
Käytännönläheinen oppiminen 

(Engaged Learning) 
 

Engaged Learning eli käytännönläheinen oppiminen on pedagoginen lähestymistapa, jossa 

korkeakoulujen opetukseen sisällytetään mielekästä, projektiluonteista yhteistyötä 

korkeakoulun ulkopuolisten kumppanien kanssa, ja yhteistyön aihe liittyy oikeisiin 

yhteiskunnallisiin haasteisiin tai kehittämiskysymyksiin. 

 

Tämä tiivistelmä on osa Engaged Learning Toolkit -verkkosivustoa, joka on yksi 

Communities and Students Together (CaST, 2019-22) eli yhteisöt ja opiskelijat yhdessä -

hankkeen lopputuloksista. ERASMUS+ -ohjelman rahoittamassa hankkeessa oli mukana 

kuusi eurooppalaista yliopistoa. Verkkosivustolla on havainnollisia englanninkielisiä 

artikkeleita, infograafeja ja tapaustutkimuksia. Sen tarkoitus on palvella kaikkia, jotka 

haluavat toteuttaa käytännönläheistä oppimista omassa korkeakoulussaan, osallistuvat 

hankkeisiin opiskelijoina tai kumppaneina, tai ovat muuten kiinnostuneita aihepiiristä. 

 

Mitä on käytännönläheinen 

oppiminen? 
 

Käytännönläheisessä oppimisessa opiskelijat soveltavat teoreettista tietoa käytännöllisessä 

kontekstissa käsittelemällä yhteiskunnallisia haasteita tai tarpeita ja tuottamalla samalla 

tietoa kumppanuudessa käytännön tahojen kanssa niin, että molemmat hyötyvät. 

 

Käytännönläheisen oppimisen hankkeet eroavat toisistaan sekä rakenteeltaan että 

lähtökohdiltaan. Niitä voidaan järjestää eri tieteenaloilla ja niiden avulla voidaan käsitellä 

monenlaisia yhteiskunnallisia haasteita. Suomessa toiminta on usein kurssipohjaista. 

 

 

Käytännönläheisen oppimisen hyödyt 
 

Vastavuoroisuus on olennainen piirre kaikessa käytännönläheisessä oppimisessa. 

 

Opiskelijoille se on uudenlainen oppimiskokemus, joka painottaa tieteellisen tiedon 

soveltamista erilaisissa käytännön konteksteissa, antaa heille uusia taitoja yhteistyöstä ja 

viestinnästä ja valmistaa heitä käytännön työelämään. Hankkeissa opiskelijat voivat myös 

tehdä vaikuttavia opinnäytteitä, kuten kurssitöitä, joista mukana ollut kumppani saa 

hyödyllistä tietoa tai ideoita. 

 

Käytännönläheisen oppimisen projekteissa mukana olevat yhteisökumppanit hyötyvät 

ohjatusti työskentelevien opiskelijoiden tiedoista ja taidoista, ja saavat mahdollisuuden olla 



mukana kouluttamassa uuden sukupolven ammattilaisia – tai tietoisempia kansalaisia. 

Kumppaneiden konkreettisia hyöty ovat ohjatusti työskennelleiden opiskelijoiden 

kurssitöiden tulokset, jotka voivat auttaa kumppaneita esimerkiksi tavoitteiden 

täsmentämisessä, heidän pyrkiessä omalla toiminnallaan ratkaisemaan erilaisia 

yhteiskunnallisia haasteita. Kumppanit pääsevät korkeakoulun kautta myös osallisiksi 

resursseista, kuten erityisalojen tietämyksestä, koulutetuista tutkijoista ohjaajina sekä 

opiskelijoiden työpanoksesta.  

 

Korkeakoulujen ammattilaisilta käytännönläheinen oppiminen vaatii samaa kuin 

opiskelijoilta: oppimista, kehittymistä, oman alan raja-aitojen yli katsomista, ja omien taitojen 

hyödyntämistä yhteiskunnan eduksi. 

 

Korkeakoulujen opettajat hyötyvät uudenlaisista opetus- ja oppimismahdollisuuksista, 

uusista pedagogisten menetelmien soveltamisesta sekä perehtymisestä ympäröivään 

yhteiskuntaan ja vaikuttavammasta tutkimuksesta ja opetuksesta. He voivat hyödyntää 

kokemuksiaan edetäkseen omalla urallaan.   

 

Lisätietoa englanniksi: 
 

engagedlearningtoolkit.net 

cast-euproject.eu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://engagedlearningtoolkit.net/
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