
Projektioppimisen malli 

 

Hankkeen tavoitteet:  

1. Kehittää projektimuotoista opetusta, ohjausta ja oppimista  

2. Kehittää opettajien ja muun henkilöstön taitoja toimia kansainvälisessä tiimissä 

3. Kehittää opiskelijoiden taitoja toimia kansainvälisissä yhteistyöprojekteissa 

Variaoivaa oppimista –hankkeen puitteissa järjestettiin opiskelija- ja 

asiantuntijaliikkuvuusjaksoja, joilla huipentui opiskelijoiden ja opettajien yhdessä 

kansainvälisten kumppanien kanssa suunnittelema projekti. Projektit olivat 

opetussuunnitelmaperusteisia ja niiden pohjana olivat alakohtaiset tutkinnon osien 

toteutussuunnitelmat. Kansainvälisiä kumppaneita oli mukana Saksasta, Ranskasta ja 

Virosta.  

 

Tämän raportin tarkoituksena on esitellä projektioppimisen malli, joka perustuu projekteissa 

koettuihin onnistumisiin ja projektien myötä esiin tulleisiin kehittämiskohteisiin. 

Projektioppimisen mallia on tarkoitus hyödyntää tulevissa projekteissa ja oppilaitoksen 

toimintatapojen kehittämisessä.  

 

Yleisiä huomioita projektimuotoisen opetuksen kehittämisestä 

 

Opiskelijoiden ja opetus- tai muun henkilöstön yhteistyöhön perustuvissa projekteissa 

kannattaa ensimmäiseksi päättää ketkä henkilöstöstä sopisivat osallistumaan projektin 

toteuttamiseen. Myös prosessi opiskelijoiden valikoitumiseksi kannattaa aloittaa 

mahdollisimman pian. Jos kyseessä on kansainvälinen projekti, on englanninkielisen 

motivaatiokirjeen (motivation letter) teettäminen hyvä tapa kartoittaa kunkin opiskelijan 

henkilökohtaisia vahvuuksia, motivaatiota osallistua projektiin sekä kykyä ilmaista itseään 

englanninkielellä. Osoitteesta www.verkkovaria.fi/kv-osaaminen/my-posts/oman-

osaamisen-markkinointi/ löytyy ohjeistus motivaatiokirjeen tekoon, mutta kv-vastaavien 

kannattaa täydentää ohjeita kertomalla mitä erityisesti kyseisen projektin kannalta on hyvä 

tuoda esiin. Jos kyseessä ei ole kansainvälinen projekti, suomenkielisen motivaatiokirjeen 

teettäminen on suositeltavaa ja sen voi osoittaa projektin vastuuopettajalle. 

 

Määräaikaan mennessä jätettyihin motivaatiokirjeisiin perehtymisen jälkeen kv-vastaavan 

tai projektin vastuuopettajan tulisi olla yhteydessä ryhmänohjaajiin, jotta selviää ovatko 

opiskelijoiden opinnot siinä vaiheessa, että osallistuminen projektiin on mahdollista. 

Lähtökohtaisesti projekteihin osallistuvien opiskelijoiden opintojen tulee olla hyvällä mallilla 

eikä rästejä saisi olla. Tarpeen tullen opiskelijoita voi haastatella ennen lopullista valintaa. 

Kv-vastaavan tai projektin vastuuopettajan sekä ryhmänohjaajan tulee valmistautua 

perustelemaan valintansa myös niille, jotka eivät tule valituksi. 

 

Opiskelijavalintojen jälkeen kannattaa mahdollisimman pian järjestää ensimmäinen 

kokoontuminen projektiin osallistuvien kesken. Jos kyseessä on kansainvälinen projekti, 



myös kv-koordinaattorin on hyvä olla paikalla. Tapaamisen tarkoituksena on lujittaa 

yhteishenkeä ja perehdyttää käytännön järjestelyihin niiltä osin kuin se on siinä vaiheessa 

mahdollista. Opiskelijoille tulee painottaa pitkäjänteistä sitoutumista projektiin sekä tahtoa 

toimia yhdessä kansainvälisen kumppaniorganisaation opettajien ja opiskelijoiden kanssa 

yhteisen päämäärän saavuttamiseksi.  

 

Kansainvälisissä projekteissa ensimmäisellä tapaamiskerralla voi jo vähän kertoa 

kohdemaasta ja mahdollisista kulttuurieroista. Se oletettavasti nostattaa tunnelmaa ja 

saattaa saada opiskelijat hakemaan myös omatoimisesti tietoa kohdemaahan liittyen. 

Tapaamisessa voi antaa myös ohjeet ja aikataulun kieleen ja kulttuuriin liittyviin 

valmentautumistehtäviin, jotka jokaisen projektiin osallistuvan opiskelijan tulee tehdä. Ne 

löytyvät osoitteesta www.verkkovaria.fi/kv-osaaminen/my-posts/ ja niitä voi toki muokata 

vastaamaan paremmin kyseisen projektin tarpeita. 

 

Ensimmäisen tapaamisen yhteydessä kannattaa myös perustaa esim. WhatsApp-ryhmä, 

jossa on helppo jakaa projektia koskevaa informaatiota, sopia tapaamisia jne. 

Kokoontumisia kannattaa järjestää niin usein, kun niille kokee olevan tarvetta. 

Opiskelijoiden kannalta turhaltakin tuntuva informaatio on parempi asia kuin epätietoisuus.  

 

Opinnollistaminen ja uudenlainen opettajuus 

 

Ammatillinen koulutus ja opettajien tehtävät ovat voimakkaassa muutostilassa, mistä 

johtuen opiskelijoiden yksilölliset tavoitteet ja oppimisen tavat on huomioitava entistä 

tarkemmin. Opettajilta edellytetään uudenlaista osaamista ja asennoitumista ohjatessaan 

opiskelijoita hankkimaan työelämän edellyttämää osaamista, ja oppimisympäristöt 

muuttuvat entistä työelämälähtöisemmiksi. Projektioppiminen on yksi esimerkki siitä miten 

opetus- ja ohjaustilanteita suunnitellaan ja toteutetaan perinteisen luokka- tai 

työsaliopetuksen sijaan erilaisissa oppimisympäristöissä. Projektien vetäminen vaatii 

opettajilta uudenlaisen opettajuuden omaksumista. Opettajan rooli muuttuu enemmän 

ohjaajaksi ja projektin vastuuhenkilöksi.  

 

Projektit perustuvat opetussuunnitelmaan ja alakohtaisiin tutkinnon osien 

toteutussuunnitelmiin. Kunkin opiskelijan kohdalla mietitään ryhmänohjaajan kanssa mihin 

ammatillisiin opintoihin liittyvään tutkinnon osaan projektin voi luontevasti sisällyttää. Sen 

lisäksi selvitetään voisiko projektin hyödyntää osana yhteisiä tutkinnon osia kuten 

kieliopintoja esim. tunnistamalla ja tunnustamalla tavoitteet osaksi opiskelijan 

henkilökohtaista opintosuunnitelmaa.  

 

Kansainvälisissä projekteissa kv-vastaavan on syytä kokoontua kv-koordinaattorin ja 

projektiin osallistuvien opiskelijoiden kanssa paperitöiden merkeissä mahdollisimman pian 

opiskelijavalintojen jälkeen. Learning Agreement –papereihin kirjataan mm. mihin 

ammatillisen tutkinnon osaan projekti ECVET-perusteisesti liittyy, ja Europass Mobility –

paperit jäävät projektin päätyttyä opiskelijalle todistukseksi osallisuudesta kansainväliseen 

projektiin. 



 

Yhteydet yhteistyökumppaneihin on tarpeen luoda heti, kun projektin ideoinnissa on päästy 

alkuun. Kun yhteydet on luotu, kannattaa tehdä mahdollisimman pian selväksi minkälainen 

yhteistyö on projektin kannalta toivottavaa ja antaa konkreettisia ehdotuksia liittyen 

projektin sisältöön, aikatauluihin, vierailukohteisiin yms. Kansainvälisissä projekteissa 

vastaanottavan tahon voi olla vaikea hahmottaa miten paljon aikataulut vaikuttavat 

matkavalmisteluihin joten yhteiskumppaneihin kannattaa olla rohkeasti yhteydessä, jos 

ohjelman suunnitteleminen meinaa viivästyä.  

 

Projektioppimisen hyödyt 

 

Työtehtävät eri aloja edustavilla työpaikoilla koostuvat usein erilaisista projekteista, joiden 

tavoitteena on tuote tai palvelu, jota voidaan jakaa tai myydä asiakkaalle. Erilaisissa 

projekteissa toimiminen onkin tärkeä osa opiskelijoiden ammatillista osaamista. 

Tiimityöskentely, verkostoituminen sekä elinikäisen oppimisen avaintaidot kuten 

ongelmanratkaisutaidot sekä sovituissa tavoitteissa pitäytyminen ovat esimerkkejä 

projektioppimisen merkityksestä. Kansainvälisissä projekteissa eri kulttuureihin ja kieliin 

tutustumisen tuomat rikastuttavat kokemukset ja toisaalta niihin liittyvistä haasteista 

selviytyminen antavat korvaamattoman panoksen kansainvälistyvässä maailmassa ja 

työelämässä toimimiseen. 

 

Variaoivaa-hankkeen yhteydessä oli tarkoitus hyödyntää myös mobiiliteknologiaa. Tästä 

esimerkkinä mm. Lyypekin joulumarkkinaprojekteihin osallistuneiden opiskelijoiden blogit, 

joita päivitettiin matkan mittaan. Niihin voi tutustua www.variaprojektit.fi/variaoivaa/ -

sivustolla, josta löytyy myös projektien päätyttyä toteutettuja digitaalisia matkaraportteja. 

 

Toteutuneet projektit 

 

Projektien onnistumista on arvioitava eri lähtökohdista johtuen niiden erilaisuudesta. Myös 

projektien sisällä toiset tavoitteista saavutettiin toisia paremmin.  

 

Lyonissa vierailleita Varian palvelualojen opiskelijoita kiiteltiin positiivisesta asenteestaan 

haastavissakin tilanteissa, mistä on hyötyä heidän tulevassa ammatissaankin. Lyonissa 

järjestetty ohjelma oli runsasta ja monipuolista erityisesti ammattitaitovaatimusten 

kannalta, samoin Gaggenaussa, jossa tekniikan alan opiskelijat ja henkilökunta antoivat 

kehuja mm. vierailusta Mercedes Benzin tehtaalle. Chamissa sähköalan opiskelijat saivat 

tutustua mm. PLC-ohjelmointiin, johon perehdytään Variassa vasta opintojen 

loppuvaiheessa.  

 

Lyypekissä Varian käsi- ja taideteollisuusalan opiskelijoiden valmistamien tuotteiden myynti 

joulumarkkinoilla parani syksyllä 2017 edellisvuodesta, mihin vaikuttivat edellisvuonna 

projektiin osallistuneiden tekemät huomiot liittyen tiettyjen tuotteiden suosioon, 

hinnoitteluun ja esillepanoon. Myös syksyllä 2016 toteutuneen projektin myötä luodut 

kontaktit sikäläisiin käsi- ja taideteollisuusalan oppilaitoksiin helpottivat ohjelman ja 



yhteistyökuvioiden luomista seuraavalle vuodelle. Varian henkilökunnan ja muiden 

projektiin osallistuneiden oppilaitosten järjestämä ohjelma saikin pääasiassa kiitosta.  

 

Sosiaali- ja terveysalan Kuressaaressa toteutetun projektin antia olivat päätelmät 

päiväkotiarkeen liittyvistä kulttuurisista eroista ja samankaltaisuuksista. Tästä esimerkkinä 

mm. pohdiskelut aikuisten roolista lasten leikeissä kuten tiettyjen kehityskausien 

huomioimiseen tähtäävien leikkien suhteesta vapaaseen leikkiin, joka näyttäytyi 

samankaltaisena molemmissa kulttuureissa. 

 

Projekteihin liittyneitä haasteita 

 

Kieleen liittyviä haasteita oli kaikissa Variaoivaa-hankkeeseen liittyvissä projekteissa. 

Yleisesti ottaen kansainvälisten kumppanikoulujen henkilökunnan ja opiskelijoiden 

englanninkielentaidot olivat rajallisemmat kuin suomalaisilla. Yhteen projekteista sisältynyt 

osallistuminen tietyn opetusalan oppitunneille oli koettu turhauttavaksi, sillä opettaja ei 

ollut huomioinut opiskelijoitamme toivotulla tavalla kuten ottamalla huomioon sitä, etteivät 

he ymmärtäneet saksaa. Tästä annettiin myöhemmin palautetta. Suurimmaksi osaksi 

projekteihin osallistunutta kumppanikoulujen henkilökuntaa ja paikallisia opiskelijoita 

kuitenkin kehuttiin yhteistyöstä. 

 

Aikatauluissa pysyminen toi myös jonkin verran haasteita. Välillä oli turhaa odottelua ja 

välillä ohjelmaa oli liian tiiviisti. Kansainvälisissä projekteissa vapaa-aikaa on hyvä jättää 

tarpeeksi, sillä matkustamiseen liittyvistä aikatauluista huolehtimisen ja erilaiseen 

kulttuuriin tutustumisen lisäksi myös muulla kuin omalla äidinkielellä puhuminen on 

yllättävän uuvuttavaa ja vaatii jatkuvaa keskittymistä. Haasteensa tuo juuri ohjelman ja 

vapaa-ajan sopiva annostelu, jottei myöskään pitkästyminen pääse yllättämään. 

Palautekeskusteluja on hyvä pitää opiskelijoiden kanssa aina tarvittaessa, jotta positiiviset ja 

negatiiviset asiat eivät pääse unohtumaan eikä mitään jää ”hampaan koloon”. Projektien 

vastuuhenkilöiden kannattaa jo projektin ollessa käynnissä tai viimeistään heti sen päätyttyä 

kirjata ylös asioita, jotka onnistuivat tai epäonnistuivat, sillä ne unohtuvat yllättävän 

nopeasti. 

 

Aikatauluhaasteita toi jonkin verran myös joidenkin yhteistyökumppanien pitkittynyt 

ohjelmarungon suunnittelu. Kansainvälisiin projekteihin liittyy niin paljon käytännön 

järjestelyjä ja opiskelijoiden osalta myös matkajännitystä, että alustava ohjelma olisi hyvä 

päästä esittelemään lähtijöille jo hyvissä ajoin ennen liikkuvuusjaksoa. Vaikka 

yhteistyökumppanien muistuttelu aikatauluihin liittyen voi tuntua kiusalliselta, kannattaa 

heihin silti olla yhteydessä, sillä aikataulujen vaikutusta matkavalmisteluihin voi olla vaikea 

hahmottaa.  

 

Loppupäätelmät 

 

Variaoivaa-hankkeen yhtenä päämääränä oli projektien perusteella luodun 

projektioppimisen mallin hyödyntäminen myös jatkossa. Variassa parhaillaan käynnissä 



oleva Young Talents –hanke on tästä hyvä esimerkki. Brändäämiseen ja verkostoitumiseen 

painottuvassa hankkeessa on pyritty hyödyntämään toimintatapoja, jotka todettiin hyviksi 

Variaoivaa-hankkeen puitteissa tehdyissä projekteissa. Kuten Lyypekin joulumarkkinoihin 

huipentuvaan projektiin, myös Young Talents –hankkeeseen liittyy yhteistyö Mercurian 

kauppaoppilaitoksen ja kansainvälisten yhteistyökumppanien kanssa. Mercuria pääsi 

Lyypekki-projektiin liittyneen tiiviin yhteistyön myötä näkemään miten Variaoivaa-hanke 

jalosti projektia toivottuun suuntaan. Aikaa markkinatuotteiden sekä saksalaiseen ja 

suomalaiseen kulttuuriin tutustumiselle oli aikaisempaa enemmän, mikä koettiin 

huomattavana parannuksena edellisvuosiin verrattuna. 

 

Toteutetut projektit ovat tuoneet kaikille yhteistyökumppaneille arvokasta kokemusta 

kansainvälisestä yhteistyöstä. Kehujen ja rakentavan palautteen myötä projektioppimisen 

mallin hengessä on pyritty siihen, että jatkossa vastaavanlaisissa projekteissa sekä 

oppilaitoksen toimintatapojen kehittämisessä tullaan hyödyntämään hyviksi koettuja 

toimintatapoja ja välttämään toimintatapoja, jotka koettiin hankaliksi tai projektien 

onnistumista jarruttaviksi. 

 


