynjälä 1999, 165.) Vesterisen mukaan projektioppiminen on
oppimisen muotona tehokas ja motivoiva. Sen avulla lisätään työelämätaitoja ja
ammatillista kehitystä. Projektioppiminen on kokemuksellista oppimista, jossa
vaaditaan ongelmanratkaisutaitoja. Opiskelijan on otettava täysi vastuu omasta
oppimisestaan

sekä

myös

sitoutua

toimintaan.

(Vesterinen

2001,

32.)

Projektioppiminen on suhteellisen pitkäkestoista, mielekkäiden ongelmien ympärille
muodostuvaa oppimista, jossa pyritään ratkaisemaan mahdollisimman todellisia
ongelmia. (Eteläpelto & Rasku-Puttonen 1999, 202.)

Projektioppimisessa

opiskelija

pyritään

saamaan

työelämälähtöisiin

oppimisympäristöihin, joissa hänellä on käytössään projektityön vaatimat taidot.
Projektimuotoisen

työskentelyn

tärkeimpänä

voimavarana

pidetään

avointa

työskentelyilmapiiriä. Jokaista kuullaan, jokaisen osallistujan ehdotukset ja ajatukset
otetaan huomioon käsillä olevien tehtävien ratkaisemisessa. Enää ei riitä, että
opiskellaan

pelkästään

opetuksen

ohella

oppikirjoista

nähdään

luokkahuoneessa.

välttämättömäksi

taitojen

Kouluissa
hankinta

tarjottavan
aidoissa

työympäristöissä. Osaamisvaatimukset nousevat työelämän tarpeista. Ne ohjaavat
sekä opetussuunnitelmien sisältöjä että opetuksen menetelmällisiä ratkaisuja.
Projektiopiskelun pedagogisen mallin kehittelyn taustalla on kysymys siitä, miten
koulutetaan työelämän toimijoita, jotka työskentelevät reflektoiden itseään ja
toimintaansa

prosessiorientoituneesti

ja

asiakaslähtöisesti.

Onnistunut

projektiopiskelu edellyttää joustavaa opetussuunnittelua, joustavaa opetuksen
organisointia sekä perusteellisia etukäteisselvityksiä jo ennen varsinaisten projektien
käynnistymistä. (Vesterinen 2001, 161-162.)
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Projektiopiskelussa opiskelija oppii kokemuksellisesti. Hän reflektoi kokemaansa ja
oppimaansa vahvistaen, muuttaen tai laajentaen aiempaa tietämystään. Kyseessä
on jokaisen itsenäinen ammatillinen kasvuprosessi. Työelämän taidot harjaantuvat
projektitiimeissä. Vuorovaikutus, vaikuttaminen, sitoutuminen, toisten kuuleminen ja
kunnioittaminen sekä myös palautteen antaminen kuuluvat luontevana osana
projektien

suorittamiseen.

Projektiopiskelussa

tehdään

aina

yhdessä,

ei

yksilösuorituksina. Yhteinen tavoite antaa suunnan koko tiimin toiminnalle.
Opiskelijatiimin tulee toimia itseohjautuvasti. Sen tulisi suunnitella oma toimintansa
tavoitteellisesti ja aikataulullisesti. Tiimi on vastuussa projektin onnistumisesta tai
epäonnistumisesta: vastuu täytyy ottaa ja kantaa. Ajanhallinnassa on tärkeä
huomioida,

että

opiskelijoilla

saattaa

olla

useita

kursseja

ja

projekteja

samanaikaisesti. (Vesterinen 2001, 54-61.)

Raimo

Pelli

Kymenlaakson

ammattikorkeakoulusta

on

kirjoittanut

paljon

ammatillisista projekteista, joissa työelämä on vahvasti läsnä. Pelli avaa projektia
kolmesta näkökulmasta:
1. Ammatillisena projektina – projektia tarkastellaan työelämän kriteerien kautta
(=tuotos, produkti)
2. opetusprojektina – projektin tulee istua opiskelijan koulutuskokonaisuuteen, tulee
saavuttaa opetukselle asetetut tavoitteet ja sisällöt – tämä vaatii ohjaavalta
opettajalta huolellista ennakkosuunnittelua
3. oppimisprojektina – pääpaino on opiskelijan oppimisprosessissa
(Pelli 2006, 6.)

Pellin jaottelun mukaan LFA-hanke näyttäytyy ensinnäkin ammatillisena projektina,
jossa tärkeimmäksi nousee tuotos. Laadukkaat pohjoista kulttuuria ja taidetta esiin
tuovat toteumat nostavat sitä kulttuurista pohjoista arvoa, jota hankesuunnitelmassa
tavoiteltiin.
Toiseksi LFA-hanketta voisi lähestyä opetusprojektina, joka suuntasi erityisesti
ohjaavien opettajien työnkuvaa osaksi projektimuotoisen oppimisen suunnittelua ja
toimintaa.
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Kolmanneksi LFA-hanketta voisi tarkastella oppimisprojektina, eli hankkeessa
mukana olevien opiskelijoiden harjaantuneiden projektityötaitojen ja osaamisen
näkökulmasta.

Projektioppiminen ja ongelmaperustainen oppiminen ovat ryhmätyön muotona
toisiaan

lähellä.

Niitä

voidaan

käyttää

myös

yhdessä.

Silloin

puhutaan

ongelmalähtöisestä projektioppimisesta.

Ongelmaperustainen/ongelmalähtöinen oppiminen ( Problem-based learning)
tarkoittaa ongelmien ratkaisemista tutor-ryhmässä luokassa. Projektioppimisessa
taas tilanteet rakentuvat aidon asiakkaan tilauksen mukaan luokkatilassa tai sen
ulkopuolella. Ongelmaperustainen oppiminen antaa toimivat työkalut mahdollisiin
tuleviin projektioppimisen tilanteisiin. (Helle, Tynjälä & Vesterinen 2004, 256-257.)
Ongelmaperustainen oppiminen poikkeaa tavanomaisesta, oppikirjoihin perustuvasta
opetuksesta, koska sen lähtökohtana ovat työelämässä kohdattavat ongelmat.
(Poikela

1999,

uudenlaisista

1.)

tavoista

Ongelmaperustaisen

Ongelmaperustainen
ohjata
oppimisen

oppimista,
toiminta

oppiminen
tehdä

sisältää

arviointia

pohjautuu

ja

ryhmissä

vaatimuksen
suunnitella.
tapahtuvaan

työskentelyyn, jossa opiskelijat ottavat itse vastuun oppimisestaan. Tämä vaatii
opiskelijalta käsitystä siitä millaista tietoa hänen tulisi hankkia tietyn ongelman
ratkaisemiseksi. Ohjaavalta opettajalta se vaatii ryhmäprosessien ohjaamisen taitoa
enemmän kuin ryhmän ohjaamisen taitoa. (mm. Eteläpelto & Rasku-Puttonen 1999,
189-190, Poikela & Poikela 2006 b,139-140.)

Ongelmaperustainen oppiminen on pedagoginen malli, jonka mukaan opiskelijat
kehittävät asiantuntemustaan opiskeltavasta aiheesta pohtimalla hyvin suunniteltua
ongelmien joukkoa. Nämä ongelmat ovat luonteeltaan samankaltaisia kuin
opiskeltavan aihepiirin aidot ongelmat. Ongelma on tämän oppimismenetelmän
keskipiste. Se voi olla stimuloitu tapahtuma, väite tai kuvaus jostakin tilanteesta.
Ongelman kuvaus ei vielä suoraan sisällä kaikkea tietoa, jota opiskelija tarvitsee
ongelman ratkaisemiseen. Opiskelijan on itse etsittävä tarvittavat tiedot esimerkiksi
tutkimuskirjallisuudesta. (Ilomäki 2004, 106.)
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Projektioppimisella ja ongelmaperustaisella oppimisella on yhtymäkohtia. Ongelmat
ratkaistaan

ryhmänä.

Perusolettamus

on,

että

oppiminen

kytkeytyy

ongelmanratkaisuprosessiin. (Helle, Tynjälä & Vesterinen 2004, 255-257.)
Tynjälä toteaa, että vaikka ongelmaperustaisella oppimisella ja projektioppimisella on
yhteneväisyyksiä,

projektioppiminen

ei

välttämättä

ole

aina

kuitenkaan

ongelmalähtöistä. Toisaalta ongelmalähtöinen oppiminen ei myöskään aina ole
projektioppimista. (Tynjälä 1999, 165.) Eroavuuksia löytyy siinä, että perinteisessä
projektityöskentelyssä oppimista ei juurikaan tehdä näkyväksi, vaan se syntyy vielä
jossakin määrin projektin sivutuotteena. Ongelmaperusteisen oppimisen taustalta
voidaan löytää myös konstruktivistinen- ja kokemuksellinen oppimiskäsitys. (Poikela
1999, 108.)

3.2 Työelämäyhteys
Työelämäläheinen oppiminen pyrkii monella tavalla koulutuksen ja työelämän
yhteistyöllä parantamaan opiskelijoiden koulutusta ja vastaamaan työelämän
vaatimuksiin. Se pyrkii myös auttamaan opiskelijan työllistymistä opintojen jälkeen.
Koulutuksen tehtävänä on arvioida, jopa kyseenalaistaa työelämässä vallitsevia
toimintamalleja. Työelämäläheinen oppiminen kertoo opiskelijalle, millaisia taitoja
tämän päivän työkentällä vaaditaan. Työntekijältä vaaditaan nykyisin erityisesti
nopeaa muutoskykyä: oppija sitoutuu jatkuvaan itsensä kehittämiseen ja elinikäiseen
uuden oppimiseen. (Kelo, Haapasalmi, yms. 2012, 4.)

Työelämäläheinen oppiminen kaventaa oppilaitoksen ja työkentän välistä kuilua.
Työelämäläheinen oppiminen palvelee sekä opiskelijan että yritysten tarpeita.
Yrityksille tehtävä projekti kehittää oppilaitosten toimintaa työelämälähtöisemmäksi.
Tällaisessa tilanteessa kaikki, yrittäjät, opiskelijat ja opettajat, voittavat ja saavat
yhteistyöstä parhaan mahdollisen edun. Työelämäläheisessä oppimisessa opitaan
yhä enenevässä määrin luokkahuoneen ulkopuolella. Lähiopetus on silti edelleen
joissakin opetustilanteissa paras tapa opettaa, mutta sen tarpeellisuus on pystyttävä
perustelemaan.
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Työssä oppiminen sekoitetaan helposti työelämäläheiseen oppimiseen. Työssä
oppimisella tarkoitetaan sekä opiskelijoiden koulutukseen liittyvää oppimista
työkentällä että työntekijöiden oppimista työpaikoilla. Tutkimuksessani tarkastelen
ensimmäistä näistä eli koulutukseen liittyvää työkentällä oppimista. LFA –
hankkeessa tämä tapahtui oppilaitosyhteistyössä kehiteltyjen pilottituotantojen
avulla.

Opiskelijalle

mahdollisuuden
kontaktien

työssä

kontaktien

luominen

oppiminen

tarjoaa

muodostamiseen

rajoittui

pääasiassa

aidon

työympäristön

työkentällä.
oppilaitosten

lisänä

–hankkeessa

LFA

henkilökunnan

ja

opiskelijoiden välisten kontaktien syntymiseen. Tutkitusti oppimisen kannalta
myönteisiä asioita ovat myös itsetunnon ja ammatti-identiteetin vahvistuminen,
opiskelumotivaation

kasvaminen

sekä

yhteistyötaitojen

harjaannuttaminen.

(Sahlberg & Leppilampi 1994, 8.)

Monissa oppilaitoksissa käytetään oppimiseen työharjoittelujaksoja. Merkittävin
tavoite työssäoppimisjaksoille on asiantuntijuuden kehittyminen. Sen rakentaminen
alkaa opintojen aikana, täsmentyy työssäoppimisjaksoilla ja jatkuu yleensä koko
työuran

ajan.

(Collin

&

Tynjälä

2002,

24.)

Ero

koulussa

oppimisen

ja

työssäoppimisen välillä on, että koulussa tärkein tavoite on oppiminen, kun taas
työkentällä tavoitteena on työn tekeminen, jonka sivutuotteena tapahtuu oppimista.
Collin ja Tynjälä ovat tutkimuksissaan päätyneet siihen, että työssä oppimiseen
kytkeytyvät informaalisuus, satunnaisuus, kokemuksellisuus sekä yhteisöllisyys.
Vastaavasti

kouluoppimiseen

liitetään

suunnitelmallisuus,

tavoitteellisuus,

teoreettisuus ja yksilöllisyys. (Collin & Tynjälä 2002, 25-26.)

Työssä oppiminen kasvattaa suosiotaan. Se on tällä hetkellä yleisesti käytössä
monissa oppilaitoksissa. Perehdytys työelämään työssä oppimisen avulla vaihtelee
lyhytkestoisista oppimisjaksoista hyvin ideoituihin pidempiin opintojaksoihin. Työssä
oppiminen

tarkoittaa

kokemuksellista

oppimista.

Toimivaksi

oppimisen

ja

työskentelyn muodoksi työssä oppimisen jaksoille on koettu eri tehtävien pariin
työskentelemään koottuja tiimejä. (Paane-Tiainen 2000, 102-103.)

Tekemällä oppiminen (Learning by doing) on nykyisin lunastanut paikkansa myös
korkeakouluopinnoissa.

Tekemällä

oppimisessa

teoria

pääsee

käytäntöön.
21

Oppimisen

kentällä

luokkahuoneessa

löytyy

tai

tekemisen

oppikirjasta

tulisi

kautta

uusia

huomioita,

pohdittua. Tekemällä

joita

ei

oppiminen

on

toiminnallista työskentelyä, jossa opitaan. Vuorisen mukaan oppimista tapahtuu
osallistumalla ja tekemällä. Tekemisen kautta löytyvät ongelmat pyritään ratkomaan.
Toiminnallisen oppimisen ehdottomaksi eduksi laskettakoon sen konkreettisuus.
Opiskelija on suoraan sillä maaperällä, johon hänen opiskelunsa kohdistuu
tutustuen, harjoitellen, epäonnistuen, kokeillen ja yrittäen uudelleen. (Vuorinen 1993,
179-181.)

Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun ohjaava opettaja Puukko lanseerasi LFAhankkeen aikana Tekemällä väärin oppimisen - ajatuksen.
Uusia innovaatioita ja malleja kokeiltaessa on luonnollista, ettei aina kaikki mene
hyvin. Joudutaan kohtaamaan virhepäätelmiä ja kompastuskiviä. Puukko on
oikeassa siinäkin, että pienet epäonnistumiset muistaa usein yhtä hyvin kuin suuret
onnistumiset. Virheet pyörivät mielessä ehkä onnistumisia kauemminkin.

On

perusteita pohtia, opettavatko virheet enemmän kuin täydelliset onnistumiset.

3.3 Oppimisen ja opiskelun monet muodot
Yhteiskunta muuttuu, koulujen on muututtava sen mukana. Yliopisto - opetuksessa,
ammattikorkeakouluissa

ja

ammattioppilaitoksissa

on monenlaista

oppimista.

Oppimisen ja opiskelun monet muodot - osiossa nostan esiin oppimistapoja, jotka
ovat lähellä projektioppimista tai sisältyvät projektioppimiseen. Tässä kappaleessa
avaan lyhyesti termejä tiimioppiminen, yhteistoiminnallinen oppiminen, yhteisöllinen
oppiminen sekä ekspansiivinen eli laajeneva oppiminen.
Tiimioppiminen näkyi myös LFA –hankkeen hankesuunnitelmassa.
LFA –hankkeen hankesuunnitelman merkittävä tavoite oli luoda opiskelijalle
mahdollisuus tiimi- ja vertaisoppimiseen kolmen eri oppilaitoksista koostuvan
tuotantotiimin kautta. (Hankesuunnitelma, 3.) Tiimi- ja yhteistoiminnallinen oppiminen
kuuluvat

projektipedagogiikan

keskeisiin

oppimiskonteksteihin.

Tiimin

eli

projektiryhmän on tarkoitus kehittää asiantuntijuuden jakamista ja yhteisöllistä
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osaamista. (Vesterinen 2001, 54.) Vesterisen tutkimuksessa havaitaan, että
tiimityöskentely on koettu motivoivana ja sopivan haasteellisena. Tiimityöskentely
kasvattaa ammatti-identiteettiä. Tiimeissä tapahtuvan asiantuntijuuden jakamista
pidetään hyvänä, työskentelyä tehostavana asiana. (Vesterinen 2001, 126.)

Toisaalta tiimityöskentelyssä muiden työskentelyn tapojen tavoin on nurjatkin
puolensa. Kun tiimi sisältää useita opiskelijoita, on aina olemassa vaara, että joku
opiskelijoista joutuu tekemään suurimman työn kun taas osa tiimiin kuuluvista on
pelkästään

läsnä

osallistumatta

mitenkään

toimintaan.

Jotkut

sabotoivat

tiimityöskentelyä johtamalla tilannetta sivuraiteille. Parhaimmillaan tiimin työskentely
ja yhteistoiminnallinen oppiminen ovat, kun yhdessä jaettu ongelma puidaan
monipuolisesti. Tällä tavoin tekemällä saadaan laadukkaampaa osaamista kuin
työskenneltäessä yksin. (Häkkinen & Järvelä 2005, 3-4.)

Tiimioppiminen tarkoittaa yhteistoiminnallista, vuorovaikutuksellista ja vastuullista
oppimismetodia. Asiantuntijuus perustuu yhteiseen tietoon. (Helakorpi 2001, 164165.) Tietopainotteisen opetuksen rinnalle tulisi ehdottomasti nostaa myös ihmisenä
olemisen taitoja: kuunteleminen, jakaminen ja ymmärtäminen. Parhaimmillaan
tiimioppiminen on tietojen yhteistä prosessointia ja välittämistä toisille. Pahimmassa
tapauksessa

tiimityöskentely

ja

-oppiminen

muuttuvat

sekasortoiseksi

valtataisteluksi. (Jalava & Virtanen 1995, 88-91.) Tiimin kehittyminen on jo itsessään
yksi opiskelijan oppimistavoitteista. Tavoitteena on tukea oppimista ja luoda
turvallinen oppimisilmapiiri tiimin jokaiselle jäsenelle. (Vesterinen 2001, 61.)
Työelämässä

koetaan

tiimityö

ja

muunlainen

yhteistoiminta

tehokkaana

ja

motivoivana. Työntekijän sitoutuminen työyhteisöön ja tehtäviinsä osana yhteisöä
edellyttää toimivia viestintä- ja vuorovaikutustaitoja. Yhteistyön oppii ainoastaan
tekemällä yhteistyötä. (Koppinen 2003, 3-9.) Työelämän jatkuva kehittyminen ja
nykyinen yhteiskunta ovat asettaneet lähtökohtia tiimioppimiseen. Uutta tietoa ja
uusia innovaatioita tulee nopeassa tahdissa. Tällaisessa työkentässä ei kukaan voi
olla asiantuntija, joka voisi kehua hallitsevansa kaiken. Asiantuntijuus perustuu
nykyisin ennemminkin yhteiseen tietoon ja sen jakamiseen. (Helakorpi 2001, 4.)

23

Yhteistoiminnallinen oppiminen on yleiskäsite, joka sisältää ne pedagogiset
toimintamallit, joissa suuret opetusryhmät jaetaan pienemmiksi toiminnallisiksi
ryhmiksi. (Shalberg & Sharan 2002, 11.) Koulujärjestelmien eri tasoilla sekä myös
työelämässä on otettu käyttöön eri tyyppisiä yhteistoiminnallisen oppimisen muotoja.
Projektioppiminen voidaan nähdä yhteistoiminnallisen oppimisen muodoksi, jota
LFA-hankkeessa

oppilaitokset,

Yhteistoiminnallisesta

opettajat

oppimisesta

ja

puhuttaessa

opiskelijat
tarkoitetaan

harjoittelivat.
usein

selkeästi

suunniteltua työskentelyä esimerkiksi opetustunneilla. Opetuksen tulee tänä päivänä
varustaa opiskelijansa viestintä-, vuorovaikutus- ja yhteistoimintataidoilla. Näitä
taitoja

harjoitellaan

yhteistoiminnallisessa

oppimisessa.

Opetuksen

ideoinnin

pohjana on eläytyminen oppijan lähtökohtiin. Toiminta perustuu yhteisiin sopimuksiin.
Oppija saa myös esittää ehdotuksia ja tätä kautta tuntea itsensä arvostetuksi
osallistujaksi yhteiseen toimintaan. Jokaisella on yhteinen selkeä tavoite ja samat
tiedot tehtävistä ja työstä. Tiedon kulku on avointa, sekä kysyminen että keskustelu
suotavaa.

(Koppinen

2003,

3-62.) Yhteistoiminnallinen

oppiminen

harjoittaa

sosiaalisia taitoja ja tukee vuorovaikutustilanteissa ryhmän kykyä hakea yhdessä
ratkaisuja
tarkoitetaan

esille

nousseisiin

siis

sosiaalisen

haasteisiin.

Yhteistoiminnallisella

vuorovaikutuksen

hyödyntämistä

oppimisella
oppimisessa.

Opiskelijan on mahdollista harjaannuttaa kommunikaatio- ja yhteistyötaitoja sekä
ongelmanratkaisukykyä ja joustavuutta. (Paane-Tiainen 2000, 32.)

Yhteistoiminnallisen oppimisen ensimmäinen periaate on positiivinen keskinäinen
riippuvuus. Tiimi toimii yhdessä sovittujen sääntöjen mukaan ja kaikilla on osin
yhteiset

tavoitteet.

Toinen

periaate

on

vuorovaikutteinen

viestintä,

jossa

projektitehtävää käsitellään ja pohditaan yhdessä. Tiimin jäsenten ymmärrystä
tarkistetaan aika ajoin, jotta kaikki tiimin jäsenet pysyvät mukana. Kolmas periaate
on yksilöllisen vastuun periaate. Kaikki ovat vastuussa oman oppimisensa lisäksi
myös koko tiimin oppimisesta. Sosiaalisten tiimitaitojen kehittäminen on neljäs
periaate.

Työskentelyn

aikana

voidaan

yhdessä

harjoitella

viestintä-

ja

vuorovaikutustaitoja. Viides periaate on toiminnan yhteinen pohtiminen, johon liittyy
läheisesti arviointi ja kehittäminen. (Vesterinen 2001, 59-60.)
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Tiimissä tapahtuvan yhteistoiminnallisen oppimisen onnistumiselle on ensiarvoisen
tärkeää, että opiskelijat hallitsevat yhdessä oppimisen ja toimimisen perustaidot.
Toiseksi

oppimisen

onnistuminen

edellyttää

opettajan

osaavan

käyttää

yhteistoiminnallisen oppimisen menetelmää. Kolmanneksi koulukulttuurin on tuettava
yhteistoiminnallisuuden
kilpailuhenkisestä

vahvistamista.
ja

Organisaatiorakenteen

yksilökeskeisestä

tulisi

muuttua

massatuotantorakenteesta

yhteistoiminnalliseksi rakenteeksi. (Sahlberg 2002, 101.)

Yhteistoiminnallinen oppiminen tarjoaa opiskelijalle mahdollisuuden pilkkoa ja
jäsentää omaa ajatteluaan. Yhdessä pohtimalla tarjoutuu luonnollinen mahdollisuus
kriittiseen ajatteluun opiskelijan järkeillessä ja selittäessä omia ajatuksiaan tiimin
jäsenille. (Toiviainen & Hänninen 2006, 142.) Ryhmän koko ei saa kasvaa liian
suureksi, jotta kaikkien ääni olisi kuultavissa. Jo kolme henkeä muodostaa toimivan
yksikön.

(Paane-Tiainen

2000,

33.)

Yhteistoiminnallinen

oppiminen

opettaa

vastuuseen myös muista ja siinä samalla huolehtimaan oman oppimisen
edistymisestä. (Sahlberg & Leppilampi 1994, 67.)

Kollaboratiivisen

eli

yhteisöllisen

oppimisen

(Collaborative

learning)

tutkimuksessa on löydettävissä kaksi suuntausta, joista toinen koskee sosiokognitiivista yhteisöllistä oppimista ja toinen sosiokulttuurista. Sosio-kongnitiivinen
näkemys puoltaa vuorovaikutuksen merkitystä. Vuorovaikutus stimuloi opiskelijoiden
tiedon käsittelyä ja monipuolistaa tiedon rakentamista. Opiskelijat jakavat tietoaan,
ideoitaan, arvojaan ja näkemyksiään. Näin he oppivat näkemään monipuolisemmin
ja kokonaisvaltaisemmin. Uuden tiedon prosessointi vaatii järkeilyä, selitysten
antamista ja pyytämistä. Tutkimuksessa kiinnitetään huomiota ryhmässä toimivien
yksilöiden kognitiiviseen toimintaan ja heidän oppimiseensa. (Järvelä yms. 2006,
125-129.)

Sosiokulttuurisessa näkökulmassa ajatellaan, että opiskelijoiden ajattelun sisältöjä ja
kognitiivista tasoa tutkimalla ei saavuteta riittävästi tietoa yhteisöllisestä oppimisesta.
Sosiokulttuurisen näkemyksen mukaan oppiminen on aina sidoksissa siihen
tilanteeseen, jossa se tapahtuu eikä sitä voi arvioida tilanteesta irrallisena.
Sosiokulttuurisen

näkemyksen

tutkimus

ottaa

huomioon

tiedonrakentamisen
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sosiaalisen luonteen. Ryhmän toimintaa ohjaavat sosiaaliset käytännöt. (Järvelä
yms. 2006, 130.) Tätä teemaa avaan lisää kappaleessa sosiaalinen konstruktivismi.
Viimeisimpien tutkimusten mukaan oppiminen tehostuu hyvässä sosiaalisessa
vuorovaikutuksessa

ja

yhteisöllisessä

työskentelyssä.

Tiedon

jakaminen

sosiaalisessa vuorovaikutuksessa parantaa opiskelijoiden ymmärrystä. Yhteisissä
tilanteissa ongelma pitää selittää muille opiskelijoille. Se vaatii tiedon jäsentämistä ja
käsittämistä. (Veermans & Lakkala 2002, 71.)

Projektipedagogiikan

ja

yhteistoiminnallisen

oppimisen

taustalla

vaikuttavat

sosiaalisen konstruktionismin periaatteet. Sosiaalinen konstruktionismi korostaa
tiedon rakentumisen sosiaalista luonnetta. Tiedon ei ajatella olevan absoluuttista eikä
sitä nähdä yksilön omaisuutena. Yksilöiden tieto rakentuu siitä näkökulmasta jota
yksilö elää todeksi. Tämä näkökulma voi poiketa paljonkin toisen ihmisen
näkökulmasta. (Berger & Luckmann 1994, 11-28.) Yksilön sijaan korostetaan tiimien
tietoa, osaamista ja oppimista. Tiedon jakaminen lähtee ajatuksesta, että en tiedä
kaikkea sitä, minkä muut tietävät, eivätkä he tiedä kaikkea sitä mitä minä tiedän.
(Berger & Luckmann 1994, 55-57.) Kasvotusten työskennellessä ajatuksemme ja
ilmaisumme ovat jatkuvassa vuorovaikutuksessa.

Seuraavaksi tarkastelen ekspansiivisen eli laajenevan oppimisen määritelmää.
LFA-hankkeessa

laajeneva

oppiminen

näkyi

vanhojen

käytänteiden

kyseenalaistamisessa ja uusien mallien kehittämisessä. Suomessa on tutkittu
oppimisen toimintaa ja kehitetty toiminnan teoriaa. Merkittävä saavutus tällä
tutkimuksen kentällä on teoria ekspansiivisesta oppimisesta. Siinä tarkastellaan
toimintaa, kyseenalaistetaan sekä laajennetaan toiminnan logiikkaa. Ekspansiivinen
oppiminen on monimutkainen yhteisöllinen prosessi, jossa vanhaa toimintaa
siirretään syrjään ja luodaan sekä otetaan käyttöön uusi toiminnan malli.
(Engeström 2004, 13.) Engeströmin näkemyksessä laajenevasta (ekspansiivinen =
laajeneva) oppimisesta nousee esiin ajatus siitä, että asioilla on aina laajempi
olemus. Niillä on historia ja yhteys tiettyihin tapahtumiin. Oppimisen kentällä tulee
suunnitella ja soveltaa uudenlaisia malleja. Käytännössä voi kokeilla niiden
toimivuutta ja toimivuuden lunastettuaan ne voidaan ottaa osaksi jo vallitsevia
käytänteitä. Juuri näin tapahtui LFA-hankkeessa.
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Yrjö Engeströmin (Salovaara 2004.) ekspansiivinen eli laajeneva oppiminen.
Ekspansiivisen oppimisen lähtökohtana on, että joku toimintajärjestelmän yksilö
lähtee toiminnallaan kehittämään olemassa olevia käytäntöjä. Ekspansiivisessa
oppimisessa on kyse toiminnan kehittymisestä, uuden toimintatavan siirtyminen
toisiin tilanteisiin sekä levittymiseen toimintajärjestelmään. Avainasemassa ovat
totutuista käytännöistä poikkeavat teot sekä toimintaa ja toimintajärjestelmää
uudistavat innovaatiot.

3.4 Kokemuksia projektioppimisesta aikaisempien tutkimusten valossa
Olen tutustunut aiempiin tutkimuksiin projekteissa oppimisesta. Tutkimukseni
kuudennessa

luvussa

toiminnastamme

peilaan

aiempia

LFA-hankkeessa

tutkimustuloksia

projektioppimisen

omaan

kentällä.

aineistooni

Nostan

esiin

opiskelijanäkökulman huomioiden aiempien tutkimusten tuloksia. Pirkko Vesterisen
väitöskirjasta

nousseet

projektioppimiselle tyypilliset

teemat saavat

omassa

tutkimuksessani selkeän paikan.

3.4.1 Opiskelijan roolista
Työ ja opiskelu ovat Nyky-Suomessa osin erilaisia kuin kaksikymmentä vuotta sitten.
Ei ole ollenkaan itsestään selvyys, että opiskelemalla valmistutaan työhön, jonka
parissa työskennellään eläkeikään asti. Päinvastoin: yhä useampi työntekijä
kouluttautuu

uudelleen,

vaihtaa

alaa,

muuttaa

työnkuvaa

toimikentällä

tai

työskentelee monissa eri rooleissa työpaikallaan. Opiskelijan tulisi jo opintojen
aikana harjoitella erilaisia taitoja, joita työt vaativat tulevilta tekijöiltään. Projekteissa
oppiminen on varteen otettava keino hankkia itselleen työelämäläheistä ja
monimuotoista oppia työssä vaadittavista taidoista.
Jyväskylän
opintojakso

yliopiston
on

tietojärjestelmätieteiden

esimerkki

yliopistossa

laitoksen

toteutetusta

”Kehittämisprojekti”yhteistoiminnallisesta

projektioppimisesta. Tässä projektissa yhteisen joukon muodostivat yliopiston
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ohjaava opettaja, työelämän asiantuntija ja viiden yliopisto-opiskelijan ryhmä.
Kehittämisprojektissa oli useita ryhmiä. Opiskelijat olisivat kaivanneet enemmän
palautetta työskentelystään. Heidän mielestään ohjaus oli riittämätöntä, eivätkä
ohjaajat olleet tarpeeksi opiskelijoiden käytettävissä. Osa hankalista tilanteista johtui
ristiriidoista ihmisten välisessä vuorovaikutuksessa. Myös osallistujien erilaiset
tavoitteet

loivat

ristiriitoja.

Toimintaan

osallistuvien

ryhmäläisten

erilaiset

persoonallisuustekijät vaikuttivat yhteistoimintaan. (Kuokkanen 2001, 49.)

Opiskelija

ja

opiskelijaa

ohjaava

opettaja

toimivat

projektioppimistilanteissa

yhteistyössä monien eri tahojen kanssa. Opiskelijatiimi, projektiorganisaatio sekä
yhteistyökumppanit ovat kaikki tahoja, joiden kanssa työn pitäisi edetä. (Vesterinen
2001, 157.) Yhdessä tekeminen edellyttää vuorovaikutustaitoja sekä sitoutumista.
Ohjaavan opettajan rooli projektioppimistilanteissa on merkittävästi toisenlainen kuin
perinteisessä

luokkahuoneopetuksessa.

Opettajan

tärkeimmäksi

tehtäväksi

projektioppimisessa nousee opiskelijan perehdyttäminen, ohjaaminen, opastaminen
sekä tukeminen ja arvioiminen. (Vesterinen 2001, 159.)

Eteläpelto ja Rasku-Puttonen painottavat erityisesti opiskelijoiden motivaation
ylläpidon tärkeyttä. (Eteläpelto & Rasku-Puttonen 1999, 190.) Mikäli projektien
suunnittelussa ei ole huolehdittu riittävästi motivaation ylläpitämisestä, se saattaa
vaikuttaa kielteisellä tavalla opittavan asian syvälliseen ymmärtämiseen. Opiskelijan
on tärkeätä tuntea projekti kiinnostavaksi. Opiskelijan syvällinen oppimisprosessi
kärsii, jos projekti osoittautuu liian haasteelliseksi tai aikaa vieväksi. (Eteläpelto &
Rasku-Puttonen 1999, 190-191.) Toisaalta taas haasteellisten tavoitteiden on
huomattu

lisäävän

yksilön

motivaatiota

ja

halua

ponnistella

tavoitteiden

saavuttamiseksi. (Vesterinen 2001, 111-118.)

Motivoitumista auttaa, kun yksilö uskoo vahvasti ryhmän kykyyn suoriutua annetuista
tavoitteista. (Vesterinen 2001, 58.) Varsinkin heti projektin alussa olisi tärkeää
selkiyttää tavoitteet. Tavoitteiden välittäminen tehtävän alussa motivoi oppijaa
saavuttamaan asetettu oppimisen tavoite. (Eteläpelto&Rasku-Puttonen 1999, 202.)
Vesterisen tutkimuksen mukaan opiskelijoilla oli hyvinkin erilaisia ja toisistaan
poikkeavia tavoitteita projektioppimiselleen. Osa halusi kehittyä ammatissaan, toiset
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sosiaalisissa taidoissaan ja jotkut taas projektityötaidoissaan. (Vesterinen 2001, 111118.)

Tutkimusten

mukaan

opiskelijat

kokivat

pääsääntöisesti

positiivisena

työelämälähtöisen projektioppimisen. Opiskelijoiden mielestä ryhmässä työskentely,
sosiaaliset taidot sekä itseohjautuvuus ja ajanhallinta ovat työn kuluessa kehittyneet
siitä, mitä ne olivat ennen projektioppimisen aloittamista. Työhön siirtymisen kynnys
madaltuu, kun jo ennalta tiedetään, mikä kentällä odottaa. (Vesterinen 2001, 199,
125.) Vesterisen tutkimuksessa opiskelijat arvioivat oppimistaan edistäviä tekijöitä.
Heidän mielestään aidossa työelämän kontekstissa toimiminen on hyväksi. Yhdessä
tehden kannustus ja arvostus tulee näkyväksi. Opiskelijat kokivat myös hyväksi
oman

opiskelumotivaationsa,

huolella

asetetut

opiskelutavoitteet

sekä

mahdollisuuden omien resurssien mukaan laadittuun aikatauluun. Lisäksi opiskelijat
arvostivat mahdollisuutta oppia yhdessä tiimien kanssa. Osalle opiskelijoista on
projektin avulla löytynyt työharjoittelu- ja/tai työpaikka. (Vesterinen 2001, 20.)

Tutkimuksissa nousi esiin myös opiskelijoiden projektioppimista heikentäviä tekijöitä.
Projektin heikko organisointi koettiin haasteelliseksi, samoin liian lyhyt aika projektin
suorittamisessa sekä huono perehdyttäminen projektiin. Aikataulut loivat oman
haasteensa, samoin kuin liian suureksi koettu vastuu projektissa. (Vesterinen 2001,
141) Opettajat huomasivat ettei projektiopiskelu sovi kaikille opiskelijoille. Kaikki
eivät siedä epämukavuutta eivätkä kykene itsenäiseen työskentelyyn. (Vesterinen
2001, 171.) Myös Jyväskylän yliopistossa tehdyssä kehittämisprojektissa kirjattiin
ongelmaksi kiire ja sen myötä ajan puute. Itseohjautuvuuden merkitystä projektissa
ei voida myöskään liiaksi korostaa. Oppija kantaa yksin tai yhdessä toisten kanssa
vastuun

omasta

oppimisestaan.

Vastuullisuus

edellyttää

toimivaa

sisäistä

kontrollijärjestelmää. (Vesterinen 2001, 58.) Pitkän työuran omaava aikuisopiskelija
saattaa tuntea haasteelliseksi omista totutuista toimintamalleista poisoppimisen.
(Paane-Tiainen 2000, 36.)

Uusiin opiskelun tapoihin opettelu koettiin haasteena, kun oppimisen osallistavat
toimintatavat poikkeavat opiskelijalle tutusta tavasta. Käsitys oppimisesta jaettuun
ymmärtämiseen perustuvana sosiaalisena prosessina on jollekin vielä uusi.
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Lapin

yliopistossa

on

lähdetty

ongelmaperustaisen

pedagogiikan

kautta

harjaannuttamaan uuden ymmärtämistä. Sari ja Esa Poikela ovat toimineet
ansiokkasti ongelmaperustaisen oppimisen puolestapuhujina. Opiskelijoilla on
taipumus toimia vanhojen toimintatapojensa perusteella, ellei heitä selkeästi
ohjeisteta uusiin. Erityisen tärkeää olisi saada opiskelijat ymmärtämään tämän
päivän opiskelun monenlaisia oppimistavoitteita. Mikäli opiskelija kokee ainoaksi
oppimistavoitteeksi käsiteltävän asian ymmärtämisen, jää häneltä osa työkentällä
vaadittavista taidoista oppimatta. Jaettu asiantuntijuus sekä tiimioppiminen ovat
muun muassa tällaisia taitoja. (Portimojärvi 2006, 233-247.)

3.4.2 Kokemuksia oppimisympäristöstä
Helakorven mukaan sekä Mannisen ajatuksia mukaillen oppimisympäristö on tila,
paikka, yhteisö tai toimintakäytäntö, jonka tarkoituksena on oppimisen edistäminen.
(Helakorpi 2010, 125.) Oppimisympäristö – käsitteeseen liittyy ajatus aktiivisesta
oppijasta. Kouluissa järjestettyä opetusta on arvosteltu siitä, että se poikkeaa
aidossa ympäristössä tapahtuvasta. Työelämän kaltaiset ympäristöt koetaan
ihanteelliseksi. Siellä toimitaan vuorovaikutteisesti ja kuin toiminnan sivutuotteena
tapahtuu oppimista. (Eteläpelto & Rasku-Puttonen 1999, 181.)

Oppimisympäristön käsite on laajentunut oppilaitosten ulkopuolelle.

Tänä päivänä

nähdään jo välttämättöminä kouluissa tarjottavan opetuksen ohella koulujen
ulkopuolella hankitut taidot. (Vesterinen 2001, 11.) Oppilaitoksissa on otettu käyttöön
ongelmalähtöisen oppimisen muotoja sekä erilaisia tekemällä oppimisen malleja.
Tutkimuskirjallisuudessa

painotetaan

oppimisen

kontekstuaalisuutta

ja

situationaalisuutta. Sen seurauksena ajankohtaiset kehittämishankkeet pyrkivät
nimenomaan

opiskelijoiden

väliseen

vuorovaikutukseen

ja

yhteistoimintaan

käytännönläheisissä oppimisympäristöissä. (Eteläpelto & Rasku-Puttonen 1999,
182.) Työelämän kanssa yhteistyössä tehtävät projektit käsitetään autenttisina
oppimisympäristöinä. Niissä jo tarjotaan opiskelijalle mahdollisuus osallistua aitoihin
työelämän toimintakäytänteisiin. (Helle, Tynjälä & Vesterinen 2004, 258.)
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4. TUTKIMUSTEHTÄVÄ JA -MENETELMÄT

4.1 TUTKIMUSTEHTÄVÄNI LFA –HANKKEESSA
Yhtenä LFA –hankkeen pyrkimyksenä oli innovatiivisten, monitasoisten kulttuuri- ja
taidealojen produktioiden pedagoginen ja taiteellinen kehittäminen tutkimusta apuna
käyttäen. Hankkeessa organisoitiin oppilaitosten yhteisen projektipedagogisen mallin
kehittäminen toimintatutkimuksen muotoon. (LFA 2010, 3-4.) Tutkittavasta kohteesta
hankittiin monipuolista tietoa. Toimintatutkimuksessa tutkittavaa tilannetta

ei

järjestetä keinotekoisesti. Tutkimuksen kohteena on toiminnassa oleva tapaus.

Aloitin LFA -hankkeessa elokuussa 2011. Pro graduni rakenne etenee hankkeen
esittelystä projektipedagogiikan teoriaosuuden kautta itse toimintaan ja päätyy
viimein sen analysointiin. Tutkimuskohteenani on LFA -hankkeen pilottituotannoista
web-dokumentin tuotanto ja opiskelijoiden kokemukset projektioppimisesta siinä.
Tehtäväni on raportoida web-dokumentin suunnittelu- ja toteutusprosessia.
Tutkin tuotantoa kokonaisuudessaan sekä perehdyn lähemmin web-dokumentin
kokonaisuuksista Lippomies –lyhytdokumentaarin tuotantoon. Tutkimuksessani
tarkastelen

opiskelijoiden

kokemusta

oppimisesta

–hankkeessa.

LFA

Pyrkimyksenämmehän oli tiimiyttää kolmen oppilaitoksen opiskelijoita, perehdyttää
heidät vertaisoppimiseen sekä projektityötaitoihin.

LFA -hankkeen avulla pyritään visioimaan ja kehittämään prosesseja, strategioita ja
yhteistyötä, aktivoimaan oppilaitoksia ja tarjoamaan opiskelijoille mahdollisuus
työelämäläheiseen työntekoon erilaisten yhteistyötahojen kanssa. Projekteissa toimii
opiskelijoiden lisäksi taide- ja kulttuuri-instituutioiden, turismin, yritysmaailman ja
paikallisten

yhteisöjen

edustajia.

Erilaisten

intressiryhmien

osallistuminen

mahdollistaa toiminnan aikana dialogin, vuorovaikutuksen ja moniäänisyyden.
(Jokelan

keskeneräinen

artikkeli.)

LFA-hankkeessa

kartoitettiin

mahdollisia

yhteistyökumppaneita, mutta hankkeeseen ei yritysyhteistyötä kuitenkaan vielä
saatu.
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Tutkimuskysymykset:
Millainen

oli

Kylä

joen

sylissä

web-dokumentti

tuotannon

suunnittelu

ja

toteutusprosessi?
Mitkä asiat ovat opiskelijoiden kannalta olennaisia projektioppimisen onnistumisessa
Kylä joen sylissä web-dokumentin tuotannossa?

4.2 TOIMINTATUTKIMUS
Toimintatutkimus on käytännönläheistä. Mikäli tutkija tulee yhteisön ulkopuolelta, hän
ei kuitenkaan jättäydy ulkopuolisen tarkkailijan rooliin vaan osallistuu mukaan
toimintaan. Tutkimuksen tarkoituksena on tuoda esille uutta tietoa toiminnasta, mutta
samalla myös kehittää sitä. Toimintatutkimuksessa ihmiset tutkivat todellisuutta
voidakseen

mahdollisesti

muuttaa

sitä.

(Heikkinen

2001,

129-141.)

Toimintatutkimuksessa tarkastelun kohde on aina tietyssä ympäristössä tapahtuva
toiminta, tapahtumaketju tai yksittäisen kohteen toiminta. Tekemistä tutkitaan siinä
kontekstissa,

jossa

oikeasti

toimitaan.

(Eteläpelto

&

Tynjälä

1999,

9.)

Toimintatutkimus on luonteva lähestymistapa sellaisen oppimisen tutkimisessa, jossa
tarkastellaan,

kuvataan

ja

kehitetään

kyseisiä

käytännön

ongelmia

kokonaisvaltaisesti. (Syrjälä 1994, 10-11.) Toimintatutkimus yhdistää käytäntöä ja
teoriaa. Tutkija

ei

pyri

tarkastelemaan

kohdetta

objektiivisesti;

hän

pyrkii

vaikuttamaan tutkimuskohteeseen. Hän ottaa osaa kokouksiin ja keskusteluihin,
joissa arvioidaan ja kehitetään toimintaa. Toimintatutkimuksen sykli alkaa, kun tutkija
ideoi ja toteuttaa uutta toimintaa. Tapahtumien aikana seurataan ja reflektoidaan
toteutusta. Toiminnan päätyttyä suunnitellaan uutta ja parempaa edeltävästä
toiminnasta saatujen kokemusten pohjalta. Toimintatutkimus siis etenee suunnittelun,
toiminnan,

havainnoinnin

ja

reflektion

kautta

uudelleen

suunnitteluun.

Toimintatutkimuksella ei kuitenkaan pyritä saavuttamaan pysyviä käytänteitä: ilmiöt
ovat jatkuvassa muutoksessa. Myös tutkimusten tulokset muuttuvat jatkuvasti.
(Heikkinen 2007, 29-36.)

Heikkisen

(Heikkinen

2001,171.)

mukaan

toimintatutkimus

on

ensisijaisesti

sosiaalista toimintaa. LFA -hankkeen web-dokumentin tuotannossa kehitettiin
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yhteistyötä kolmen eri oppilaitoksen välille. Sosiaalinen toiminta ja sen sujuvuus
nousivat merkittävään asemaan. Toimintatutkimuksessa tutkija itse on mukana
toiminnan kulussa. Vaikka tutkija tulisi yhteisön ulkopuolelta, hän kuitenkin osallistuu
toimintaan ja sen kehittämiseen. Tutkija tuo teoreettista taustatietoa kehitystyöhön.
Hän tuo myös käytännön toiminnan tulokset julkisesti arvioitavaksi tieteen kentässä.
(Heikkinen & Jyrkämä 1999, 40-48.)

Toimintatutkimus

rakentaa

siltoja

yliopiston

ja

yhteiskunnan

välille.

Toimintatutkimusta ei aina edes ajatella tutkimusmenetelmänä, pikemminkin
lähestymistapana tai asenteena, joka tutkimuksen avulla kehittää toimintaa.
Toimintatutkija ei pelkästään tarkastele toimintaa sellaisena kuin se on: hän pyrkii
vaikuttamaan siihen. Interventio on yksi toimintatutkimuksen piirteistä. Muutos lähtee
usein yhden henkilön aloitteesta, mutta laajenee myöhemmin isomman joukon
tavoitteeksi. Toimintatutkimusta pidetäänkin yhteisöllisenä, siinä kaikki toimijat
osallistuvat yhdessä tutkimukseen. (Heikkinen 2001, 179-180.)

Kerron tässä luvussa myös taideperustaisesta toimintatutkimus- suuntauksesta.
Huhmarniemi avaa käsitettä taideperustaisesta toimintatutkimuksesta Jokelan ja
Hiltusen mukaan. (Huhmarniemi 2016, 44-46.)
Taideperustaisen toimintatutkimuksen tavoitteena on kehittää taiteellisia työtapoja.
Taideperustainen toimintatutkimus voi puuttua taiteen keinoin ympäristössä tai
yhteisössä olevaan ongelmaan, luo uusia malleja ongelman poistamiseen tai
minimoimiseen. Taiteelliset tuotteet tai tuotannot ja niihin liittyvät havainnot ovat
tutkimuksen aineistoa.

4.3 AINEISTONKERUUMENETELMÄT
Toimintatutkimus sidottiin

osaksi Les Feux Arctiques

-hankkeen

toimintaa.

Hankkeeseen palkattiin kaksi kuvataidekasvatuksen opiskelijaa osallistumaan
toimintatutkijoina oppilaitosten yhteisen projektipedagogisen mallin kehittämiseen
koko hankkeen ajaksi. Toimimme toimintatutkijoina yhdessä tutkijaparini Liisa
Pölläsen kanssa. Olimme aktiivisesti mukana hankkeen palavereissa, opetuksen
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suunnittelussa sekä opetusprojektien toteutuksessa. Hanke tuotti ilman varsinaista
aineistonkeruutakin

monenlaista

aineistoa:

palaverimuistioita,

sähköpostikeskusteluja ja raportteja. Lisäksi keräsimme tietoisesti aineistoa eri
teemoista.

Me

molemmat

hankkeessa

tutkimusharjoittelijoina

työskentelevät

tiivistimme oman tutkimustehtävämme, jonka avulla aineistoa rajattiin.
Työni tutkimusharjoittelijana LFA –hankkeessa alkoi syyskuussa 2011 projektin
ollessa jo täydessä vauhdissa. Työskentelyni jatkui aivan projektin loppumetreille
toukokuulle 2013 asti. Toimin myös LFA –hankkeen päättävien näyttelyiden
tuottajana.

Keräsin

koko

hankkeen

ajalta

mittavan

ja

kattavan

aineiston.

Toimintakertomuksestani tulee ilmi, miten Kylä joen sylissä -web- dokumentissa
edettiin suunnittelusta tuotantoon. Hankkeessa syntynyt monipuolinen aineisto auttoi
tämän prosessin jäsentelyssä. Kokemuskertomuksessa käsittelin sitä, miten
opiskelijat

ja

muut

Kertomuksessa

tulee

yhteistyötahot
ilmi

kokivat

yhteistyökokeiluun

web-dokumentin
osallistuneiden

prosessina.

kokemuksia

ja

opiskelijoiden tuntemuksia. Kertomukseni perustuu sekä omiin että opiskelijoiden
tutkimuspäiväkirjoihin, sähköpostikeskusteluihin sekä hankkeen aikana ja lopuksi
pidettyihin ryhmäkeskusteluihin.

Oma ensimmäinen kaikkia hankkeen osallistujia koskeva LFA -palaveri pidettiin
Rovaniemellä 20.10.2011. Esittelimme palaverissa tutkijaparini Liisa Pölläsen kanssa
ohjeet päiväkirjan pitämisestä kaikille hankkeessa mukana oleville. Muutama
opiskelijoiden ylläpitämä päiväkirjaprosessi sai alkunsa jo heti tässä palaverissa.
Nämä päiväkirjat toimivat tutkimuksessani merkittävänä aineistona opiskelijoiden
kokemuksista. Me tutkijaharjoittelijat olisimme toivoneet päiväkirjoja myös ohjaavilta
opettajilta sekä kaikilta hanketyöntekijöiltä samalla tavalla kuin opiskelijoiltakin. Tämä
osoittautui kuitenkin mahdottomaksi. Hanketyöntekijöillä ei ollut aikaa enempää kuin
innostustakaan päiväkirjojen kirjoittamiseen. Päiväkirja-aineistot osoittavat, että
niissä olisi hedelmällistä materiaalia vieläkin syvempää tutkimusta varten.

Pidimme Liisa Pölläsen kanssa omaa tutkimuspäiväkirjaa koko hankkeen ajan.
Tallensin

itselleni

kokousmuistiot,

kaikki

LFA

–hanketta

käytäväkeskustelut

sekä

koskevat

projektisuunnitelmat,

sähköpostikeskustelut.

Kävin
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tutkimuksellisesti antoisimmat sähköpostikeskustelut Liisa Pölläsen kanssa. Keräsin
opiskelijoiden

kokemuksia

hankkeesta

vielä

päiväkirjojen

lisäksi

kokoavalla

päätöskeskustelulla Torniossa 11.5.2013. Tärkeän lisän aineistooni tuovat hankkeen
aikana käymäni käytäväkeskustelut ohjaavien opettajien ja opiskelijoiden kanssa.
Osallistuva

havainnointi

ja

sen

pohjalta

kirjoitettu

tutkimuspäiväkirja

on

toimintatutkimuksessa merkittävä tiedonkeruun muoto. (Huovinen & Rovio 2007,
104.)

Tutkimusprosessin

aikana

on

osallistuvaa

havainnointia

suunnattava

järkevästi. Tämä edellyttää hyvää käsitystä tutkimuskohteesta ja tutkimusongelman
täsmentymistä.

Toimintatutkimukseen

sisältyvät

toiminnan

arviointikeskustelut,

kyselyt

ja

havainnointi. Kävimme arviointikeskusteluja toiminnan päättyessä web-dokumentin
osalta Torniossa 11.5.2013. Opiskelijat, opettajat ja henkilökunta kokoontuivat
toiminnan päätteeksi keskustelemaan tapahtuneesta. Arviointikeskustelun sisältö on
koottu

keskustelumuistioksi.

Ammattikorkeakoulun

opiskelijoista

tuli

paikalle

valtaosa, Lapin yliopistolta muutama opiskelija, mutta Lappian opiskelijat eivät
osallistuneet päätöskeskusteluun. Ammattiopisto Lappian opiskelu on vahvasti
sidoksissa koulun oppitunteihin. Ryhmähaastattelu pidettiin näyttelyavajaisten
yhteydessä lauantaina eikä Lappialla ole oppitunteja lauantaisin. Tämä saattaisi
ehkä olla syynä Lappian opiskelijoiden puuttumiseen. Ryhmäkeskustelu toteutettiin
kaikkien niiden kesken, joka olivat päässeet paikalle. (Vilkka, Hanna)

Oppimispäiväkirjoihin vastanneiden määrä oli huomattavasti pienempi kuin olimme
olettaneet.

Oman

oppimispäiväkirjojen

tutkimukseni
kirjoittajat

kannalta

löytyivät

juuri

oli

onnekasta,

Lippomies

että

aktiiviset

-lyhytdokumentaarin

opiskelijoista. Omat havaintoni ja päiväkirjamerkintäni muodostavat merkittävän osan
tutkimusaineistosta.

Tärkeää

lisämateriaalia

sain

myös

päätöskeskustelusta

Torniossa sekä käytäväkeskustelusta Lapin yliopiston ohjaavan opettajan kanssa.
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4.4 AINEISTON ANALYSOINTI
Aineistolähtöinen analyysi tarkoittaa, että tutkimus voidaan käynnistää ilman
ennakko-olettamuksia
havaintomateriaalia,

tutkimuksen

kohteesta.

päiväkirjamerkintöjä

tai

Aineisto

voi

olla

tutkijan

haastatteluja. Aineistoksi

kelpaa

monenlainen ilmiöstä saatu materiaali. (Eskola & Suoranta 2001 15, 19.)
Aineistoa tutkimalla ja analysoimalla esiin saattaa nousta tietoa, joka johdattaa
lopullisen tutkimusongelman syntymiseen. (Anttila 2005, 229.)

Tutkimukseni ensisijainen aineisto koostuu päiväkirjamerkinnöistä ja keskusteluista,
lähinnä tutkijaparini Liisa Pölläsen kanssa. Peilaan aineistoani Pirkko Vesterisen
väitöskirjan esiin nostamiin teemoihin: sitoutuminen, tavoitteet, motivaatio, aika,
tiimityö, yhteistyö, organisointi ja elämäntilanne. Hankkeen edetessä analyysiä
tapahtui

jatkuvasti.

hankkeeseen

Olimme

liittyvissä

Liisa

asioissa.

Pölläsen
Tilanteen

kanssa
vaatiessa

viikoittain
pohdimme

yhteyksissä
hankkeen

edistymistä päivittäin. Moni asia avautuikin juuri näiden keskustelujen kautta.
Keskustelut

suuntasivat

usein

löytämään

aiheeseen

liittyvää

materiaalia

kirjallisuudesta.

Löysin sopivan teemoittelun omalle aineistolleni. Toteutin aineiston analyysin Pirkko
Vesterisen väitöskirjasta kokoamieni teoreettisten näkemysten pohjalta. Laadullisen
aineiston sisällönanalyysin avulla pyritään aineistosta löytämään tutkimusongelmaa
koskevia teemoja. Teemoittelu sopii erinomaisesti käytäntönä lähellä olevien
ongelmien ratkaisemiseen. (Eskola & Suoranta 2003, 174-179.)

Varsinainen työrupeama alkoi aineiston läpi käymisellä. Kokosin opiskelijoiden
postittamat päiväkirjat yhteen.

Ohjeistimme hankkeen alussa tutkijaparini Liisa

Pölläsen kanssa kaikkia hanketyöntekijöinä toimivia opiskelijoita kirjoittamaan
päiväkirjaa, mutta saimme pohdintoja vain muutamalta. Tämän lisäksi käytän
kokoamaani muuta materiaalia, runsaita sähköpostikeskusteluja ja muistiinpanojani.

Vesterinen on väitöskirjassaan tutkinut tavoitteiden saavuttamista projektissa. Hän
on listannut oppimista ehkäisevät sekä edistävät seikat seuraavasti:
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Vuorovaikutustaidot
Sitoutuminen vs. sitoutumattomuus
Selkeät tavoitteet vs. tavoitteiden ristiriitaisuus
Motivaatio
Aika
Tiimityö
Organisointi
Elämäntilanne
(Vesterinen 2001, 140.)

Kokosin suunnittelun ja toteutuksen etenemisen LFA-hankkeessa.
Tutkin esiin nousseita opiskelijoiden kokemuksia sekä web-dokumentin tuotannon
projektimuotoisesta oppimisesta. Käytin aiempaan tutkimukseen apuna Vesterisen
koontia. Kolmen oppilaitoksen yhteistyö kulki tärkeänä matkassa koko hankkeen
ajan.
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5. TUTKIMUSPROSESSIN KULKU JA TOTEUTUS
5.1 KYLÄ JOEN SYLISSÄ WEB-DOKUMENTTI – MITEN SUUNNITTELIMME JA
TOTEUTIMME
Kylä joen sylissä –web-dokumentin idea virisi Lapin yliopiston opettajan ja silloisen
Kemi-Tornion

ammattikorkeakoulun

kehityspäällikön

yhteisen

keskustelun

seurauksena jo ennen LFA –hankkeen syntyä. Ajatus web-dokumenttituotannon
sijoittamisesta yhdeksi LFA –hankkeen pilotiksi tuntui luontevalta erityisesti
ajankohtaisuutensa tähden. Elokuvateollisuuden jatkuvasti muuttuva luonne vaatii
työkentälle suuntaavilta opiskelijoilta laaja-alaista käsitystä siitä, että he ovat
valmistumassa hyvin monimuotoiselle alalle. Media-alan opiskelijoita oli kaikissa LFA
-hankkeen oppilaitoksissa; Lapin yliopistossa, Kemi-Tornion ammattikorkeakoulussa
sekä ammattiopisto Lappiassa. LFA –hankkeen keskeisiä tavoitteita kulttuurihistorian
tuotteistamisen ohella on sellaisen projektipedagogisen mallin kehittäminen, jossa eri
oppilaitosten opiskelijat pystyisivät osallistumaan yhteisiin tuotantoihin. Tähän
tarkoitukseen web-dokumentti Kukkolankosken kylästä istui luontevasti. (Haanpää
2013, 63.)
Osuuteni tutkijana LFA –hankkeessa sai alkunsa Lapin yliopistossa syyskuussa 2011
(Kokousmuistio 13.9.2011). Hanke oli ollut käynnissä jo jonkin aikaa, kun Lapin
yliopiston maisteriopiskelija Liisa Pöllänen kuvataidekasvatuksen puolelta etsi
hankkeeseen toista tutkimusharjoittelijaa. Kävimme Liisa Pölläsen kanssa jatkuvaa
sähköpostin vaihtoa ja pidimme puhelinpalavereja toiminnasta. Keräsimme suuren
määrän

aineistoa

kokousmuistioista

päiväkirjamerkintöihin.

Pedagogisen

näkemyksemme pohjalta päädyimme arvioimaan toimintaa LFA-hankkeen aikana.
Työskentelyn arviointi ja tarkastelu mahdollisti toiminnan uuden suuntaamisen jo
hankkeen kuluessa eikä vasta sen päätyttyä, jolloin opitun hyödyntäminen olisi
jäänyt vähäisemmäksi. (sähköposti Liisan kanssa 11.12.2011.)

Web-dokumentti -kokonaisuuden suunnittelu käynnistyi Lapin yliopiston ohjaavan
opettajan houkuteltua kaksi Lapin yliopiston opiskelijaa ohjaajan rooleihin.
Ohjaajatiimi

kasvatettiin

nelihenkiseksi

Kemi-Tornion

ammattikorkeakoulun
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opiskelijoilla. Eri oppilaitoksista koostuvan ohjaajatiimin katsottiin toteuttavan
toivottua yhteistyötä oppilaitosten välillä. (Kokousmuistio 16.9.2011.)

Käytännössä ajatus onnistui vain osittain. Onnistuimme vertaisoppimisessa, jota jo
hankesuunnitelmassa peräänkuulutettiin. (Hankesuunnitelma, 4.)
Opiskelijat harjoittelivat vastuun jakamista, yhteydenpitoa ja asioista tiedottamista.
LFA – hankkeen ulkoistaessa yhteydenpidon opiskelijoille, opettajien väliset
tapaamiset ja vertaisoppiminen jäivät minimiin. Tästä tuli oivallisen idean
kompastuskivi, josta seurasi muun muassa, että Lapin yliopiston ohjaavan opettajan
ajatus Kylä joen sylissä – web-dokumentin kokonaisilmeestä kulki monen välikäden
kautta saavuttamatta kaikkia LFA-hankkeen oppilaitosten opettajia. Opiskelijat eri
oppilaitoksista työskentelivät web-dokumentin eteen oman ohjaavan opettajansa
opastamina. Ohjaavat opettajat eri oppilaitoksista eivät pitäneet riittävästi yhteyttä
toisiinsa. Ohjeistukset olivat puutteellisia ja osa jo tuotetuista osioista palasi
bumerangina takaisin oppilaitoksiin. Tämä vaikutti häiritsevästi opiskelijoiden
motivaatioon ja turhautti myös ohjaavia opettajia. Näin ei saisi oppilaitosyhteistyössä
tapahtua. Turhautuminen näkyy myös omista päiväkirjamerkinnöistäni.

Miksi ei ole kerralla ohjeistettu kaikkia oppilaitoksia tekemään sellaiset synopsikset,
joista löytyisivät kaikki tässä projektissa vaadittavat asiat? Miksi jatkuvaa jälkikäteen
korjaamista ja pakittamista? Miksi asiat eivät ole kaikkien tiedossa? Miksi on
epäselvää mitä tehdään, millä tyylillä ja miten?
(Tutkimuspäiväkirja 19.3.2012.)

Syksyn 2011 aikana oli tarkoitus saada käsikirjoitus web-dokumentille sekä
käyttöliittymän ideointi ja esittely Lapin yliopiston opiskelijan suunnitelmien pohjalta.
Varsinainen tuotannollinen osuus käynnistyisi tammikuussa 2012. (Kokousmuistio
16.9.2011.) Kylä joen sylissä –web-dokumenttiteoksen keskeisiä teemoja ovat joki,
koski ja kalastus. (Haanpää & Leinonen, 65.) Nämä rajasivat reunaehdot
kuvausajankohdille. Osa kuvauksista tuli tehdä silloin, kun kyläläiset kalastavat –
kesällä. Lapin yliopiston opiskelijoille tämä kyllä oli mahdollista, kun taas
yhteistyöoppilaitosten opettajat ja opiskelijat olivat tuolloin lomilla. Opetuksen
toteutuksen kannalta oli tärkeä miettiä, miten kurssit osuvat ajallisesti kohdalleen
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kussakin oppilaitoksessa. Lappian Arktiset tuotannot –kurssi sijoittui helmikuulle,
joten siihen lähdettiin luontevasti ideoimaan talvikalastuksen kuvausjaksoa. Näin
saatiin

kurssit

ja

sisällön

tuottaminen

osumaan

kohdalleen.

Kemi-Tornion

ammattikorkeakoulun opiskelijat pyrkivät olemaan joustavia kuvausaikatauluissa,
mutta eivätpä hekään halunneet tehdä kesällä koulutöitä. Kuvaukset pyrittiin
järjestämään oppilaitosten aikatauluihin sopiviksi. (Kokousmuistio 11.1.2012.)

Tammikuun

2012

palaverissa

ammattiopisto

Lappian

roolitus

kasvoi

talvikalastusosuuden lisäksi Valokuvaustaiteen- ja Graafisen tuotannon kursseilla.
Helmikuussa 2012 oli tarkoituksena aloittaa Valokuvaustaiteen kurssin puitteissa
kuvagallerian

kuvaaminen

dokumenttituotantoa.

Kukkolankosken

Graafisen

tuotannon

kyläläisistä
kurssilla

osaksi

päätettiin

webtoteuttaa

käyttöliittymän panoraamakuvat. Kurssi jatkui toukokuulle 2012 eikä kiirettä
panoraamakuvilla tässä vaiheessa vielä ollut. Toisaalta käyttöliittymän suunnittelija
tarvitsi panoraamat tietyssä kohtaa työskentelyään, joten tämäkin tuli huomioida
suunniteltaessa kuvausaikatauluja. Tammikuun palaverissa nousi esiin myös ajatus
Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun opiskelijan ottamisesta mukaan LFA-yhteistyön
web-dokumentin animaatio – osuuksiin. Ajatusta kannatettiin kaikissa yhteistyöhön
osallistuvissa oppilaitoksissa. (Kokousmuistio 11.1.2012.)

Web-dokumentin tuotannon suunnittelu eteni säännöllisten tapaamisten avulla.
Tapaamisissa tarkastettiin missä mennään ja mitä tulisi saada valmiiksi ennen
seuraavaa palaveria. Oppilaitosten omat ohjaavat opettajat huolehtivat työn
asianmukaisesta etenemisestä sekä työn laadusta omissa oppilaitoksissaan.
Oppilaitosten sijaitessa maantieteellisesti etäällä toisistaan oli käytännöllistä
toteuttaa palasia omissa oppilaitoksissa omien ohjaavien opettajien ohjauksessa.
Kylä joen sylissä –web-dokumentin tuotannon päävastuu oli Lapin yliopistolla.
(Hankesuunnitelma, 4.) Hankkeen aikana ei aina kuitenkaan onnistuttu esittämään
tavoitteita ja toiveita selkeästi yli oppilaitosrajojen kaikille työryhmille. Ammattiopisto
Lappian tuottama osio ei vastannutkaan ajatusta eikä yliopiston hakemaa
dokumentin kokonaisilmettä. Tästä seurauksena web-dokumenttituotantoon tulevia
palasia jouduttiin uusimaan ammattiopistolla. Mikäli Lappia ammattiopiston kyseinen
kurssi oli jo loppunut, osiota ei enää voitu uusia. Näin opiskelijan tekemä teos saattoi
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jäädä lopullisesta web-dokumentista kokonaan pois. Tämä ymmärrettävästi aiheutti
hämmennystä eikä tosiaankaan ollut paras tapa motivoida opiskelijoita saati ohjaavia
opettajia mahdollisiin tuleviin yhteistyöprojekteihin. Jalava ja Virtanen (1995)
toteavat, että tavoitteen selkeys on erittäin merkittävä tekijä, koska se suuntaa ja
ohjaa toimintaa. Ellei tavoite ole selkeästi määritelty, ei tiimi voi mitenkään tietää,
milloin se on ajautumassa toiminnassaan sivuraiteille. (Jalava & Virtanen 1995, 96.)

Yhteistyöprojekteissa

on

erittäin

tärkeää

pitää

jatkuvasti

yhteyttä

eri

yhteistyöoppilaitosten välillä. Ohjaavien opettajien tapaamiset selkeyttävät yhteistä
ajatusta toteutettavasta projektista. Mikäli tavoitteita ja toiveita ei riittävän selkeästi
pystytä esittämään eri oppilaitosten ohjaaville opettajille ja heidän kauttaan
tuotantoryhmälle, tuotettu materiaali saattoi olla toisenlaista kuin teokseen oli alun
pitäen tavoiteltu.

Aiemmissa tutkimuksissa voidaan jo nähdä opiskelijoiden kokemuksista, että osa
opiskelijoista olisi toivonut ohjaavalta opettajalta enemmän konkreettisia neuvoja ja
ohjeita

sekä

suoraa

palautetta

työskentelystään.

(Vesterinen

2001,

152.)

Opiskelijoiden mukaan ohjaus oli kaikilta osin riittämätöntä. Ohjaajat eivät olleet
riittävästi läsnä eivätkä opiskelijoiden käytettävissä. Näin tapahtui myös Kylä joen
sylissä -web- dokumentissa. Opiskelijat kokivat ongelmalliseksi ohjaustilanteisiin
liittyvät ohjeistukset ja keskustelut. He toivoivat saavansa konkreettisempia ohjeita.
Opiskelijat

olisivat

halunneet

myös

enemmän

palautetta

työskentelystään.

Tiiviimmällä yhteydenpidolla ja läsnäololla näiltä hankaluuksilta olisi voinut välttyä.
Yhdessä tekeminen välittää useimmiten enemmän informaatiota kuin sähköpostein
siirretyt toimintaohjeet.
Ohjaavat opettajat valikoivat opiskelijat sopivilta kursseilta Kylä joen sylissä –webdokumenttituotantoon. Pilotteja esiteltiin LFA –hankkeen oppilaitoksissa muutamia
kertoja

opiskelijoiden

rekrytointitarkoituksessa.

Puskaradio

sekä

opettajien

ehdotelmat mukaan pyydettävistä opiskelijoista onnistuivat rekrytoinnissa kuitenkin
paremmin. Osa lyhytdokumenttia toteuttavista opiskelijoista valitsi itse työryhmänsä.
Ryhmiä muodostettaessa me tutkijat painotimme kolmen oppilaitoksen yhteistyön
merkitystä. Toivoimme ryhmien muodostuvan yli oppilaitosrajojen. Osassa tiimeistä
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oli kolmen oppilaitoksen opiskelijoita, osassa taas ei. Ymmärrettävästi on ryhmään
helpointa valikoida tuttuja opiskelijoita omasta oppilaitoksesta. Me tutkijat pyrimme
saamaan yhteisiä tapaamisia usein aikaiseksi. Koimme tärkeäksi, että toisista
oppilaitoksista tulevat opiskelijat kävisivät riittävän tutuiksi, jotta ajatus yhteistyöstä
heidän kanssaan ei tuntuisi liian haasteelliselta.

Kylä joen sylissä -web-dokumenttituotannon ohjaava opettaja Lapin yliopistosta
painotti alusta asti kansainvälisen tason tuotannon tärkeyttä. Tutkijana pidin tärkeänä
kolmen eri oppilaitoksen opiskelijoiden panosta kokonaisuuteen juuri sellaisena kuin
sitä

vaaditaan

kyseisten

oppilaitosten

opetussuunnitelmissa.

Palaverissa

(19.3.2012.) ehdotettiin hanketyöntekijöiden toimesta kahta versiota Kylä joen sylissä
web-dokumentista.

Kolmen

oppilaitoksen

yhteistyö

-version

lisäksi

toivottiin

tiivistettyä kokonaisuutta kilpailemaan kansainvälisillä web-dokumenttiareenoilla.
Vaikka ehdotus sai kannatusta, ei ohjaava opettaja ehdotukseen kuitenkaan
tarttunut. Koska aikataulullisesti oli kaiken aikaa hieman kiire, kahden toisistaan
erilaisen palasen toteuttaminen koettiin ehkä resurssit ylittäväksi ylimääräiseksi
toiminnaksi. (Kokousmuistio 19.3.2012.)

Toimintatutkimuksen luonteelle tunnusomaisesti toimintaa reflektoidaan ja kehitetään
jatkuvasti. Kun web-dokumenttituotanto Kylä joen sylissä saavutti pisteen, jossa
yhteistä arviointia oli syytä tehdä, sekä opiskelijat että hanketyöntekijät Lapin
yliopistosta olivat toimintaan tyytymättömiä. Pidimme Liisa Pölläsen kanssa
motivointipalaverin, johon osallistui osa Lapin yliopiston tekijöistä. Palaverissa
jokainen kirjoitti ylös LFA-hankkeen tärkeimmät tavoitteet. Kävimme tavoitelistat läpi
yhteisen pöydän ääressä. Keskustelimme listausten herättämistä ajatuksista.
Kertasimme joukolla hankesuunnitelman tärkeimmäksi nostetut teemat. Pohdimme
niitä piloteista siihen mennessä syntyneitten kokemusten valossa.
(Motivointipalaverin muistio 28.3.2012.). Palaveri oli erittäin tarpeellinen. Sen
seurauksena toiminta pääsi jatkumaan paremmalla otteella.

LFA-hankkeen aikana tuli useasti esille palaverien huono organisointi. Tämä alkoi
vähä vähältä enemmän vaivata meidän tutkijoiden lisäksi myös opiskelijoita ja
hankehenkilökuntaa. Samalla tavoin kävi web-dokumentin palaverien suhteen.
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Toiminnan uudelleen suuntaaminen lähti tässä kohdin opiskelijan ja tutkijan
yhteisistä ajatuksista. Palaverista on hyötyä vain, jos sillä on sisältö ja tavoitteet.
Ohjaavan opettajan tulisi esittää ne selkeästi. Ennen palaverin päättämistä täytyy
vielä tarkistaa, että kaikki sisällöt käytiin läpi sekä vielä sekin, että palaverin tavoitteet
saatiin toteutettua. Liian usein asiat jäivät leijumaan. Se jätti opiskelijoille epävarman
olon siitä, mihin toimintaan seuraavaksi tulisi alkaa. Kuten Poikela (1998) ja
Vesterinen (2001) toteavat, myös ohjaava opettaja on itse projektissa yhtenä
oppijana. Ryhmän toiminta kasvattaa jokaista, vaikka ohjaava opettaja onkin
auktoriteettiasemassa oppimisen tuloksia arvioitaessa. (Vesterinen 2001, 62.)

Miksi kaikki näyttävät kyllästyneiltä? Yliopiston palavereissa asioita jahkataan
ja samoja pyöritellään - ikinä ei ole taukoja eikä kahvia ja pullaa! Ohjaavan
opettajan olisi hyvä myös haistella ilmapiiriä. Opiskelijat eivät ole kovin
motivoituneita nälkäisinä ja uupuneina. (tutkimuspäiväkirja 27.11.2012.)

Nyt kaivataan etenemistä! Selkeä aikataulutus opiskelijoille. Selkeät teemat
välitsekkauksiin. Ei ole motivoivaa pyöritellä jatkuvasti samoja asioita!
(tutkimuspäiväkirja 9.6.2013.)

5.2 TOIMINTAA LIPPOMIES -CASESSA
Kylä joen sylissä -web-dokumentti sisältää kahdeksan lyhytdokumentaaria. Ne
kertovat tarinaa joesta, koskesta ja ihmisestä sen rannoilla. Lyhytdokumentaareiksi
kutsutaan dokumentaarisia elokuvia, joiden kesto jää viiteentoista minuuttiin tai sen
alle. (Cantell 2011, 29.) Olen nostanut pro gradussani lähemmän tarkastelun
kohteeksi yhden näistä kokonaisuuksista, lyhytdokumentaarin Lippomies. Lippomies
valikoitui tarkempaan tarkasteluun, koska sen puitteissa saatoin tutkia läheltä eri
oppilaitoksista tulevien opiskelijoiden yhteistyötä. Olin mukana lähes kaikissa
lyhytdokumentaarin tuotannon osasissa.
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Lippomies sisälsi kylään tutustumisretket mukaan lukien yksitoista kuvauspäivää.
Teoksen valmistumiseen meni noin vuosi (2011-2012). Ensimmäisen varsinaisen
käsikirjoituksen tuotannolle sain tammikuussa 2012. (Lippomies - käsikirjoitus
23.1.2012.) Siinä Lapin yliopiston ohjaaja opiskelija oli selkeästi jäsentänyt
kuvausjaksot, joten eri oppilaitosten opiskelijoiden oli mahdollisimman helppo
sijoittaa ne osaksi lukujärjestystään. Talvella kuvattiin lippomiehen kotitaloa ja talvista
koskea, keväällä jäiden lähtöä ja keväisen vuolasta koskea sekä lippomiehen
siirtymistä Haaparannalta Kukkolaan lippokauden alkaessa. Ohjaaja (Lay) halusi
pitää tuotantotiimin pienenä. Ryhmään valikoitui ohjaajan lisäksi kuvaaja sekä
äänimies Kemi-Tornion ammattikorkeakoulusta. Ohjaajan halu pitää tuotantotiimi
pienenä perustui siihen, että dokumentaarisessa elokuvassa pyritään kuvattavan
materiaalin autenttisuuteen. On erityisen tärkeää, että kuvauksen kohde unohtaa
kameran läsnäolon ja pystyy toimimaan luontevasti omassa olotilassaan. Suuret
tuotantotiimit yleensä häiritsevät henkilöiden olemista ja rikkovat autenttista
ilmapiiriä. Omat narisevat talvikenkäni olivat jo lähellä pilata yhden kohtauksen,
onneksi ohjaajan ilme kertoi minulle: ”Nyt liikkumatta”.

Ensimmäisen reissuni kuvausryhmän matkassa Kukkolaan tein talvella 2012.
Lippomies –lyhytdokumentaarin ohjaaja (Lay) ja kuvaaja (KTamk) sekä minä
kokoonnuimme Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun välinevarastolla. Kamerat ja
kaiken tarvittavan materiaalin pakattuamme suuntasimme Kukkolaan. Ainoana
murheena kuvausryhmällä tässä kohtaa oli se, että välinevarastossa eivät asiat
löytyneet niiltä paikoilta, joilta olisi pitänyt. Kuvaustiimin välillä en huomannut
eripuraa. Mielestäni asiat sujuivat alusta alkaen mallikkaasti. Kuvattavamme ei tällä
kerralla lähtenytkään matkaan. Tarkkaa syytä emme saaneet tietää, flunssaista
oloaan vain meille valitteli. Jouduimme toimimaan varasuunnitelmalla. Se tarkoitti
talvisen kotitalon kuvausta Kukkolassa. Haasteellisissa yllättäen muuttuvissa
tilanteissa on erittäin tärkeää, että työskentelijöiden välinen ryhmädynamiikka toimii
ja hommissa päästään eteenpäin odottamattomista muutoksista huolimatta.
Lippomies – lyhytdokumentin tuotannossa se näytti toimivan.

Ehdotin Lippomiehen ohjaajalle (tammikuu 2012) kamera-assistentin mukaan
ottamista tekijäjoukkoomme ammattiopisto Lappiasta. Tällä tavoin olisimme saaneet
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hankesuunnitelman mukaisen kolmen eri oppilaitoksen tuotantotiimin muodostetuksi.
Koska tuotantomme oli pienimuotoinen ja intensiivinen, koki ohjaaja parhaaksi pitää
tekijöiden määrän minimissä. Ryhmään ei otettu kamera-assistenttia lainkaan.
Kolmen opiskelijan tuotantoryhmä huolehti itse myös kamera-assistentin osuudesta.
Oma tietämykseni avartui lyhytdokumentaarin tekoprosessissa. Uskon, että näin olisi
tapahtunut myös ammattiopiston kamera-assistentin kohdalla, joten oli harmillista,
ettei kolmannen oppilaitoksen opiskelija ollut matkassa. Syyt pienimuotoiseen
tuotantotiimiin olivat kuitenkin perusteltuja.

Tuotantotiimissä

olevien

henkilöiden

persoonat

tulivat

vahvasti

näkyviin

pienimuotoisessa tuotannossa. Hyväksi onneksemme tällä kertaa henkilökemiat
näyttivät

täydentävän

toimintakulttuurilla,

toisiaan.

johon

Uskon

suurta

oppilaitoksissa

on

vaikutusta
totuttu.

olleen

myös

Kemi-Tornion

ammattikorkeakoululla on jo historia ja kokemusta elokuvatuotannoista. Opiskelijat
toimivat ammattimaisesti kuvaustehtävissä, vaikka niihin tulikin yllättäviä muutoksia.
Oppilaitosten kulttuuriset erotkin näkyivät Lippomies-tuotannon aikana. Näytti siltä,
että Layn opiskelijat pohtivat ja hioivat täydellisyyteen saakka työskentelyään, kun
taas KTAMKn opiskelijat potkivat vauhtia ja purkittivat kuvattavaa materiaalia ripeään
tahtiin. Oma ajatukseni on, että molempia tarvittiin tasapuolisesti Lippomieslyhytdokumentaarissa.

Draama on järjestettyä todellisuutta. Ohjaaja valitsee todellisista kuvaustilanteista
juuri ne palaset, jotka hän tarinansa draamalliseen esittämiseen tarvitsee. Hän voi
myös esittää ne itselleen mieleisimmässä järjestyksessä haluamansa lopputuloksen
saavuttamiseksi. Lippomies-lyhytdokumentaarin ohjaaja opiskelija Aki Lintumäki on
tehnyt aiheesta pro gradu -tutkielman, jossa asian syvällisempi ymmärrys on kirjattu
näkyviin. (Lintumäki 2013.)

Toinen kuvausmatkani Lippomies -tuotantotiimin kanssa tapahtui talvella kuvattavan
kotiin (helmikuu 2012). Reissulla onni oli myötä ja kuvauspäivä sujui suunnitelmien
mukaan. Kuvattava oli paikalla ja taudistaan toennut. Ryhmädynamiikka porukan
kesken oli edelleen hyvä. Lapin yliopiston ohjaaja opiskelija piti aiheen syvällisenä.
Ohjaajan ja kuvaajan yhteistyö perustui luottamukseen. Kuvaaja pystyi ottamaan
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omia ideoitaan esille ja hän ehdottikin visioitaan kuvausjärjestelyihin. Ehdotukset
saivat pääsääntöisesti kannatusta ohjaajalta. Yhteistyö oli toimivaa. Ohjaaja (Lay)
kiitteli useaan otteeseen KTAMKn opiskelijan omatoimisuutta ja taitavaa silmää
työskentelyn edetessä. Tässä kohtaa olin sitä mieltä, että tällaisia hankkeita pitäisi
ehdottomasti tehdä jatkossakin.

Kuvausreissuja sekä äänitys- ja leikkausvaiheita tarkkaillessani ymmärsin, että
pienimuotoisessa tiimityössä on etunsa etenkin silloin, kun mukana olevat opiskelijat
suhtautuvat

tekemiseensä

ammattimaisesti

sitoutumalla.

Lyhytdokumentaarin

Lippomies tuotantoprosessissa sain läheltä seurata, millaista opiskelijayhteistyö voi
onnistuessaan olla. Saumatonta yhdessä tekemistä, jossa jokaisella opiskelijalla on
paikkansa ja jokaisen tekemistä arvostetaan.
Yhteistyönmalli Lippomies –dokumentaarissa.
Käsikirjoitus ja ohjaus: Aki Lintumäki
Tuotanto: Aki Lintumäki
Kuvaus: Matti Ollikainen
Äänitys: Erno Michelsson, Matti
Ollikainen, Aki Lintumäki
Leikkaus: Aki Lintumäki
Äänisuunnittelu: Erno Michelsson,
Aki Lintumäki
Värimäärittely: Jouni Porsanger
Esiintyjä: Hannes Risto
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6. PROJEKTIPEDAGOGISEN OPPIMISPROSESSIN
OPISKELIJOIDEN KOKEMUSTEN ANALYYSI

TAUSTATEKIJÄT

JA

Monista tutkimuksista on löydettävissä, että yhteistyön onnistumiseen vaaditaan
hyvää organisointia ja oikeanlaisia henkilöitä tehtäviin. (mm. Vesterinen 2001,
Helakorpi

2004.)

oppilaitosten

olla

LFA-

hankkeessa

hyvinkin

tuttuja

olisi

pitänyt

toisilleen,

hankkeeseen

jotta

yhteistyö

osallistuvien
olisi

sujunut

mutkattomammin. Oppilaitosten OPSien sisältöjen hahmottaminen olisi erityisen
tärkeää, että olisi vältytty vaatimasta oppilaitoksen opiskelijoilta sellaista tuottamista,
jota

ei

oppilaitosten

opetussuunnitelmissa

velvoiteta

osaamaan.

Yhteistyön

sujuvuudesta projektissa on olemassa reilusti materiaalia. Tutkimastani materiaalista
löytyy samoja teemoja, joita on löydettävissä Vesterisen väitöskirjasta, motivaatio,
töiden jakaminen, tavoitteiden selkeys, ryhmätyötaidot ja ajanhallinta. (Vesterinen
2001, 140.)

Vesterisen (Vesterinen 2001, 131-132.) tutkimuksen toinen teemoittelu oli oikeat
edeltävät opinnot, oikea ajoitus, yhteinen aika, oikeat opiskelijat sekä oikean pituinen
aika. Pohdin tätä jaottelua LFA-hankkeen näkökulmasta lyhyesti alla.

Oikeat edeltävät opinnot - Lisää koulutusta organisaatioille, ohjaaville opettajille sekä
opiskelijoille projektityöstä: ensin teoria, sitten käytäntö (=projekti). Ei päinvastoin.
Oikea ajoitus - projektiopinnot opsiin ja lukkareihin, siten että ne ovat aikataulullisesti
mahdollisia kaikille kolmelle yhteistyön oppilaitokselle ja siten, että ne ajoittuvat
loogisesti projektin etenemiseen. Aineistoni perusteella tiedän projektioppimisen
sopivan keski- ja loppuvaiheen opiskelijan opintoihin. Silloin opiskelijan tietämys ja
omatoimisuus ovat jo vahvistuneet.
Yhteinen aika – pitää löytyä riittävästi resursseja tapaamisiin ja pitää lyödä lukkoon
projektityöläisten tapaamisajankohdat – ei niin, että vain muutama pääsee mukaan
tapaamisiin. Aito yhteisöllinen oppiminen ja tiimityöskentely on mahdollista
ainoastaan yhteisen ajan kautta.
Oikeat opiskelijat – Tulisi miettiä, millaisia opiskelijoita projekteihin lähtee ja missä
vaiheessa opintoja – opiskelijalla pitäisi olla perustiedot hallussa ennen projektin
alkamista sekä luontainen kiinnostus haasteiseen ja nopeastikin vaihtelevaan
työhön.
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Oikean mittainen aika – Riittävästi aikaa projektiopintoihin, jotta syvällinen ymmärrys
projektioppimisesta pääsee syntymään.

6.1 Ohjaavan opettajan merkitys projektioppimisessa
Ohjaavan

opettajan

roolilla

on

osoitettu

olevan

merkittävä

vaikutus

oppilaitosyhteistyö-hankkeissa. Opetushallituksen ammatillisten perustutkintojen
perusteiden toimeenpano-oppaassa todetaan ohjaavan opettajan innostuneisuuden
sekä rakentavan palautteen annon olevan tärkeitä oppimiselle. (Opetushallitus 2011,
149.) Tutkimukseni aineisto tukee tätä opetushallinnon toteamaa opettajan
merkityksestä. Opettaja voi käytöksellään vaikuttaa toimintaan myös sitä heikentäen.
Toisaalta ohjaava opettaja voi esimerkillään opettaa opiskelijoille huomattavasti
enemmän kuin opintojen sisällöissä vaaditaan. LFA-hankkeen web-dokumentissa
ohjaavat opettajat työskentelivät vain niukasti oppilaitosrajojen yli. Kukin ohjaava
opettaja oli vahvasti läsnä auttamassa ja tukemassa omien opiskelijoidensa webdokumenttiin tulevien teosten valmistumisessa. Kun yhteisiin tapaamisiin ei oltu
varattu tarpeeksi resursseja, ne koettiin ylimääräisenä työnä. Ohjaavan opettajan
turhautuminen heijastui välittömästi myös opiskelijoihin.

Opettajan tehtäviä projektioppimisen ohjaajana on toistaiseksi tutkittu vain vähän.
Tehtyjen tutkimusten perusteella näyttäisi opettajan rooli ratkaisevalta onnistuneiden
oppimistulosten saavuttamisessa. Opettajan tehtävänä on huolehtia hyvästä
ennakkosuunnittelusta sekä myös siitä, etteivät opiskelijat ylikuormitu projektin
aikana. Opettaja varmistaa myös, että projektin aiheet ja tuotteet edistävät
oppiainesisältöjen

oppimista.

Hän

ei

toimi

opettajajohtoisesti,

vaan

pyrkii

kollaboratiivisen oppimisen mukaisesti yksilöiden tasavertaiseen vuorovaikutukseen.
Kollaboratiivisen eli yhteisöllisen oppimisen mukaisesti ryhmän jäsenet pyrkivät
yhteisen

ymmärryksen

rakentamiseen

vuorovaikutuksessa

toistensa

kanssa.

Ryhmätoimintaa ohjatessaan opettaja voi tarjota malleja siitä, mitä yhteinen
työskentely voisi parhaimmillaan tarjota. Projektityöskentely edellyttää korkeatasoisia
vuorovaikutustaitoja niin ohjaavalta opettajalta kuin opiskelijaltakin. Myös oman
toiminnan arviointitaidot ovat tärkeitä. Opettajan oikea-aikainen läsnäolo on erityisen
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tärkeää. Ongelmiin puuttumisen pitäisi tapahtua ajoissa. (Eteläpelto & RaskuPuttonen 1999, 183-196.)

Oppimisen

ohjaamisesta

puhuttaessa

on

pitkälle

luovuttu

perinteisestä

luentomuotoisesta opettamista. Nykyisin ohjaamisella tarkoitetaan opetusta tukevaa
ohjausta eli tutorointia. Opettajan työnkuvassa tämä tarkoittaa, että opettajan rooli
muuttuu auktoriteetista oppimisen tukijaksi. Myös ohjaaja on ryhmän jäsen ja
samalla

itsekin

oppija.

(Poikela

2003,

5-6.)

Sari

Poikela

on

tarkastellut

ongelmaperustaisen oppimisen kautta opettajan työnkuvan muutoksia. Poikela on
tutkinut tutorin työtä oppimisen ohjaamisen, ryhmässä toimimisen ja oman
opettajuuden selkeytymisen näkökulmasta. Opettajan tulee saavuttaa uusi ymmärrys
tehtävästään suhteessaan oppijaan. Poikelan tutkimat opettajatutorit kokivat oman
roolinsa oppimisen mahdollistajana ja voimaannuttajana. (Poikela 2003, 301-302.)

Ohjauksen ongelmatilanteita on tarkasteltu tutkimuksen kentällä. Opiskelijan
ohjausta on tarkasteltu muun muassa työelämän asiantuntijoiden, yliopiston
ohjaajien ja opiskelijoiden näkökulmasta. Tutkimuksista käy ilmi, että yliopiston
ohjaajat kokivat haasteellisena opiskelijoiden tukemisen itseohjautuvuuteen ja
toimintansa

kriittiseen

tarkasteluun.

Haastetta

toimintaan

tuovat

myös

motivoimattomat opiskelijat, jotka eivät olleet innostuneet projektityöskentelyyn.
Tutkimusten

mukaan

opettajat

ovat

kokeneet

yhdeksi

ongelmaksi

projektityöskentelyn kentällä sen, että koulujen aika- ja resurssirakenteet eivät
perinteisessä muodossaan tue projektimuotoista työskentelyä. (Eteläpelto & RaskuPuttonen 1999, 198-201.)

Opettajuus on hiljalleen muuttunut luokkahuoneessa toimivasta, individualistisesta
”tiedon kaatajasta” kohti oppimisen tukijaa, tiimityöntekijää ja työelämän moninaisiin
toimintoihin

opiskelijoitaan

kouluttavaa

asiantuntijaa.

Opettajajohtoisesta

opettajuudesta on siirrytty opetuskulttuuriin, jossa lähiopetuksen määrää on
vähennetty ja itsenäisen työn ohjaamiseen käytettäviä tunteja lisätty. Opettajasta on
tullut opiskelijan oppimisprosessin tukija ja ohjaaja. (Lehtelä & Viitala 2010, 121123.) Opettajilla on todettu olevan, ainakin Suomessa, iso rooli myös nuorten
arvojen, moraalin ja sosiaalisen vuorovaikutuksen mallintajina. (Välijärvi 2006, 26.)
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Koulujen opettajakulttuuri vaikuttaa suuresti koulun niin kutsuttuun yleiseen
asenteeseen eli koulun tapaan suhtautua opetukseen, oppilaisiin sekä koulun
uudistamispyrkimyksiin. Opettajien asenne vaikuttaa merkittävästi myös opettajien
ammatilliseen kehittymiseen. Opettajien arvot ja toimintatavat heijastuvat koko
koulun toimintaan. Kun koulua halutaan lähteä kehittämään, pyritään opettajat
saattamaan yhteisen pöydän ääreen. Järjestetty kollegiaalisuus syntyy, kun
kokoukset aikataulutetaan, työtehtävät määritellään ja opettajat kootaan yhteen.
Tällaisen toiminnan ongelmana on, ettei halu välttämättä nouse opettajista itsestään,
joka vaikeuttaa usein aitoa sitoutumista tekemiseen. (Kansanen & Uusikylä 2002,
133-136.)

Helena Aarnio pohtii opettajan itsetuntemuksen merkitystä. Ehyt itsetunto tarkoittaa
epäonnistumisen sietoa, eheyttä ja tasapainoa. Opettajan työn tärkeänä avaimena
voidaan pitää hyvää itsetuntemusta. Itsetuntemuksen tärkeitä osa-alueita ovat selkeä
ja suora ilmaisu, tarkkailukyky, jonka avulla ohjaava opettaja osaa havainnoida,
miten muut vaikuttavat häneen ja miten hän vaikuttaa muihin. Ohjaavan opettajan
onkin kyettävä jatkuvasti reflektoimaan ja kehittämään omaa toimintaansa. Opettajan
oletetaan osaavan kohdata erilaisia ihmisiä ja auttaa heitä vuorovaikutuksen ja
itsensä kehittämisen oppimisessa. Opettaja on työssään ikuinen oppija. Ihmisten
moninaisen joukon kohtaamista ei voi etukäteen koulussa opiskella. (Aarnio 2010,
158-161.)

Kymenlaakson ammattikorkeakoulun kansainvälisen liiketoiminnan ja kulttuurin
toimialajohtaja

Raimo

opiskelijoiden

ja

Pelli

toteaa

projektihenkilöstön

haasteelliseksi
organisoinnin

opettajien,

innovatiivisten

yhdessä

työskentelyyn

projektioppimisen metodeja käyttäen. (Pelli 2006 a, 5.) Pelli pohtii erityisesti
opettajan aseman vaativuutta. ”Opettajat ovat suurten haasteiden edessä”, hän
toteaa. “Vaaditaan jopa ammatti-identiteetin muutosta”. Opettajat eivät enää ole
yksinään luokissaan tietoa jakavia individualisteja. Heidän roolinsa on muuttunut
laadukkaiden oppimisympäristöjen suunnittelijoiksi, opettajatiimien jäseniksi ja
opiskelijoiden

ohjaajiksi

kohti

asiantuntijuutta.

Projektioppiminen

onnistuu

50

toimintatapana, jos opettajat motivoituvat projektimaisesta työskentelystä ja löytävät
roolinsa siinä. ”Koulu ei muutu ilman, että opettajuus muuttuu”.
(Pelli 2006 a, 7-8.) Tutkimuksen kautta on todettu, että opettajan roolia luokassa
yksin toimivana individualistina on vaikea muuttaa. Yhteistoimintaa ei useinkaan
koeta työtä rikastuttavana ja monipuolistavana tekijänä, vaan pikemminkin
lisärasitteena. Tämä on vaikeuttanut opettajien tiimiytymistä sekä yhteistoimintaa ja
opettajien yhteiset tiimit ovat usein osoittautuneet jopa mahdottomaksi. (Poikela
2003, 303.)

Opettajien yhteinen ennakkosuunnittelu on yhteistyön a ja o, se kai tästä
ainakin opittiin. (tutkimuspäiväkirja 25.4.2012.)

Opettaminen projekteissa edellyttää vuorovaikutustaitoja ja voimakasta sitoutumista
opiskelijoiden oppimisen edistämiseen. (Vesterinen 2001, 56.) Ohjaavan opettajan
tulee ymmärtää, että projektityöskentely vaatii häneltä omien, ehkä syvään
juurtuneidenkin, toimintatapojen uudelleen tarkastelua ja suuntaamista. Ohjaavalta
opettajalta edellytetään pitkäjänteistä yhteistyötä eri toimijoiden kanssa sekä
siirtymistä yksin tekemisen kulttuurista yhteistoiminnalliseen kulttuuriin. Opettaja tuo
oman persoonansa mukaan opetukseen. Hyvinä ohjaajan piirteinä nähdään empatia,
herkkyys, kyky ottaa ohjattava vakavasti, välittömyys, vastaanottavuus ja lämmin
suhtautumistapa sekä motivointitaito. (Ojanen 2000, 141.) Tiedonkäsitykset ja
oppimiskäsitykset vaikuttavat opettajien tapaan opettaa. Opettaja itse ei ole
välttämättä tästä edes tietoinen. Opettajan pedagogiikan kehittymiselle olisi tärkeää
pystyä hahmottamaan omaa opettamisen tapaansa. (Patrikainen 1999, 60.)
Ohjaavalla opettajalla tulee olla hyvät tiedot ja taidot projektityöskentelystä. Näin hän
voi ohjata opiskelijan asettamia oppimistavoitteita siten, että oppija käsittää
tavoitteiden asettamisen moninaisuuden. Tavoitteiden moninaisuudella tässä kohtaa
tarkoitan oppijan itselleen asettamia tavoitteita, tiimin yhteisiä tavoitteita sekä
projektin tavoitteita. Projektin onnistuminen edellyttää näiden kaikkien tavoitteiden
ymmärtämistä.
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6.2 Oppilaitosten toimintakulttuurit toiminnan kontekstina
Kolmen erilaisen oppilaitoksen toimintakulttuurit ja opetussuunnitelmien sisällöt olisi
hyvä tuntea ennen yhteistyön aloittamista. Tutkimukseni valossa hankkeen
onnistumisen edellytys on, että oppilaitosten välillä on toimiva kommunikaatio.
Seuraavaksi

avaan

hieman

LFA-hankkeen

yhteistyötä

ja

oppilaitosten

toimintakulttuureita.

6.2.1 Yliopiston toimintakulttuuri pohdiskelevana suunnittelijana
Yliopistopedagogiikkaa ollaan uudistamassa muuttuvan maailman vaatimusten
suuntaan.

Sivistysyliopisto

on

joutunut

puolustuskannalle

globalisaation

ja

elinkeinoelämän vaatimusten edessä. Yksi lähestymistapa on, että pyritään
yhdistämään korkeakoulutuksen yleissivistävät ja ammatilliset elementit. Tätä
ajatusta tukee yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen lähentyminen ja mahdollinen
yhdistyminen. Lapissa tämä näkyy maakuntakorkeakoulukokeiluna, mikä tarkoittaa
kahden ammattikorkeakoulun ja yhden yliopiston liittoa. (Poikela & Poikela 2008 a,
7-8.) Yliopiston perinteisenä tehtävänä on nähty tutkimus ja opetus. Nyt yliopistojen
toimenkuvaan

kuuluu

myös

toimiminen

muun

yhteiskunnan

kanssa

vuorovaikutuksessa. Tutkiminen, vuorovaikutuksessa toimiminen, opettaminen ja
kehittäminen ovat olleet yliopistomaailmassa irrallaan, mutta nyt niitä toivotaan
saman pedagogisen asiantuntijan alaisuuteen. Poikelat pohtivat pedagogista
asiantuntemusta. He tarkoittavat sillä tutkija-kehittäjä-opettaja kyvykkyyttä. Sama
henkilö ohjaa oppimista, tuottaa osaamista ja luo edellytykset ammatillisen
pätevyyden ja asiantuntijuuden luomista varten. (Poikela & Poikela 2008 a, 10.)

Annetun

työtehtävän

osaamistavoitteeksi

suorittaminen

ammattiopistossa,

produktiossa
mutta

katsotaan

yliopiston

riittäväksi

maisteriopiskelijalta

edellytetään tutkimukseen perustuvaa taiteellista, projektiluonteista kehittämistyötä.
(Jokela 2013, 26.) LFA-hankkeen web-dokumentin osuudessa nousi esiin Lapin
yliopiston taholta toive kansainvälisen tason web-dokumentista. Vaatimus oli
korkealla eikä tutkimukseni valossa huomioinut oppilaitosyhteistyössä olevien
opiskelijoiden opetussuunnitelmia. Aammattiopisto Lappian opetussuunnitelmassa
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vaatimukset olivat hyvin toisenlaisia. Tästä syntyi ristiriitaa oppilaitosten pyrkimysten
ja toiveiden välille. Arkaluontoiseksi tilanne meni silloin, kun yhteistyöoppilaitosten
tarjoamista teoksista kaikkia ei ”kelpuutettu” web-dokumenttiin. Tämä aiheutti
ymmärrettävästi närää sekä opettajakunnassa että opiskelijoissa.

Ohjaava opettaja (Lay) halusi dokkarista kansainvälisen tason webdokumentin. Opettajan oma kunnianhimo meni ohi tuotannon pedagogisen
tarkoituksen. (Tutkimuspäiväkirja 1.5.2013.)

Asiasta puhuttiin myös Tornion loppukoonnissa 13.5.2013 jolloin amkn ohjaava
opettaja kritisoi, että ohjaavien opettajien yhteistyö kaatui opettajien egoiluun.
(Tornion loppukoonti 13.5. 2013.)

Opettajat eivät riittävästi tukeneet oppilaitosyhteistyötä. Kunpa opettajat
muistaisivat, että tärkeintä on yhteistyö ja siihen tulee panostaa, ei niinkään
lopputuotokseen. (Tutkimuspäiväkirja 9.6.2013.)

LFA -hankkeessa tehtiin oppilaitosyhteistyönä innovatiivisia mediatuotteita, jotka
julkaistiin ja levitettiin alueen toimijoiden tietoon. Näin yliopiston tutkimukseen
pohjautuvista innovaatioista saadaan syntymään keskustelua ja niitä voidaan
edelleen kehittää oppilaitosten ja elinkeinoelämän yhteistyössä. Tämä oli selkeästi
LFA-hankkeen menestyksekäs puoli.

Yliopistolla

on

suunnittelutyönsä

paljon

opeteltavaa

hedelmät

työn

siinä,

miten

toteuttajille.

se

esittelee

oman

VUOROVAIKUTUS

(ja

moniammatillinen sellainen) ontuu!! (tutkimuspäiväkirja 25.4.2012.)

Oppilaitosyhteistyössä haasteelliseksi nousi oppilaitosten erilaisuus. Yliopiston
opettajia ja opiskelijoita moitittiin hitaudesta ja asioiden pyörittelystä. Osa LFAhankkeen opiskelijoista oli sitä mieltä, että jos porukassa olisi vain yliopiston väkeä,
asiaa pohdittaisiin vieläkin, eikä mitään konkreettista olisi tapahtunut.
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Ei ole motivoivaa jatkuvasti pyöritellä samoja asioita. (tutkimuspäiväkirja
9.6.2013.)

Ongelmana on se että mikään ei ole pakollista - yliopistolaisia pitää
houkutella. (keskustelu 24.4.2013.)

Yliopistolaissa 558/2009 määritellään Yliopiston tehtävät. (Yliopistolaki 2009.)
Yliopiston tehtävänä on edistää vapaata tutkimusta sekä tieteellistä ja taiteellista
sivistystä, antaa tutkimukseen perustuvaa ylintä opetusta sekä kasvattaa opiskelijoita
palvelemaan isänmaata ja ihmiskuntaa. Tehtäviään hoitaessaan yliopistojen tulee
edistää elinikäistä oppimista, toimia vuorovaikutuksessa muun yhteiskunnan kanssa
sekä

edistää

tutkimustulosten

ja

taiteellisen

toiminnan

yhteiskunnallista

vaikuttavuutta (2§). LFA-hanke tarjosi kiinnostavia uusia aluevaltauksia taiteen ja
kulttuurin yhdistämiselle. Lapin yliopiston opiskelijoiden innovatiivinen ote näkyi sekä
web-dokumentin suunnittelussa että muissa LFA-piloteissa.

6.2.2 Ammattikorkeakoulun toimintakulttuuri nopeana toimeenpanijana
Ammattikorkeakoulujen

historia

osoittaa,

että

1990-luvulla

rakennettiin

koulurakenteita ja korkeakoulumaisia käytänteitä. 2000-luvun alusta asti on ollut
tunnistettavissa ammattikorkeakouluille suunnatut kolme tehtävää: pedagoginen
tehtävä, tutkimus- ja kehitystoiminta sekä aluekehitystyöhön kohdistuva toiminta.
(Kotila & Mäki 2006, 11.) Ammattikorkeakouluksi haettaessa pääsykriteereinä
pidettiin muun muassa opettajien hyvää koulutustasoa sekä yhteistyötä yliopistojen
ja muiden oppilaitosten kanssa. Kokeiluvaiheessa tavoitteiksi asetettiin työelämän
muuttuviin tarpeisiin vastaaminen sekä koulutuksen vetovoiman lisääminen. Tämä
tarkoitti oppilaitosten opetuksen tason päivittämistä ja kohottamista sekä uusien
opetusmenetelmien kehittämistä. (Kangasniemi 2002, 156.)

Mulla on mielessä kristallisoitunut ajatus siitä, että itseasiassa tämän
hankkeen avainhenkilöitä ovat ne, jotka vastaavat opetuksen suunnittelusta…
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monimutkaisen ihmisjoukon sijasta suunnittelua voisikin tehdä siis saman
pöydän

ääressä

muutaman

henkilön

kesken.

(Tutkimusharjoittelijan

muistiinpano 1.9.2011.)

Raimo Pelli on pohtinut ja kirjoittanut paljon ammattikorkeakoulujen pedagogiikasta.
Vuosina

2004–2006

ammattikorkeakoulujen

pyrkimyksenä

oli

ottaa

projektioppimisen metodiikka hallintaan. Tuolloin toteutettujen projektien määrä
lisääntyi huimasti ja ne otettiin osaksi opetussuunnitelmaa. Lisäksi kiinnitettiin
huomiota projektioppimisen pedagogisiin ratkaisuihin, projektityöskentelyn laatuun,
opetusteknologisiin ratkaisuihin sekä ajanhallintaan ja työjärjestysten organisointiin.
(Pelli 2013, 15.) Aineistoni pohjalta näen, että kehittämistä on edelleen jatkettava ja
erityisesti työjärjestysten organisointiin kiinnitettävä huomiota. LFA-hankkeessa
opettajille hankkeeseen varatut työtunnit olivat riittämättömät. Opiskelijoiden kannalta
se tarkoitti sitä, että kun tunnit tulivat täyteen, enempää ei sitten tehty. Tämä
ongelma oli nähtävissä myös muissa yhteistyöoppilaitoksissa.
...vastaus on lähes aina, ettei ole resursseja osallistua…(keskustelu
24.4.2013.)

...jos amkn opelle on resurssoitu 10h, niin se on sitten se 10h ja kun se on
käytetty niin työskentely loppuu... mahdollisesti hällä on jo uusi hanke
odottamassa… (keskustelu 29.5.2013.)

Ammattikorkeakoulut kouluttavat opiskelijoitaan ammatillisiin asiantuntijatehtäviin.
Tämä ei onnistu ilman tiivistä yhteistyötä työelämäsektorin kanssa (Kelo,
Haapasalmi, yms. 2012, 5.) Pyrkimyksenä on, että opiskelija saa valmiudet kehittää
osaamistaan projektien avulla. (Vesterinen 2006 c, 16.) Opetusministeriö näkee
ammattikoulujen

tulevaisuuden

haasteeksi

tutkimus-

ja

kehittämistoiminnan

monipuolistamisen. Ammattikorkeakoulut ovat pyrkineet erilaisten hankkeiden avulla
toteuttamaan oppiaineiden välistä integraatiota sekä työelämälähtöistä opetusta.
Työelämälähtöinen

oppiminen

tapahtuu

pääsääntöisesti

harjoittelujen,

opinnäytetöiden sekä projekteissa oppimisen avulla.
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Ammattikorkeakoulun opettajuus on muuttunut koko ajan korkeakoulujärjestelmän
kehityksen

myötä.

Tärkeimpinä

opettajuuden

painopistealueina

nähdään

yhteisöllisen opettajuuden merkitys sekä opettajana toimiminen kehittämis- ja
tutkimushankkeissa. Kumppanuussuhteita rakennetaan myös työelämäprojekteissa.
Opettaja saattaa samankin työpäivän aikana tehdä työtä usean moniammatillisen
työryhmän kanssa. (Kotila & Mäki 2006, 12.) Haasteellinen ja työtä vaativa muutos
on ollut käynnissä 2000-luvun alusta asti. Tutkimukseni pohjalta käy ilmi, että moni
opettaja ei ole liittynyt LFA-hankkeeseen omasta halustaan. Kiinnostus ja
vapaaehtoisuus tukee motivaatiota, joka tässä tapauksessa jää puuttumaan.
Hankkeet koetaan osin tämän päivän pakkopullana. Mikäli tilanne on tämän
kaltainen, se vaikuttaa välillisesti myös opiskelijoiden innostukseen hanketta
kohtaan.

Haasteellisuutta ammattikorkeakoulun opettajuuteen tuovat jatkuva oman työnsä
kehittäminen sekä opetustuntien ja hankkeissa mukana olemisen aikatauluttaminen.
Kangasniemi toteaa, että varsinkin ammattikorkeakoulujen projektityöt ja niiden
ohjaus vaativat opettajalta resursseja. Opettajien tulee olla hyvin koulutettuja
kyseisiin

tehtäviin

sekä

pedagogisesti

taitavia

opiskelijoiden

ohjaajia

moniammatillisissa projektitiimeissä. (Kangasniemi 2002, 157.) Hannu Kotilan
toimittamassa

teoksessa

Opettajana

ammattikorkeakoulussa

avataan

sekä

yhteisöllisen opettajuuden käsitettä että opettajan toimimista erilaisissa tutkimus- ja
kehittämishankkeissa. (Kotila 2006.)

6.2.3 Ammattiopiston toimintakulttuuri kuuliaisena toimijana
Lappia ammattiopistossa on kouluttamisen lisäksi annettu iso merkitys opiskelijoiden
kasvattamiselle. Yhteistyössä eri oppilaitosten ja ammattikenttien kanssa opiskelijan
kokonaisvaltainen kasvu tapahtuu monipuolisesti. Tällaisissa projekteissa, joissa
toimii henkilöitä monista oppilaitoksista sekä työkentältä, Lappian opiskelijan saama
anti on merkittävä.
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Ammattiopistolla kurssit sijoittuvat selkeästi tiettyihin aikatauluihin. Tarkoista
aikatauluista on hyötyä silloin, kun haluaa tietää milloin joku tietty palanen webdokumenttiin tulisi toteutumaan. Toisaalta aikataulujen mahdollisesti muuttuessa
opiskelijoitten osallistuminen jälkituotantoon saattaa muodostua haasteelliseksi,
koska kurssi on jo saattanut loppua ja opiskelijat siirtyä muihin opintoihin.

Ammattiopisto Lappiassa opiskelijoita valikoitui LFA-hankkeen matkaan sekä
ohjaavan opettajan ehdottamana että oma-aloitteisen toiminnan seurauksena.
Ammattiopiston väki oli paikalla työkentällä, kuten oli sovittu. Ohjaavan opettajan
valvonnassa he suorittivat opintojaan kolmen oppilaitoksen yhteistyöhankkeessa.

Poimin ne opiskelijat, jotka voivat tämmöiseen lähteä matkaan. (ohjaava
opettaja Lappiasta, käytäväkeskustelu)

Ammattiopiston työskentely on sellaista, että aina kun ehdotan jotain, niin
vastaus on - onnistuu ja järjestyy. (keskustelu hanketyöntekijän kanssa
24.4.2013.)

Lappia hoiti hommansa hyvin. Kun Lay sanoo et tullaan paikalle, niin tokihan
Lappia tulee… asenteessa olisi kyllä meilläkin (Lay) paljon opittavaa.
Kunnioitetaan mitä sovitaan. (tutkimuspäiväkirja 16.5.2012.)

Yhteistyö on hirveen luontevaa Layn ja Lappian kesken, koska työnjako on
silleen selvä. (tutkimuspäiväkirja 14.3.2012.)

6.3 Taustatekijät projektioppimisessa
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Pirkko Vesterisen väitöskirjasta nousee teemoja, joita on nähtävissä useissa samaa
aihepiiriä koskevissa tutkimuksissa. Vesterisen väitöskirjasta on löydettävissä asiat,
jotka edistävät hyvää projektioppimista:
Sitoutuminen
Tavoitteet
Motivaatio
Aika
Tiimityö & Yhteistyö
Organisointi
Elämäntilanne
Yllä olevasta listasta näkyy helposti myös käänteinen puoli: jos yllä mainitut asiat
eivät projektissa ole kunnossa, heikentää se projektin onnistumismahdollisuuksia.
(Vesterinen 2001, 140, 175-182.)

6.3.1 Sitoutuminen

LFA-hankkeen yhteistyökokeilussa tehtiin pilotteja. Piloteissa ei vaadittu täyttä
onnistumista vaan niiden kautta oli tarkoitus testata toimivia käytänteitä. Hankkeen
aikana tuli useaan otteeseen selväksi, että pilottien tuottamiseen ja kehittelyyn oli
varattu opettajille liian vähän resursseja. Tämä vaikutti osaltaan ohjaavien opettajien
sitoutumiseen pilotin tuotantoon. Vaikutti siltä kuin ohjaaville opettajille olisi muun
työn kylkeen sysätty ”ylimääräiseksi pakkopullaksi” web-dokumenttituotannon
eteneminen.

Opettaja: Ei mulla oo ollu kevään aikana varattu tähän mitään eli aina ku mie
olin siellä (LFA-hankkeen toiminnassa) niin minun piti keksiä jotain
opiskelijoille ja ihan karata sieltä oppitunnilta. (Kenttämatka-pilotin opettajien
ryhmähaastattelu 2013.)

Oppiminen alkaa sitoutumisesta toimintaan. (Paane-Tiainen 2000, 51.) Voiko ulkoa
määräytyvä käsky sitouttaa henkilön toimintaan? Kirjavainen ja Laakso-Manninen
ovat tulleet siihen tulokseen, että ihmistä ei voi ulkoapäin sitouttaa, mutta ihmistä voi
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auttaa löytämään työlleen merkityksen ja sitä kautta motivoida toimintaan. Muutokset
ja uudet asiat aiheuttavat ihmisessä taipumuksen nähdä ongelmakeskeisesti,
näemme vain ne asiat, joista on meille haittaa. Taitava johtaja suuntaa yksilöiden
näkemyksen myönteiseksi ja vapauttaa näin sitoutumiseen liittyvät voimavarat.
(Kirjavainen ja Laakso-Manninen 2010, 147-149.) LFA-hankkeessa tuota selkeää
johtajaa ei ollut. Oppilaitoksissaan jokainen ohjaava opettaja pyöritteli oman
opiskelijaryhmänsä toimintaa. Sen opettajat tekivät kiitettävästi, mutta opettajien
yhteistä, oppilaitosten rajat ylittävää tiimiä ei missään vaiheessa syntynyt.
Tutkimukseni perusteella voidaan todeta, että eri oppilaitosten opettajien yhteinen ja
hyvin toimiva tiimi olisi ollut juuri se johtotiimi, joka valitettavasti web-dokumentista
puuttui.

Tiimi

olisi

suunnannut

toimintaa

ja

olisi

vaikuttanut

merkittävästi

sitoutumiseen sekä oppilaitostasolla että oman näkemykseni mukaan myös
opiskelijatasolla.

Projektiin osallistuvien toimijoiden sitoutuminen projektiyhteisöön sekä omiin
tehtäviinsä

osana

yhteisöä

edellyttää

vuorovaikutustaitoja.

Opettajien

ja

opiskelijoiden toimiessa osana projektia on heidän ymmärrettävä osallistumiseen
liittyvä vastuu, joka heille tässä kohtaa annetaan. Henkilö ei enää ole sitoutunut
ainoastaan omiin tavoitteisiin ja suorituksiinsa. Hän on vastuussa myös tiimin
oppimisesta. (Vesterinen 2003 b, 60.) Tutkimukseni mukaan kokemus yhdessä
tekemisestä sitouttaa toimintaan.

Web-dokkariprojekti on koko ajan tahmannut, koska opettajat eivät osallistu
siihen kovinkaan aktiivisesti. (tutkimuspäiväkirja 12.1.2013.)

Opettajien työtehtäviin pitäisi sisällyttää palavereissa oleminen.
(opiskelija, loppukoonti 11.5.2013.)

Mä en jaksa mennä pyörittelemään samoja asioita kahvikupin ääreen, oon
ulkoistanut sen palavereissa istumisen opiskelijoille. Tosin sanoin, että jos
hommia sotketaan palavereissa, niin älkää menkö niihin. (Ohjaava opettaja,
loppukoonti 11.5.2013.)
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Opettajat MATKAAN!!! Yhteisen pöydän ääreen kertomaan sopivat kurssit ja
aikatauluttamaan eihän tästä muuten mitään tule! (tutkimuspäiväkirja
2.12.2012.)

Opiskelija: Ohjaavien opettajien pitäisi hoitaa yhteistyökuviot eikä meidän
opiskelijoiden!

Eli tässä nyt on tosiaan jäänyt kokonaan se opettajien välinen yhteisymmärrys
syntymättä, kun pilotin veto on ulkoistettu Akille ja Mikolle, jotka eivät ole
opettajia. (tutkimuspäiväkirja 25.4.2012.)

Opettaja: Opettajien olisi ehdottomasti pitänyt istua saman pöydän ääressä ja
suunnitella kokonaisuus.

Opiskelijoiden välittämä viesti oli se, että opettajat olivat vetäytyneet yhteistyöstä ja
delegoineet tehtävän opiskelijoille. Todennäköisesti suurin syy tähän oli, ettei
resursseja oltu jaettu järkevästi. Opettajien aika ei yksinkertaisesti riitä sekä
oppituntien vetämiseen että hankepalavereihin osallistumiseen. Eräs ohjaava
opettaja heitti ilmoille ajatuksen hanketyöntekijän toimenkuvasta. Tämän idean
kantava ajatus on, että jokaisessa oppilaitoksessa olisi hanketyöhön palkattu henkilö,
jolla

ei

olisi

juurikaan

opetettavia

tunteja,

vaan

hänen

työtuntinsa

olisi

pääsääntöisesti varattu pelkästään hanketoiminnalle. Tutkimukseni valossa tämä
olisi voinut olla ja voisi edelleenkin olla toimiva ajatus.

Opettaja: Olis hyvä, että olisi sellainen hanketyöntekijä, jolla olisi vain
minimaalisesti niitä opetettavia

tunteja, hänen

päätyönsä olisi tämä

hankkeissa pyöriminen.

Sitoutumisen puute ja ohjauksen vähyys voivat näkyä keskeneräisiksi jääneissä
projekteissa. Huono sitoutuminen puolestaan voi ilmetä epävarmuutena, huonona
työn jälkenä sekä aikatauluista lipsumisena. Sitoutuminen on ensiarvoisen tärkeää.
(Vesterinen 2001, 56.)
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6.3.2 Selkeät tavoitteet vs. tavoitteiden ristiriitaisuus

Projektiopiskelu etenee tavoitteiden asettamisesta projektin toteuttamisen kautta
projektin onnistumisen arviointiin. Opiskelijalla on oltava selkeät oppimistavoitteet
itselleen sekä yhteiset tavoitteet tiimin kanssa. (Vesterinen 2006 c, 17.)
Vastavuoroinen perspektiivin otto eli toisen ajatusten ja tunteiden tunnistaminen on
erittäin tärkeää tavoitteiden selkeyttämiseksi. Projektioppimisen ohjauksessa erilaiset
tavoitteet voivat aiheuttaa sekaannusta projektissa työskentelevien henkilöiden
välillä. Projektissa työskentelevien on pyrittävä selkeästi tuomaan esille omat
näkemyksensä. Eri osapuolten vastavuoroisen perspektiivin hahmottamista on pyritty
tukemaan tietyin vaatimuksin, joita projektissa työskentely edellyttää. Kirjalliset
sopimukset auttavat erilaisten perspektiivien ymmärtämisessä sekä yhteisen
kohteen hahmottamisessa. (Eteläpelto ja Rasku-Puttonen 1999,196.) Ryhmälle
selkeästi

esitetyn

yhteisen

tavoitteen

on

todettu

lisäävän

ryhmän

sisällä

opiskelijoiden vuorovaikutusta: tavoitteiden täsmällinen välittäminen luo oppijoille
motivaatiota saavuttaa heille suunnattu oppimisen tavoite. (Eteläpelto & RaskuPuttonen 1999, 202.) Vesterisen väitöskirjasta käy ilmi, että tavoitteiden puuttuminen
tai ristiriitaisuus loi esteitä projektioppimiselle. (Vesterinen 2001, 126.)

Kylä joen sylissä -web-dokumentin ohjaajat eivät saaneet hankkeen aikana tiivistä
yhteistyötä aikaan. Hankkeeseen sijoitetut opettajat lähtivät LFA-projektiin mukaan
varsin lyhyellä varoitusajalla ja osa liian pienillä resursseilla. Ennen hankkeeseen
lähtemistä olisi ollut erittäin tärkeää pitää hankkeeseen tuleville ohjaaville opettajille
workshop projektioppimisen ohjaamisesta sekä niistä sudenkuopista, joihin projekti
oppimisen ohjaamisessa on aiemmin kompastuttu. Myös opiskelijoille olisi saanut
olla oma workshopinsa siitä, millaisiin asioihin liittyminen LFA -hankkeeseen heitä
sitouttaa.

Projektioppimisen toimijat edustavat kukin eri yhteiskunnan toimialakenttää eli
työelämää, koulutusta ja ammattiin valmistautujia. Jokaisella toimialakentällä on
omat tavoitteensa ja tarkoituksensa osallistua toimintaan. Tämä on ymmärrettävä ja
otettava haasteena vastaan yhteistä toimintaa suunniteltaessa. (ks. Engeström
2004.)
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LFA-hankkeessa tämä näkyi siten, että Lapin yliopiston ohjaavan opettajan
tavoitteena
dokumenttien

oli

saavuttaa
työkentällä,

kansainvälisentason
Lappia

web-dokumentti

ammattiopiston

kilpailemaan

tavoitteena

oli

saada

opiskelijoilleen laadukasta opsin vaatimusten mukaista opetusta ja kolmas tavoitteli
vain ehkä tietyn kurssin opintopisteitä. Tämä kaikki ymmärrettävästi vaikuttaa siihen,
miten suurin odotuksin ja työpanoksin hankkeeseen on lähdetty mukaan.
Hankkeessa mukana olevien henkilöiden tavoitteet voivat olla hyvinkin erilaiset, ellei
niitä ole yhdessä avattu jo heti hankkeen alussa. Koin myös, että opiskelijoilla oli
vahvana mielessä omat oppimistavoitteet, mutta tiimin yhteiset tavoitteet olivat
hukassa.

Jotenkin on taas noussut toi sana TAVOITTEET! Ehkä se on just se, joka
Kukkolan epäonnistumisissa kummittelee taustalla. Yhden tavoite on saada
tästä gradu tehtyä, toisen on saada joku kurssi suoritettua ja kolmannen
saada aikaiseksi kansainvälisen tason webbidokkari – tavoitteet ovat kaikilla
erilaiset ja niiden saavuttamiseksi vaaditaan erilaisia toimintoja – ilmankos
syntyy pettymyksiä, että toinen ei tajua ollenkaan mitä tässä haetaan ja
millaisia ponnistuksia sen saavuttamiseksi vaaditaan! (tutkimuspäiväkirja
11.10.2012.)

Huomionarvoista on, että vaikka työkentällä olisikin projektille omat tavoitteensa,
oppilaitosprojekteissa

opetuksellisten

tavoitteiden

tulisi

aina

olla

etusijalla.

(Vesterinen 2001 a.) Käytännössä projektin tavoitteet muuttuvat usein opetuksellisia
tavoitteita tärkeämmäksi, joten tämän asian kanssa tulee olla tarkkana.

Ongelmallisia ovat tilanteet, joissa oppimisprosessiin osallistuvien toimijoiden
tavoitteet poikkeavat merkittävästi toisistaan. LFA-hankkeen alkumetreistä saakka oli
selvää, etteivät koulutusorganisaatiot jakaneet yhteistä käsitystä projekteissa
tapahtuvan oppimisen luonteesta ja tavoitteista. Annetun työtehtävän suorittaminen
produktiossa

riittää

maisteriopiskelijalta

osaamistavoitteeksi
edellytetään

ammattiopistossa,

tutkimukseen

perustuvaa

mutta

yliopiston

taiteellista

ja

projektiluonteista kehittämistyötä. Mikäli tätä eroa ei tunnisteta riittävän selkeästi, on
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produktien

toteutuksen

organisointi

PKI:n

koulutusasteiden

yhteisen

projektipedagogiikan tueksi vaikeaa. (Jokela 2013, 24, 26.)

Opiskelija: Oliko tässä nyt tärkeää se, että tehdään yhdessä sitä mitä
kussakin oppilaitoksessa osataan vai lopputulos eli kansainvälisen tason
webbidokkari?

Opiskelijan ajatus ohjaavasta opettajasta: Hän yrittää jatkuvasti sotkea
kokonaisuutta.

...tässä näyttää että keskitytään enemmän taas lopputuotteen tekemiseen
kuin itse yhteistyöhön. (tutkimuspäiväkirja 21.11.2011.)
Ammattiopisto Lappian ohjaava opettaja Kaija Maunula toteaa: ”Opiskelijoiden
oppiminen täytyy olla tärkeysjärjestyksessä kärjessä.” (Maunula 2013, 54.)
Tavoitteiden asettamisen ja ennakkosuunnittelun merkitystä ei voida liikaa korostaa.
Yhteistyöprojektit

vaativat

perusteellisen

ennakkosuunnitelman

lähtien

opetussuunnitelmasta käytännön toteutukseen.

6.3.3 Motivaatio

Oppijan käsitys itsestä ja tulkinnat oppimistilanteesta sekä oppimisympäristöstä
ohjaavat oppijaa joko yrittämään tai luovuttamaan. (Vesterinen 2001, 57.) Jokaisella
oppijalla on säätelyprosesseja, joilla motivaatiota pyritään ylläpitämään. Näitä
prosesseja kutsutaan oppimisen itsesäätelyksi, toisin sanoen oppija ottaa vastuuta
omasta motivaatiostaan ja oppimisestaan. Oppija asettaa tavoitteita itselleen sekä
suunnittelee omaa oppimisprosessiaan. Hän pyrkii selviytymään ongelmista ja
tarkastaa että tavoitteita kohti pyritään. (Järvelä ym. 2006, 85-86.) Opiskelijoille on
tärkeää tuntea projekti arvokkaaksi ja kiinnostavaksi. (Eteläpelto & Rasku-Puttonen
1999,190-191.)
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Paane-Tiainen

jakaa

motivaation

kolmeen

osaan:

ulkoiseen,

sisäiseen

ja

sosiaaliseen. Ulkoinen motivaatio liittyy hyötyarvoihin. Sisäisessä motivaatiossa
vaikuttaa halu henkiseen kasvuun sekä kehittymiseen. Sosiaalinen motivaatio liittyy
ryhmään kuulumiseen ja muiden ihmisten kohtaamiseen. (Paane-Tiainen 2000, 26.)
Sosiaalinen motivaatio korostui yhteistyöprojekteissa. Tutkimukseni mukaan LFAhankkeen opiskelijoista oli motivoivaa olla osa tiimiä ja sosiaalista yhteisöä. Kun
tiimin jäsenet olivat innoissaan, tämä motivoi vähemmän innokkaitakin osallistujia
toimimaan parhaansa mukaan. Toisaalta myös jatkuva napina ja palavereiden
välttely aiheuttivat tahtomattaan ketjureaktion, jolloin osan motivoimattomuus johti
muiden opiskelijoiden motivaation ajoittaiseen hiipumiseen.

LFA-hankkeen aikana oppilaitosten erilaiset toimintakulttuurit loivat tilanteita, joissa
opiskelijan motivaatio oli kadoksissa. Kemi-Tornion ammattikorkeakoulussa on
totuttu toimimaan eikä pellkästään pohtimaan. Ammattiopisto Lappialla lähdetään
toimintaan mukaan heti kun käsky käy. Yliopistossa asioiden tarkastelu useasta eri
näkökulmasta on akateemisen opiskelun lähtökohta. Asioita pohditaan hartaudella ja
pitkään. Tiimien yhteisissä palavereissa oli havaittavissa selvä motivaatiopula, kun
samoja asioita pyöriteltiin useaan otteeseen eikä kuitenkaan päästy eteenpäin. LFAhankkeessa web-dokumentin vetovastuu oli Lapin yliopistolla. Pääsääntöisesti
ohjaajana toimi Lapin yliopiston opettaja. Hän ohjasi opiskelijoitaan yliopistohengen
mukaisesti pohtimaan ja tarkkailemaan asioita monesta näkökulmasta, mikä johti
palaverien venymiseen. Ohjaavan opettajan luotsaamassa toiminnassa korostuu
myös ohjaavan opettajan persoona. Tutkimukseni pohjalta uskon, että motivaation
turvaamiseksi olisi ollut tärkeää, että kustakin oppilaitoksesta koottu opettajatiimi olisi
vetänyt toimintaa eteenpäin. Tällöin ei yhden oppilaitoksen toimintakulttuuri eikä
ohjaavan opettajan persoona olisi korostunut niin merkittävästi.

Alla opiskelijoiden pohdintoja asiasta:

Ei ole kovin motivoivaa tehdä samaa asiaa kovin montaa kertaa.
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En tiedä onko voivottelu oikea tapa viedä projektia eteenpäin. Ainakaan se ei
ole järkevä työskentelytapa, jos haluaa motivoida ihmisiä.

Minulla on nyt sellainen olo, että teemme tätä koko projektia hänelle. Ihan
kuin olisimme tyydyttämässä tässä hänen tarpeitaan.

Käymme aina kaikki edellisessä palaverissa käydyt asiat uudelleen läpi prosessi on jatkuvasti auki aina projektin alkumetreille asti - luulen, että juuri
tästä johtuen amk:n porukat ovat suosiolla jättäytyneet pois palavereista.

Osa opiskelijoista on suorittamassa tiettyä opintokokonaisuutta esimerkiksi
lyhytdokumentin tekemistä eikä heitä voisi vähempää kiinnostaa webdokumentin yhtenäinen kokonaisilme.

Ennalta jo tiesimme muutamien opiskelijoiden motivaatio - ongelmasta, heistä
tuntuu että homma junnaa paikoillaan. Asiat jotka olisi pitänyt tehdä jo ajat
sitten palaavat uudelleen ja uudelleen eteen – eikä homma etene.

Jos oppilastöitä kuratoidaan, voi syntyä motivaatio-ongelma siitä, että
oppilaiden pitäisi tehdä teoksia, jotka eivät sitten lopulta tulekaan näkyviin.
Yhteistyökokeilussa tuollainen kuratointi ei ole lainkaan oikeassa kohdassa.

Motivaatiotutkimuksen uusi linja tuo esiin kollektiivisten odotusten merkityksen
yksilön motivoitumiselle. Opiskelija suuntaa energiansa ja ponnistelee yhteisen
tavoitteen saavuttamiseksi, mikäli hän uskoo tiimiin ja sen kykyyn suoriutua
tavoitteistaan. (Vesterinen 2001, 58.)

6.3.4 Aika
”Kohtuullisin ponnistuksin ja kohtuullisessa ajassa” toteavat Eteläpelto & RaskuPuttonen

(1999)

-

tämä

varmasti

pitää

paikkansa

ainakin

oppilaitosten
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projektipedagogisissa yhteistyökuvioissa. Oppilaitosten yhteishankkeissa on aina
otettava huomioon projektin aikataulujen lisäksi opintoihin liittyvät aikataulut. Tietyt
asiat pitää toteuttaa tietyn aikataulun mukaisesti. Ei ole mielekästä viivyttää
opiskelijan opintoja projektin aikataulujen venymisen vuoksi. (Eteläpelto & RaskuPuttonen 1999, 191.)

Opiskelijoiden pohdintoja:

Lopputulos oli jälleen se mitä oltiin suunniteltu jo ajat sitten.

Mitään uutta ei tuntunut tapahtuvan.

Pulmana oli taas projektin hidas eteneminen.

Olisimme päässeet pidemmälle, jos olisimme vielä tiukemmin pysyneet
asiassa.

Aikaa tämän tehtävän suorittamiseen on minimaalisen vähän.

Yhteistyön onnistumisen edellytyksiä ovat tutkitusti onnistunut vuorovaikutus,
luottamus, töiden ja vastuualueiden jakaminen sekä yhteisymmärrys hankkeeseen
osallistuvien tahojen kesken; kun jotain on sovittu, siitä pidetään myös kiinni.
(Helakorpi 2010, 94.)

Ohjaava opettaja: Opiskelijan valmistuminen oli hankkeen vuoksi viivästynyt
noin puoli vuotta, mutta silti opiskelijan fiilis hankkeeseen osallistumisesta oli
enemmän plussalla kuin miinuksella.

Toimintaprosessin eri osapuolten vähäinen aika toisilleen aiheuttaa ristiriitoja
toimijoiden välillä ja on merkittävä este ohjauksen oikea-aikaisuudelle. (Kuokkanen
2001, 60.) Opintosuunnitelmissa ei ole vielä yhtenäistä projektioppimisen jaksoa,
joka

sijoittuisi

yhteistyöoppilaitoksilla

Lapin

yliopistolla,

Kemi-Tornion

ammattikorkeakoululla sekä Lappia ammattiopistolla samaan ajanjaksoon. Tähän
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aikataululliseen ongelmaan tulisi saada ratkaisu, jotta projektiopinnot voitaisiin
rakentaa kolmen oppilaitoksen yhteistyönä.

6.3.5 Tiimityö & Yhteistyö

Tiimityön onnistuminen perustuu tiettyihin elementteihin, joiden on oltava kunnossa.
Kasvokkain tapahtuva kannustava vuorovaikutus sekä yksilöllinen vastuu nousevat
merkittävään asemaan. Hyvistä sosiaalisista taidoista on etua sekä siitä, että ryhmä
suorittaa asioiden prosessointia yhdessä. (Sahlberg 2002, 101.) Kylä joen sylissä web-dokumentissa oli kaikki mahdollisuudet hyvään vuorovaikutukseen ja yhdessä
oppimiseen.

Lippomies

-lyhytdokumentaarissa

sekä

yhteisötaideosioissa

oppilaitosten opiskelijatiimit toimivat hyvin. Oppilaitosten erilaisista kulttuureista ja
toimintatavoista huolimatta tärkeimmäksi osoittautuivat aito kentällä toimiminen
yhdessä sekä tiimissä toimivien opiskelijoiden yhteisymmärrys ja kemiat. Toimivaa
vuorovaikutusta terrorisoivat tekijät löytyivät oppilaitosten etäisyyksistä. Kasvokkain
tapaamisia oli mahdollista järjestää liian harvoin. Myös asenneongelmaa löytyi. Se
johti siihen, ettei kasvokkain tapaamisiin saavuttu paikalle, vaikka se olisi resurssien
puitteissa ollut mahdollista. Havaintojeni perusteella oppilaitosten rajat ylittävää
ohjaavien opettajien tiimityöskentelyä olisi tarvittu ehdottomasti lisää. Ohjaavat
opettajat ovat suoraan yhteydessä opiskelijoihin ja mikäli opettajilla ei ole yhteistä
ymmärrystä siitä, mitä ollaan tekemässä, he eivät voi ohjeistaa opiskelijoita projektin
onnistumisen vaatimalla tavalla. Yhdessä tehden olisi todennäköisesti saavutettu
yhteinen ymmärrys Kylä joen sylissä web-dokumentin kokonaisilmeestä ja
opiskelijoiden ohjaaminen toivottuihin toimintoihin olisi ollut toimivaa. Yhteistyöllä
olisi

saavutettu

tavoite

oppilaitosten

yhteistyöstä

ja

toimintakulttuurien

ymmärtämisestä. Jatkoprojekteissa tästä olisi varmasti paljon hyötyä.

Berger & Luckmann toteavat, että välitöntä vuorovaikutusta on vaikeaa altistaa
jäykille toimintamalleille. Kasvokkain tapahtuvat tapaamiset sisältävät tyypittelyä,
toinen saattaa näyttäytyä sinulle ”yliopiston opiskelijana”, ”huumoriveikkona”,
”kaikkitietävänä” jne. Tyypittelyt ovat sitä yksilöitymättömämpiä, mitä vähemmän on
välitöntä, kasvokkain tapahtuvaa, vuorovaikutusta. (Berger &Luckmann 1994, 4167

44.)

Olisi

tärkeää

olla

välittömässä

vuorovaikutuksessa

usein

turhien

väärinkäsitysten ja tyypittelyjen välttämiseksi.

On helpompaa siksi ku siinä oikeasti näkee toisen ihmisen, että se ei ole vain
se

“yolainen”

tai

“amis”puheissa,

johon

voi

heti

lätkiä

kaikki

ennakkoluulot...näkee, että “tuon tyypin kanssa mulla pitäis tehdä hommia
yhdessä, no sehän passaa”. (tutkimuspäiväkirja 16.5.2012)

LFA -hankkeessa

vuorovaikutuksen

ongelmallisuus

kärjistyi

keväällä

2012.

Kärjistymisestä seurasi motivaatio-ongelmia sekä turhaa eripuraa hankkeeseen
osallistuneiden eri tahojen kesken. Yhdessä tutkijaparini kanssa ehdotimme
palaveria, jossa kerrattaisiin yhteiset tavoitteet ja puututtaisiin haasteellisiin kohtiin.
Tämä palaveri pidettiin 28.3.2012 Palaverin pohjana käytimme ESRn Itsearviointi
kirjaa Tiedosta – Arvioi – Paranna. (Mäkinen & Uusikylä 2003.) Itsearvioinnilla tässä
kohtaa tarkoitamme sekä henkilöiden omaa arviota toiminnastaan ja tavoitteistaan
että LFA –hankkeen itsearviointia. ESR:n arviointia koskevassa kirjassa todetaan
seuraavaa: “Arviointi ei ole syyllisten hakemista tai sormella osoittelua, vaan
arviointiin kuuluu sekä vahvuuksien että parantamisalueiden (ei siis heikkouksien!)
paikantaminen”. (Mäkinen & Uusikylä 2003, 14.) Itsearviointeja toteutetaan sen
vuoksi, että projektien omista vahvuuksista ja parantamisalueista voitaisiin tehdä
realistisia

johtopäätöksiä,

jotka

osaltaan

auttavat

projekteja

onnistumaan

tavoitteidensa saavuttamisessa. (Mäkinen & Uusikylä 2003, 25.) Itsearviointi tekee
projektista oppivan prosessin. (Mäkinen & Uusikylä 2003, 40-44.)

Sosiaalisten tiimitaitojen kehittäminen on yksi yhteistoiminnallisen oppimisen
periaatteista. Tämä tarkoittaa, että työskentelyn aikana harjoitellaan viestintää ja
vuorovaikutustaitoja sekä kiinnitetään niihin erityistä huomiota. (Vesterinen 2001 a,
60.)

Opettaja: Sähköpostilla pidetty yhteys ei ollut toimiva ratkaisu.

Opettaja: Nämä kasvokkain tapaamiset ovat ehdottomasti parhaita yhteistyön
kannalta.
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Opiskelijoiden ajatuksia ohjaavan opettajan toimista:

Hänen ehdotuksensa eivät kulje konkretian tasolla.

Opettaja alkoi välittömästi hämmentää soppaa täysin toisille urille.

Opettajan pedagogiikan kehittymiselle olisi merkittävää, että ohjaava opettaja
pystyisi hahmottamaan omaa opettamisen tapaansa. (Patrikainen 1999, 60.)
Kylä joen sylissä web-dokumentissa ei ohjaaville opettajille ollut varattu riittävästi
resursseja hankkeeseen. Kiire toi varmasti mukanaan harkitsemattomia sanoja ja
tekoja. Tiukassa istuva opettajan autonominen rooli oli tutkimukseni mukaan taustalla
vaikuttamassa toimintaan. Ohjaavan opettajan kireys ja epäselvät, nopeasti jaetut
ohjeet vaikuttivat opiskelijoiden opiskelumotivaatioon alentavasti.

En tajua, miksi opettajana toimiva henkilö voi olla näin surkea sparraaja?
Opettajan rooli on selvästi enemmän johtava kuin sparraava tai ohjaava.

Tällaisten opettajien pitäminen projektissa tuhoaa projektin ilmapiirin ja osan
sen kehittämistyöstä ja tuloksista.

Ope ei hyväksy muita työskentelytapoja kuin omansa.

Kaikki päätökset saneltiin Lapin yliopistosta, eli todellista dialogia oppilaitosten
välillä ei saatu aikaan.

..siis ku toinen esittelee omaa juttuaan ni se ei muista ikinä sanoa hyviä
hommia het alkuun, vaan siinä kohtaa alkaa se narina...sit vaikka se lopussa
sanoiskin jotain hyvää, ni se ei mee enää kuuleviin korviin…

Ei voida päästä eteenpäin, jos toinen puhuu aidasta ja toinen aidan seipäästä.
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Tiimityöskentely ja yhdessä tekemisen toimintatapa jäivät saavuttamatta opettajien
vähäisten tapaamisten seurauksena. Projektioppiminen on yhteistoiminnallista
asiantuntijuuden jakamista tiimeissä. Tämän asian tulisi olla hyvin ymmärrettynä
ryhdyttäessä projektitiimin jäseneksi. Opettajien vähäinen tiimityö kertautui myös
opiskelijoiden toimintaan. Mikäli ohjaava opettaja piti turhana lähteä toiseen
oppilaitokseen tapaamisiin, niin turhana sitä pitivät myös useimmat tämän opettajan
opiskelijoista. Ohjaavan opettajan ja opiskelijan tulee suhteuttaa toimintansa
projektin reunaehdoissa ja ymmärtää, mitä projektin avulla on tarkoitus saavuttaa.
LFA -hankkeessa suuri tavoite oli kolmen oppilaitoksen vertaisoppiminen. Sen oli
tarkoitus näkyä oppilaitos-, opettaja- ja opiskelijatasolla.

Sekä opettajilla että opiskelijoilla olisi pitänyt olla projektiin lähtiessään hyvät
ennakkotiedot siitä, mitä tiimi- ja yhteisöllinen oppiminen heiltä vaatii. Yhteisöllinen
oppiminen on opiskelumuoto, jossa kaikilla ryhmän jäsenillä on yhteinen tehtävä ja
tavoite. Opiskelijat rakentavat yhteisen ymmärryksen vuorovaikutuksessa toistensa
kanssa. (Järvelä ym. 2006, 130.) LFA-hankkeen aikana tuli todistetuksi, että myös
oikeanlaisten opettajien valikoituminen hankkeisiin on ensiarvoisen tärkeää.

Tuntuu vähän siltä, että ohjaavat opet eivät tule toimeen keskenään...selkeästi
opettajien asenne vaikuttaa myös eri oppilaitoksista tulevien opiskelijoiden
yhteistyöhalukkuuteen.

Miksi Layn ohjaava opettaja ei ole ollut tiiviissä yhteistyössä Amkn ja Lappian
ohjaavien opettajien kanssa? Olisi ollut hyvä kerralla ohjeistaa kaikkia
tekemään oikeanlaiset palaset webdokkariin.

Opettajien vertaistiimien perään kuulutetaan myös hankesuunnitelmassa joten kaikki tässä paltsussa ovat samaa mieltä siitä, et olisi todella hyvä, jos
opettajat olisivat konkreettisesti olleet yhteistyössä ja tietäisivät toistensa tavat
toimia ja oppivat tässä samalla toisiltaan ja tosiaan et SE VIESTINTÄ MYÖS
OPETTAJIEN VÄLILLÄ OLIS TOIMIVAA!!
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LFA -hankkeessa oli laiminlyöty joitain onnistuneen tiimityöskentelyn osa-alueita.
Pirkko Vesterisen väitöskirjasta poimimani aineistoon peilaten LFA -hankkeesta on
selvästikin jäänyt puuttumaan yhdessä tekemisen toimintakulttuuri ja tietoisuus
tiimityöskentelyn

onnistumiseen

vaadittavista

toimenpiteistä.

Vesterisen

tutkimuksessa opiskelijat kokivat tiimityöskentelyn sekä yhdessä oppimisen olevan
oppimista parhaimmillaan. Tiimin avulla oli mahdollista osata enemmän ja toimia
tavoitteiden vaatimalla tasolla. (Vesterinen 2001, 122.) LFA-hankkeen Kylä joen
sylissä -web-dokumenttia koskevista päiväkirjoista ja muistiinpanoista nousee osin
erilainen käsitys tiimioppimisen onnistumisesta.

Lopullinen päätös pystyttiin tekemään vasta kun väkeä oli riittävän vähän
asiaa sotkemassa.

Olisi kaikkein helpointa, jos tekisin kaiken itse.

Oppilaitosten erot olivat selviä ja aiheuttivat ongelmia työskentelyssä.

Opettajien pitäisi olla enemmän yhteydessä toisiinsa, ja rakentaa todellista
dialogia keskenään.

Mielestäni oli hyvä, että tapasimme, koska näin saamme pidettyä tulta yllä
monien asioiden suhteen Lapin yliopiston ja AMK:n välillä.

Opettaja: Kasvokkain tapaamiset ovat mielestäni erittäin tärkeitä yhteistyön
onnistumiselle.

Opettaja: Yhteistyö olisi helpompaa jos tietäisi jo toisen tavat toimia.
Opettajien

muuttunut

työnkuva

luokan

edessä

luennoivasta

asiantuntijasta

oppimisen ohjaajaksi ja mielekkäiden oppimistilanteiden mahdollistajaksi sekä
yhdeksi jäseneksi oppivaan yhteisöön, on varmasti haasteellinen muutos opettajien
työkentällä. Projektioppimisen yksi oppimiskonteksti on tiimi, jossa on mahdollista
harjoitella sekä yksilöllistä että yhteisöllistä oppimista ja asiantuntijuuden jakamista.
(Vesterinen 2001 a, 54). Kylä joen sylissä -web-dokumentissa ohjaava opettaja toimi
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osin vanhassa roolissaan yksinäisenä auktoriteettina. Opettajilta olisi toivottu
enemmän opiskelijoiden sparrausta, asiantuntijuuden jakamista sekä työpanosta
hedelmällisen oppimisalustan luomiseksi. Ohjaavilta opettajilta toivottiin selkeää
ohjeistusta ja vastuun antamista myös opiskelijalle. Ohjaava opettaja antoi omalla
esimerkillään vääränlaista kuvaa opiskelijoille siitä, miten työkentällä tulisi ylläpitää
yhteistyökuvioita; jättäytymällä itse yhteistyötapaamisten ulkopuolelle.

mä en jaksa mennä pyörittelemään samoja asioita kahvikupin ääreen, oon
ulkoistanut sen palavereissa istumisen opiskelijoille. Tosin sanoin, että jos
hommia sotketaan palavereissa, niin älkää menkö niihin. (Loppukoonti
Torniossa 11.5.2013.)

Yllä oleva keskustelu heijastaa sitä, että on totuttu toimimaan tietyllä tavalla omien
visioiden

mukaan.

Tästä

tavasta

joutuu

pakostakin

joustamaan

tiimeissä

työskennellessä ja yhteistyössä erilaisten oppilaitosten kanssa. Pohdittaessa
tulevaisuuden työkenttää uskon, että juuri nämä palaverit antavat jo kuvaa siitä, mitä
työkentälläkin tulee olemaan: välillä pitää vain istua kahvikupin ääressä, vaikka ei
sitä kokisikaan mielekkääksi, mutta se on vastuu, joka yhteistyössä on otettava.

Uusien

toimintatapojen

myötä

kyettiin

tunnistamaan

monia

vakiintuneiden

toimintatapojen pystyttämiä esteitä. (Rajalin ja Jokela 2013, 15.)

Ohjaavien opettajien tulisi omalla esimerkillään ohjeistaa opiskelijoitaan yhteisiin
kasvokkain

tapaamisiin,

virallisiin

palavereihin

sekä

epävirallisiin

kahvipöytäkeskusteluihin. Pohdimme tutkijaparini Liisa Pölläsen kanssa useaan
otteeseen, pitäisikö meidän pedagogeina ottaa enemmän vastuuta suunnittelussa ja
suunnitelmien toteuttamisessa. Monessa kohtaa saimme todeta, että puuttuu
suunnitelmallisuutta. Juuri siksi kokonaiskuvaa ei saatu selkeästi vietyä projektissa
mukana olleille opiskelijoille. Tämä johtui mahdollisesti siitä, että kokonaisuus ei ollut
selkeä edes ohjaavien opettajien ajatuksissa.

Opiskelija: Kyse on oppilaitosyhteistyöstä jossa pitäisi mennä se

-

yhteistyöehto - edellä!
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Kylä joen sylissä – web-dokumentin tekoprosessissa oli vaiheita, joilta olisi toivonut
välttyvän. Virheistä onneksi oppii - vai oppiiko? Kiusallisin kohta kaikille osallisille oli
yhteistyö

käyttöliittymän

suunnittelussa

ja

valmistamisessa.

Kemi-Tornion

ammattikorkeakoulun opiskelijalta oli pyydetty animoinnit käyttöliittymän ikoneihin.
Asiasta oli sovittu yhteisessä tapaamisessa sekä ohjaavien opettajien että
opiskelijoiden kesken. (kokousmuistio 11.1.2012.) Animaatio -palasten valmistuttua
Lapin yliopiston ohjaava opettaja laittoi käyttöliittymän tauolle. Lopulta animoinnit
pudotettiin käyttöliittymästä pois. Tämä aiheutti paljon kysymyksiä niin opiskelijoiden
keskuudessa kuin ohjaavan opettajan pohdinnoissa. Motivaation kannalta olisi
pitänyt jo aivan alussa ohjaavia opettajia ja eri oppilaitosten opiskelijoita informoida
siitä, että teokseen tarjottavat palaset kuratoidaan ja vain osa opiskelijoiden
valmistamista palasista pääsisi matkaan Kylä joen sylissä web-dokumenttiin.
Tällaista ohjeistusta ei missään vaiheessa annettu. Aiheellista pohdintaa syntyi siitä,
että

kussakin

oppilaitoksessa

opetussuunnitelmassa

esitettyjä

tehdään

työtä,

tavoitteita.

joka
Ohjaavat

vastaa

tietyn

opettajat

kurssin
kussakin

oppilaitoksessa pitävät huolen siitä, että valmiit työt ovat sen tason mukaisia, joita
oppilaitoksen opetussuunnitelmissa vaaditaan. On tietyllä lailla myös maton
vetämistä sen ohjaavan opettajan jalkojen alta, joka kyseisen palasen oli valvonut,
jos palaute on, että palanen ei kelpaakaan. Tämä ei ole kovin hedelmällinen
maaperä tehdä jatkossa yhteistyötä. (Muistio 19.3.2012.)

Miksi ohjaava opettaja ei ole jo heti alussa konsultoinut muiden ohjaavien
opettajien kanssa mitä tässä webbidokkarissa oikein haetaan?

Ohjaava opettaja on ulkoistanut yhteydenpidon opiskelijoille ja vetäytynyt itse
yhteistyöstä.

Opiskelijat kokivat yhteistyön kaikista ongelmatilanteista huolimatta monin tavoin
antoisaksi.
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Selkeästi opiskelijat kyllä tykkää yhteistyökuvioista: kaikki oli tosi avoimia
ottamaan toisten koulujen opiskelijoita ryhmiinsä ja olivat hyvällä mielellä
muutenkin.
(tutkimuspäiväkirja 16.5.2012.)

Opiskelijoilla ei siis ole niitä luutuneita asenteita kuin opettajilla. Ei ainakaan
niin vahvasti.
(tutkimuspäiväkirja 16.5.2012.)

6.3.6 Organisointi
Organisointia voisi lähteä avaamaan sillä ajatuksella, että toiminnassa tulee sijoittaa
oikeat henkilöt heille sopiviin tehtäviin. On tärkeää, että projektin sisällä henkilöt
löytävät paikkansa heille sopivissa työtehtävissä. Yhtä tärkeää on myös, että
opiskelijamassasta valikoituu projekteihin ne opiskelijat, joilla on itsesäätelytaitoa
oppimismotivaation ylläpitämiseen sekä tavoitteita kohti pääsemiseen. Kaikkien ei
tarvitse

osata

kaikkea,

mutta

projektityöskentelyssä

tulee

omata

tietyt

perusvaatimukset. Järvelä ja Järvenoja pohtivat, että toisilla on taipumus
pitkäjännitteiseen

opiskeluun

ja

toisilla

ei.

He

näkevät

yhtenä

tekijänä

oppimismotivaation ja emootioiden säätelytaidon. Toiset jaksavat ponnistella
saavuttaakseen päämääränsä, toiset vain luovuttavat helpommin. Oppiminen on
jatkuva prosessi, jossa oppija joutuu tietoisesti ponnistelemaan kohti tavoitteitaan.
(Järvelä ym. 2006, 85.)

Useassa kohtaa tutkimukseni valossa koin, että jos hanke olisi ohjeistettu hyvin
kaikille, olisimme välttyneet monilta pulmilta. Hankkeen alussa olisi hyvä pitää
yhteinen workshop, jotta kaikki hankkeen osapuolet lähtisivät samalta viivalta
yhteiseen toteutukseen. Kaikilla, sekä oppilaitosten organisaatiolla, ohjaavilla
opettajilla kuin myös projektiin lähtevillä opiskelijoilla, tulisi olla perustiedot projektista
ja projektityötaidoista. Alun workshopin toinen etu olisi osallistujien motivointi sekä
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työnjaon selkeyttäminen. Hankkeen parissa työskentelevien tulisi tietää sekä
toistensa toimitavat että omat toiminta-alueensa.

Onnistunut projektiopiskelu edellyttää joustavaa opetuksen organisointia sekä
perusteellisia etukäteisselvityksiä jo ennen projektien käynnistymistä. (Vesterinen
2001 a, 161-162.) Opiskelijoilla pitäisi olla taustalla tietyt opinnot projekti- ja
tiimityöskentelystä, jotta heillä projektikentälle lähtiessään on selkeä käsitys siitä,
mitä projektimuotoinen työskentely heiltä vaatii. Ohjaavien opettajien tulee olla
projektin organisoinnissa asiantuntijoita, jotka varmistavat opiskelijan oppimisen
tulevassa projektissa mahdollisimman laadukkaasti.

Oppimisen kannalta on mielekästä, että toiminta organisoidaan tapahtuvaksi
oikeanlaisissa olosuhteissa. Työelämäläheinen oppiminen on nähty olevan oivallinen
tapa toteuttaa oppimista oikeanlaisessa ympäristössä. Opiskelijoiden tulee suorittaa
tehtäviä ympäristössä, joka jäljittelee niitä tilanteita, joissa he jatkossakin tulisivat
oppimaansa tarvitsemaan. Tällöin heille tarjoutuu mahdollisuus yhdistää oppimansa
tieto sen käyttötarkoitukseen. (Tynjälä 1999, 143.)

Yhteistyön

onnistumisen

edellytyksiä

ovat

tutkitusti

motivointi,

töiden

ja

vastuualueiden jakaminen sekä yhteisymmärrys hankkeeseen osallistuvien tahojen
kesken (Helakorpi 2010.) Toimintaprosessin eri osapuolten vähäinen aika toisilleen
aiheuttaa ristiriitoja toimijoiden välillä. Siitä muodostuu merkittävä este ohjauksen
oikea-aikaisuudelle. (Kuokkanen 2001,60.)

Projektit saisivat olla pienempiä ja harkitumpia. LFA-hankkeen kaltaiset todella
isot palaset tahtovat levitä käsiin eikä voimavarat riitä kaikkeen. (Lay ohjaava
opettaja 29.5.2013.)

Jatkossa olisi tärkeää löytää keinoja, joiden avulla integroidaan projektipedagogiset
hankkeet ja tuotannot osaksi perusopetusta, jotta opettajien ja opiskelijoiden
resursointi hankkeisiin onnistuisi helpommin. (Puukko 2013, 46.)
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LFA –hankkeessa opiskelijoiden aikataulutusta vaikeuttivat päällekkäiset opinnot ja
tietyt oppilaitosten määräämät aikataulut, jotka eivät sopineet yhteen hankeen
aikataulujen

kanssa.

Ohjaavilla

opettajilla

saattoi

olla

useampia

projekteja

päällekkäin ja osalla vielä merkittävän paljon myös opetustunteja koululla. Tämä
muodosti ongelman kolmen eri oppilaitoksen aikataulujen lukkoon lyömisessä.

Palaverit eivät ole suunniteltu tarkoituksenmukaisesti, niihin tarvittaisiin
selkeyttämistä. (tutkijan päiväkirjamerkintä 20.11.2011.)

Toimintatutkimukselle ominaisen syklimäisyyden avulla toimintaa tulee tarkkailla ja
suunnata uudelleen, mikäli siihen löytyy tarvetta. Toivoimme kohdennettuja
palavereja. Hankkeen edetessä joskus onnistuimmekin tiiviissä kohdennetuissa
palavereissa. Toisinaan taas tuntui, että palasimme samaan, epätoimivaksi todettuun
isojen palaverien kaavaan. Osasyy löytyy ehkä ajan riittämättömyydestä. On
haasteellista löytää monia vapaita päivämääriä kalenterista erilaisille palavereille.
Helpompaa on lyödä lukkoon yksi palaveri, johon kaikki toivottavasti tulisivat, vaikka
tämä väistämättä tarkoittaakin, etteivät käsiteltävistä asioista kaikki koske jokaista
läsnä olevaa.

Tällaisessa isossa projektissa olisikin ensiarvoisen tärkeää miettiä päätökset
kahteen kertaan ennen kuin ne viedään eteenpäin. Ei ole kovin motivoivaa
tehdä samaa asiaa kovin montaa kertaa.

Kolmen koulun intressien yhdistäminen on hankalaa.
Yhteistyö yli oppilaitosrajojen on ollut vaikeaa – kuin taistelisi tuulimyllyjä
vastaan.

Opettaja: Olisi toimivaa sopia tietyt asiat opettajien kesken mutta esimerkiksi
Kemi-Tornion ammattikorkeakoulussa kaikki menee kurssisihteerin kautta, se
on vähän harmillista.

76

Yhteistyö kaatui opettajien egoiluun. Opettajat haluavat tehdä jutut juuri niin
kuin se heitä miellyttää.

Olen vieläkin epätietoinen, mikä hänen roolinsa on tässä projektissa.

Sisällöllisten valintojen tekeminen ei kuulu hänen tehtäviinsä. Hän on tässä
projektissa ollut ohjaava opettaja, eikä taiteellisen työn tekijä.

Projekti tarvitsisi palkatun tuottajan.

Opiskelijoiden saaminen mukaan projektiin tökki kaikissa oppilaitoksissa.

Opettaja: Yhteistyö olisi helpompaa jos tietäisi jo toisen tavat toimia.
(käytäväkeskustelu Layn ohjaavan opettajan kanssa 29.5.2013.)

Opettaja: Oppilaitosten täytyisi ryhtyä opetussuunnitelmiensa avaamiseen ja
monipuolistamiseen.

Hanketyöntekijöillä saattoi olla useita hankkeita menossa yhtä aikaa. Oppilaitosten
olisi hyvä pohtia, montako hanketta voi olla esimerkiksi projektipäälliköllä, jotta hänen
työpanoksensa hankkeeseen ei merkittävästi heikkene. LFA – hankkeen aikana
saatoimme tutkijoina useassa kohdin todeta hankkeen punaisen langan olevan
hukassa juuri päällekkäisistä töistä johtuen.

Yliopistolaiset olisivat oivallinen apu synopsiksien toteuttamiseen.

Onko web-dokumentti edes toimiva kenttä oppilaitosten yhdessä oppimiseen
vai olisiko sittenkin elokuvatuotanto, jossa on kaikille tekijöille selkeät omat
roolinsa, helpompi?
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Perinteiseen dokumenttielokuvaan verraten web-dokumentin sirpalemainen rakenne
toimi hyvin tuotantojen sijoittuessa maantieteellisesti laajalle alueelle. Toisaalta webdokumentin yhtenäisyyden säilyttämiseksi vaaditaan jatkuvaa yhteydenpitoa ja
tilanteiden yhteistä päivittämistä eri oppilaitosten kesken.

6.3.7 Elämäntilanne
Yhteistyö kolmen erilaisen oppilaitoksen kanssa sisälsi erilaisessa elämäntilanteessa
olevia opiskelijoita. Lappia ammattiopistossa opiskelijoilla ei pääsääntöisesti ollut
taustallaan pitkää opiskeluhistoriaa. He harjoittelivat työtehtäviensä ohella myös
itsenäisen

työskentelyn

ja

yhteistyön

vaatimia

käytänteitä

sekä

omaan

elämänhallintaan liittyviä asioita. Yliopiston opiskelijalla saattoi olla pitkäkin opintoura
taustallaan, osalla myös runsaasti työkokemusta kentältä. Tätä taustaa vasten on
helppo ymmärtää, että opiskelijat asettivat myös hyvin erilaisia tavoitteita itselleen
lähtiessään mukaan Kylä joen sylissä -tuotantoon. Paane-Tiainen toteaa, että
historia

vaikuttaa

oppijan

käsitykseen

omasta

itsestään.

Kokemus

itsestä

arvostettavana vahvistaa oppijan itseluottamusta. Kokonaiskäsitys itsestämme voi
olla fyysistä, psyykkistä tai elämäntilanteellista. Nämä käsitykset vaikuttavat
oppimisen tavoitteiden asetteluun. (Paane-Tiainen 2000, 23-24.)
Pirkko

Vesterisen

tutkimuksessa

korostuvat

myös

itseohjautuvuuden

ja

epämukavuuden sietokyvyn tärkeys. (Vesterinen 2001, 171.) Nämä taidot karttuvat
usein yhdessä elämänkokemuksen kanssa.

Kylä joen sylissä tuotantoprosessin aikana osa hankkeessa toimivista opiskelijoista
sai opintonsa päätökseen, osa muutti uudelle paikkakunnalle, osa sai töitä. Tällä
kaikella oli vaikutusta esimerkiksi siihen, että mikäli joillekin tuotannon osalle haluttiin
lisää jälkityöstämistä, se enää ollutkaan mahdollista elämäntilanteen muutoksista
johtuen.

Web-dokumenttituotannon

sirpaleisuus

on

oppilaitosyhteistyössä

kyseisen

toimintamallin etu, mutta myös sen haaste. Kylä joen sylissä -web-dokumentin
sisältöjä tuotettiin usein pienissä opiskelijaryhmissä erillään toisista tuotantoryhmistä.
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Tämä muodostui ongelmaksi siinä vaiheessa, kun tarkasteltiin teoksen yhtenäistä
ilmettä ja sävyä. Tässä pilotissa mentiin häntä edellä puuhun. Jo toteutuneita
tuotoksia jouduttiin jälkikäteen muuttamaan yhteiseen teokseen sopiviksi. Jatkossa
olisi lähdettävä liikkeelle yhteisestä suunnittelusta ja ymmärryksestä, jolloin kaikki
jakaisivat

saman

käsityksen,

millaista

teosta

ollaan

rakentamassa.

Näin

jälkikorjaukset saataisiin karsittua minimiin.

Uudesta teosmuodosta aiheutuvia haasteita olisi voitu välttää, mikäli toiminnan
alussa olisi pidetty ohjaavien opettajien kesken yhteinen workshop web-dokumentti elokuvasta

ja

sen

erityispiirteistä.

Ohjaavien

opettajien

keskinäinen

ennakkosuunnittelu ja vuorovaikutus olisi edistänyt myös teoksen yhtenäisyyden
saavuttamista.

Kylä

joen

sylissä

–web-dokumentti

liittyi

vahvasti

kalastukseen.

Valtaosa

tapahtumista sijoittui kesäajalle. Yliopisto- opiskelijoille tämä oli mahdollista järjestää,
mutta esimerkiksi ammattiopisto Lappian opiskelijoilla ei tuolloin ole kursseja eikä
heitä voinut velvoittaa osallistumaan hankkeeseen. Tämän kaltaiset seikat tulee
huomioida sisällöllisiä ja aikataulullisia asioita määriteltäessä. Luokkahuoneisiin
sidottu opetus saa osakseen voimakasta kritiikkiä opetuksen situationaalisuutta
korostavilta tutkijoilta. Heidän näkemyksensä on, että oppimisen tulee tapahtua
aidoissa tilanteissa ja todenmukaisessa ympäristössä, jolloin opittua päästään
soveltamaan heti oppimistilanteessa. (Timo Jokelan keskeneräinen artikkeli.)

Ammattikorkeakoulujen nykyisessä pedagogiikassa linjassa korostetaan opiskelijan
yksilöllisyyttä, omaa aktiivisuutta ja vastuuta opinnoista. Tämä yksilöllisyyden
korostaminen on voimakasta myös ministeriön koulutusta koskevissa linjauksissa.
Samalla ammattikorkeakouluissa katsotaan tärkeäksi opintojen läpäisevyys, mikä
tarkoittaa sitä, että opinnot tulisi suorittaa kohtuullisessa ajassa. Varsinkin
ammattikoulussa painotetaan opintojen merkitystä myös syrjäytymisen ehkäisynä.
Uusimmissa koulutuspolitiikan linjauksissa ei painoteta enää vain ”huippuosaamista”.
Opiskelijat tarvitsevat enemmän opinto-ohjausta ja yhteisöllistä tukea opintojen
etenemiseen.
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Projektipedagogiikka vaatii taitoa irrottautua omista kunnianhimoistaan ja siirtyä kohti
asiantuntijuuden jakamista ja yhdessä oppimista. On opeteltava ymmärtämään, että
yhdessä jokaisen tiedot ovat enemmän kuin yksilön tieto. Kun useampi jakaa
asiantuntijuuttaan, syntyy uusia innovaatioita ja asiat tulevat luonnostaan tarkasteltua
monesta näkökulmasta. Mutta tässä toimintamallissa on myös omat haasteensa. On
mahdollista,

että

projektiryhmän

sisällä

tavoitteet

poikkeavat

toisistaan,

tiimitovereiden ajatukset voidaan tulkita väärin, on mahdollista että syntyy
valtataistelu paremmuudesta ryhmän sisällä, joka ei tue yhteen hiileen puhaltamista.
Monista haasteista huolimatta LFA-hankkeesta muodostui tärkeä kokemus kolmen
erilaisen oppilaitoksen yhteistyöstä. Opiskelijoille syntyi kuva siitä, miten monenlaisia
tuotantoja mediaosaamisella voi toteuttaa. Näkemys median työkentästä laajentui
sekä opettajilla että opiskelijoilla.

7. YHTEENVETO
Tässä tutkimuksessani olen tarkastellut opiskelijoiden kokemuksia LFA-hankkeessa
toimimisesta

kolmen

oppilaitoksen

yhteistyönä.

Aineistonani

olivat
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tutkimuspäiväkirjat, ryhmäkeskustelut, arviointikyselyt sekä sähköpostikeskustelut.
Teoreettisena viitekehyksenä toimi projektipedagogiikkaa koskeva kirjallisuus,
erityisesti Pirkko Vesterisen väitöskirja ja sieltä nousseet teemat sitoutuminen,
tavoitteet, motivaatio, aika, tiimityö, yhteistyö, organisointi ja elämäntilanne.

Aineistoni perusteella voidaan todeta, että opiskelijoilla ei ollut selkeää käsitystä mitä
web-dokumentissa Kylä joen sylissä haettiin. Alku workshop web-dokumentin
toimintakentästä puuttui kokonaan, se olisi ollut tarpeellinen. Uusi media ei ollut
kaikille

tekijöille

tuttu.

Tämä

olisi

huomioitava

opetussuunnitelmassa

ja

kurssitarjonnan sisällöissä. Kun opiskelijoilla ei ollut riittävästi tietoa, mitä heiltä
odotetaan,

se

näkyi

opiskelijoiden

keskuudessa

turhautumisena.

Pilotin

sirpalemainen rakenne mahdollisti oppilaitosten yhteistyönä toteutetun hajautetun
työskentelyn, mutta pilotissa tuli esille, että tällainen työskentely vaatii huolellista
ennakkosuunnittelua

tuotannon

toteutuksen

kitkattomuuden

ja

teoksen

yhtenäisyyden saavuttamiseksi. Web-dokumenttien tuotannolla olisi mahdollisuudet
toimia yhteistyön alustana, kun lähtötasolla olisi selkeä ymmärrys siitä, millainen
tuotanto web-dokumentti on.

Web-dokumentissa haasteeksi nousivat teoksen yhtenäinen ilme, kasvokkain pidetyt
tapaamiset sekä konkreettinen yhdessä työskentely. Web-dokumentin jakautuneet
osiot mahdollistivat jokaisen ryhmän irrallisen työskentelyn, joka tiimioppimisen
kannalta ei ollut hedelmällistä. Itsenäisinä teoksina moni tuotos kuitenkin toimi.
Työryhmät työskentelivät oman päämääränsä eteen ja olivat siihen motivoituneita.
Yksi yhteinen teos ja sen yhtenäinen ilme jäivät ohjaavan opettajan harteille.
Tutkimukseni

pohjalta

tuotantoryhmästä

olisi

on
pitänyt

perusteltua,
ottaa

yksi

että

jokaisesta

henkilö

mukaan

web-dokumentin
web-dokumentin

kokonaissuunnittelu-ryhmään. Tällöin viestit olisivat kulkeutuneet automaattisesti
kaikille eri osapuolille, useilta väärinymmärryksiltä olisi mahdollisesti vältytty ja
yhteinen teos olisi tullut paremmin osaksi opiskelijoiden työskentelyä.
Lapin yliopiston ohjaavan opettajan työ ulkoistettiin Lapin yliopiston opiskelijoille,
joka jälkeenpäin osoittautui huonoksi ratkaisuksi. Tarkoitus oli luoda pohjaa
oppilaitosten väliselle yhteistyölle, jossa vetovastuu on opettajilla. Pohja yhteistyölle
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syntyy opettajien kanssakäymisestä, toistensa tuntemisesta, yhdessä tekemisestä ja
sitoutumisesta. Opiskelijoiden hoitaessa opettajan tehtäviä kommunikaatio tapahtuu
opiskelija-opettaja välillä eikä opettaja-opettaja välillä, kuten oli tarkoitus. Opettajien
resurssit olivat muualla ja sitoutuminen LFA -hankkeen toimintaan oli vain osittaista.
Opettajien yhteiset tiimit yli oppilaitosrajojen tukevat myös merkittävästi toimintaa.

Tutkimukseni osoittaa myös, että oppilaitosten sidotut kurssiaikataulut loivat oman
haasteensa liikkuville ja jatkuvasti muuttuville projektiaikatauluille. Myös oppilaitosten
sijoittuminen laajalle alueelle Lapissa vaikeutti yhdessä toimimista. Yhteistyön
onnistumisen edellytyksenä on arvostus ja toimiva yhteydenpito. Kylä joen sylissä –
web-dokumentissa toimi eri oppilaitosten opettajia, joilla ei ollut yhteistä tekemisen
taustaa. Kolmen hyvinkin erilaisen oppilaitoksen yhteistyöhankkeessa haasteena oli
erilaisten osaajien luottamus keskenään ja sen huomaaminen, ettei kaikkea tarvitse
tehdä yksin onnistuakseen. Opettajilla ja opiskelijoilla oli erilaisia osaamisalueita,
joita tutkimukseni mukaan ei piloteissa tarpeeksi hyödynnetty.

Tutkimukseni tulee käsitystä, jonka mukaan opiskelijat ovat pääsääntöisesti
kiinnostuneita osallistumaan yhteistyöprojekteihin. Opiskelijan kannalta on tärkeää,
että isot projektit sijoittuvat oikeaan kohtaan opintoja eli opintojen loppupuolelle.
Opiskelijan motivaation kannalta on oleellista, että yhteistyö ei ole pakotettua.
Opiskelijan sitoutuminen projektiin ja tiimissä työskentelyyn mahdollistaa laadukkaan
projektissa oppimisen. Sitoutuminen syntyy yhdessä tekemällä, tiimeissä toimimalla
samaa päämäärää kohti. Kolmen oppilaitoksen yhteistyö vaatii sen asian
ymmärtämistä, että oppilaitosten opetussuunnitelmat ovat keskenään erilaisia.
Kullekin oppilaitokselle pitää luoda puitteet tuottaa koulutustaan vastaavaa
osaamista yhteiseen tuotantoon. LFA -hankkeen web-dokumentissa yksittäiset osiot
toimivat hyvin, vaikka kolmen oppilaitoksen yhteistyössä olisi vielä opittavaa.

8. POHDINTA
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Pystyin seuraamaan projektien etenemistä ja hallintaa LFA-hankkeen kautta
monesta

suunnasta.

Olimme

tutkijaparini

kanssa

läsnä

opiskelijoiden

kahvipöytäkeskusteluissa, toisaalta otimme osaa myös ohjausryhmän palavereihin.
Tämän kaltainen työelämäläheinen oppiminen yliopistojen opintoihin sidottuna olisi
varmasti hyvä oppimisalusta opiskelijalle. Työskennellessä on ollut mahdollista
tutustua hankkeessa oleviin oppilaitoksiin, niiden toimintakulttuureihin ja toimiviin
henkilöihin. Tulevaisuuden kannalta on merkittävää nähdä, miten hankeasiat ja
oppilaitosyhteistyö etenevät, keneen ollaan yhteydessä, mitä kanavia pitkin haetaan
rahoitusta ja millä sanamuodoin rahat myös saadaan. Tämän työelämäläheisempää
kokemusta en aiempien yliopisto - opintojeni kautta ole kokenut saavani
hanketyöskentelystä.

LFA-hankkeen

edetessä

saimme

tutkimusharjoittelijoina

huomata,

että

oppilaitoksissa oli totuttu itsenäiseen pärjäämiseen. Yhteistyö koettiin joissakin
kohdin

siten,

että

saman

asian

taitaja

astuu

areenalle

kilpakumppaniksi.

Oppilaitosten selkeästi erilaiset toimenkuvat auttaisivat työnjakoa yhteisissä
projekteissa.

Tulevaisuuden

haaste

korkea-

ja

ammattikouluille

on

myös

koulutusmallin saaminen sellaiseksi, että sen sisällä projektiopinnot on joustava ja
helppo toteuttaa. Myös opettajan rooli ohjaajana perinteisen luokkamuotoisen
oppimisen ulkopuolella on haasteellista. Tarvitaan opettajien täydennyskoulutusta
sekä

opettajien

resurssien

uudelleen

määrittämistä.

Oppilaitosyhteistyö

opiskelijoiden näkökulmasta nosti esille myös ongelmakohtia: oli vaikea tietää, kuka
oli pomo, ei ollut yhteistä sivustoa, jossa asiat liikkuisivat vaivatta ja tulisivat kaikkien
tietoon samaan aikaan. Vaikka projektiin käytetty työmäärä oli suuri, oli opintopisteitä
jaossa rajoitetusti.

Pro graduni teoriaosuuteen perehtyessäni huomasin, että perinteinen koulutyö ja sen
yksittäiset opintojaksot, aikataulut sekä luokkahuoneeseen sidottu opetus ovat
esteenä

projektiopiskelun

onnistumiselle,

saattavatpa

olla

esteenä

myös

projektiopiskelun yleistymiselle. Korkeakoulupedagogiikan uudistaminen edellyttää
muutoksia opetushenkilökunnan toiminnan lisäksi myös organisaation johdossa,
opetussuunnitelmissa ja oppimisympäristöissä. Aiheen parissa olisi hyödyllistä jatkaa
tutkimusta tulevaisuudessa.
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Perinteistä elokuvaa tässä hankkeessa edusti Arktiset tulet –elokuva. Sen selkeisiin
rooleihin voidaan sujuvasti sijoittaa eri koulutustason opiskelijoita. Yhteistyön
kannalta toimivaa oli juuri elokuvan selkeä roolijako. Ohjaavien opettajien oli helppo
sijoittaa opiskelijansa työelämän kaltaisiin rooleihin. Kentällä oppiminen vastasi
koulutuksen vaatimia tavoitteita. Periaatteessa lyhytdokumentaareista voidaan kyllä
löytää samat roolit kuin elokuvassakin. Sen kaiken lisäksi web-dokumentin tuotanto
tarjoaa vielä suuren määrän erilaisia toimenkuvia, joihin opiskelijoita voitaisiin
sijoittaa, esimerkiksi käyttöliittymän ideointi, animoinnit, valokuvat, pelillisyys,
sosiaalinen media sekä web-dokumentin kokonaisilme.

Myös tätä aihetta olisi

mielekästä tutkia lisää. Web-dokumentin monipuolinen hyödyntäminen taide- ja
mediaopinnoissa on tulevaisuutta.

Oppimisen ja oppimisympäristöjen arvioidaan muuttuvan, koska ihmisen elämään ja
työhön

liittyvät

vaatimukset

muuttuvat.

Varmaa

kaikessa

epävarmassa

ennustamattomuudessa on, että tulevaisuuden taitoja ovat sosiaaliset vuorovaikutusja verkostotoimintataidot. Ihmisten tulee löytää oppimiskanavat ympäriltään ja
hyödyntää niitä. Elinikäinen oppiminen ei enää ole pelkkä sana vaan tapa toimia.
Tulevaisuuden visioissa on annettu tilaa ongelmaperusteiselle oppimiselle ja
tekemällä oppimiselle. Haasteena koetaan nykyisen koulutusjärjestelmän jäykäksi
luutunut rakenne.

Mitkä tässä hankkeessa meni hyvin ja mitä positiivista LFA-hankkeella saavutettiin:
Tutkija Liisa Pölläsen kanssa pohdimme viikoittain näkemäämme, kokemaamme ja
tutkimaamme. Pohdinnoistamme muodostui antoisia keskusteluja, jotka varmasti
ovat yhteistoiminnallista oppimista ja asiantuntijuuden jakamista parhaimmillaan.
Toimintatutkijana

oleminen

LFA-hankkeessa

oli

työelämäläheistä

oppimista

parhaimmillaan. Ymmärrykseni laajentui projektissa toimimisesta. Tietoni on
karttunut

oppilaitosten

organisaatioista,

opettajan

työnkuvan

haasteisiin

ja

opiskelijoiden tuntemuksiin projektiopinnoista.

LFA:n kautta hankkeessa mukana olleet henkilöt ovat saaneet aidon kokemuksen
siitä, millaista on hanketyöskentely. Tämän kokemuksen kautta jokainen osallistuja
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on päässyt pohtimaan omia vahvuuksiaan ja omia kehittämisen paikkojaan,
millaisissa

asioissa toiminta

on

sujunut

vaivatta

ja

mitkä

ovat

vaatineet

pidempiaikaista hiomista. Kuvataidekasvattajan työ avautuu tänä päivänä moneen
suuntaan. Hankkeiden ja projektien parissa työskennellessä vaaditaan taitoja, jotka
poikkeavat perinteisestä opettajan työnkuvasta. Tiimeissä työskentely vaatii
jakamisen ja kuuntelemisen taitoa, eivätkä ihmistuntemus tai sosiaalisuuskaan olisi
haitaksi. Kuvataidekasvattaja ei enää ole yksin luokassa puurtava opettaja, joka
vastaa yksin toiminnastaan. Yhdessä tekemisen kautta vastuu on kaikilla, samoin
kuin oman työpanoksen antaminen ja sen laadukkuus.

Silmäni ovat auenneet myös huomaamaan projektin moninaisen luonteen. Ei riitä,
että on hyvä idea. Projektissa pitää alusta asti jo olla tiedostaa oleellisin siitä, miten
projekti toimii ja etenee. Hyvin käyntiin lähtenyt projekti kantaa myöhemmässäkin
vaiheessa. Toisaalta taas heti alussa pieleen mennyt projekti, on haasteellista - ellei
aivan mahdotonta korjata projektin kuluessa. Ennen ensimmäistäkään palaveria, olisi
ollut mielekästä lukea aiemmista tutkimuksista huolella, mitkä useimmin ovat olleet
aiheuttaneet projektien epäonnistumisen. Vasta sen pohjalta voi sitten suunnata
omaa tekemistään. Projektimaisessa työskentelyssä asiantuntijuuden jakaminen on
ehdottoman oleellista. Ei ole viisasta pihdata tietoa, joka jaettaessa auttaisi koko
projektia onnistumaan. Hyvä työskentelyilmapiiri ja yhteiset tavoitteet motivoivat
yhteiseen tekemiseen. Huomasimme, että yhteisten tavoitteiden on pakko alusta asti
olla kirkkaana selvillä projektiin osallistujien kesken, muuten seuraa väärinkäsityksiä.
Kuten

jo

edellä

on

kerrottu,

projektioppimisen

yksi

oppimiskonteksti

on

projektiryhmä, jossa on mahdollista harjoitella sekä yksilöllistä että yhteisöllistä
oppimista sekä asiantuntijuuden jakamista. Tiimin koko ketjun jokaisen lenkin tärkeys
korostui. Jokaisen osallistujan osaaminen on tärkeä, jokaisella on oma paikkansa
ketjussa. Paljon puhuttu "heikoin lenkki” vahvistuu, kun hänet otetaan mukaan
ideapajaan, missä jokainen voi vapaasti sinkoilla esiin ajatuksiaan.

Opintoja suorittaessaan tulee tuskin pohtineeksi työkentän tilanteita ja muutoksia.
Yksinään puurtamiseen verrattuna tiimityöskentelyn edut ja haasteet tulivat näkyviin.
Työelämäläheisen oppimisen mahdollistaa suoran kosketuksen tämän päivän
työkenttien kanssa. Jokainen joutuu omalla kohdallaan pohtimaan, miten monen
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laisia taitoja kentillä tarvitaan ja millaisessa pyörityksessä työnkuva tänä aikana
heilahtelee.

Haasteistaan huolimatta LFA-hanke muodostui tärkeäksi kokemukseksi kolmen
erilaisen

oppilaitoksen

yhteistyöstä.

Opiskelijoille

syntyi

kuva

siitä,

että

mediaosaamisella voidaan toteuttaa hyvin monen laisia tuotantoja. Näkemys median
työskentelykentästä laajentui sekä opettajilla että opiskelijoilla.
Versaillesin yliopiston ja Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun yhteistyö osoitti, että
projekteja voi toteuttaa yli rajojen. Huolellisesti etukäteen suunniteltu web-dokumentti
saattaisi toteutua vielä elokuvan tekoakin kevyemmin. Mediataiteen mahdollisuudet
kulttuurivaihtoon toisten eurooppalaisten yliopistojen kanssa ovat huomista.
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98

Grip: Matti Pohjalainen
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Ääni: Eetu Ojanperä
Ääniassistentti: Sanna-Mari Annala
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Talvikalastus
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