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1.

JOHDANTO

Digitalisaatio vaikuttaa yhteiskunnan ja työelämän rakenteisiin ja ammattitaitovaatimusten muuttumiseen sekä koulutukseen monilla tavoilla. Myös ammatillisen koulutuksen on
kehitettävä toimintamalleja ja tarjottava osaamista uusiin vaatimuksiin vastaamiseksi. Työelämäyhteistyö on ammatillisen koulutuksen järjestäjien yksi perustehtävistä. Digitaalisilla
oppimisympäristöillä voidaan nähdä olevan tulevaisuudessa yhä keskeisempi tehtävä työelämälähtöisen ja osaamisperusteisen koulutuksen kehittämisessä. Osaamisperusteisuuden
ja asiakaslähtöisyyden ohella myös työelämässä tapahtuva oppiminen kasvaa. Ammatillisen
aikuiskoulutuksen ja nuorten koulutuksen raja-aitojen poistaminen on osa käynnissä olevan
ammatillisen koulutuksen reformia. Reformin toimeenpanossa digitaalisten oppimisympäristöjen hyödyntämisellä odotetaan olevan keskeinen tehtävä jatkossa. Digitalisaatiota hyödynnetään mm. yksilöllisten opintopolkujen rakentamisessa ja koulutuksen järjestäjien synergioiden luomisessa. Digitalisaatiolla odotetaan vastattavan myös suppeneviin resursseihin
koulutuksen järjestämisessä tulevaisuudessa.
Tutkimuksen tarkoituksena oli kartoittaa ammatillisen koulutuksen digitalisaation tilaa sekä
kehittämiskohteita. Ammatillisen koulutuksen digitalisaation tilasta haluttiin koota tietopohjaa myös ammatillisen koulutuksen reformin toteuttamisen tueksi. Tutkimuksen selvitysosa
(kirjallisuuskatsaus) laadittiin erityisesti siksi, että aiemmin ei ollut tarkkaa kokonaiskuvaa
aihealueeseen liittyvästä saatavilla olevasta tutkimustiedosta.
DIGAM-tutkimuksessa tarkastellaan digitalisaation tilaa erityisesti opetus- ja ohjaushenkilöstön sekä opiskelijoiden näkökulmasta sekä sitä, miten digitalisaatio on vaikuttanut oppimiseen ja osaamisen hankkimiseen ammatillisessa koulutuksessa. Käsillä oleva DIGAM-tutkimus sisältää kirjallisuuskatsauksen sekä tutkimuksen empiiriset tulokset. Tutkimuksessa
esitetään suosituksia opetushallinnolle ja koulutuksen järjestäjille. Tuloksia voidaan hyödyntää ammatillisen koulutuksen kehittämisessä sekä koulutuksen digitaalisten oppimisympäristöjen kehitystyössä.
Tutkimus on toteutettu Opetushallituksen toimeksiannosta, ja sen on toteuttanut Owal Group
Oy (Marika Koramo, Laura Jauhola ja Mia Toivanen) yhteistyössä Oamk, Ammatillisen opettajakorkeakoulun lehtori Sanna Brauerin kanssa tammi-joulukuun 2017 välisenä aikana.
Yhteistyöryhmässä on toiminut Lapin yliopistosta Pirkko Siklander. DIGAM-tutkimuksen
yhteistyöryhmässä työskentelivät opetusneuvos Tuula Sumkin (OPH) ja ylitarkastaja Tomi
Kytölä, (OKM). Lisäksi yhteistyössä toimivat HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulun lehtori Sanna Ruhalahti ja tutkimussuunnittelija Virve Kentta DIGIOPE-selvityksen kanssa tehdyssä yhteistyössä.
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2.

TUTKIMUKSEN TAVOITE JA TOTEUTUS

2.1

Tutkimuksen tavoitteet ja tutkimuskysymykset

Tässä tutkimuksessa digitalisaatiolla tarkoitetaan toimintatapojen tai prosessien muutta
mista digitaalisia välineitä hyödyntämällä. Tutkimuksen tavoitteena on selvittää digitalisaation tilaa ja sitä, miten digitalisaatio vaikuttaa oppimiseen ja osaamisen kehittymiseen
ammatillisessa koulutuksessa. Tutkimuksen tavoitteet voi tiivistää seuraaviin kahteen pää
kysymykseen, ja niiden alakysymyksiin:
1. mikä on digitalisaation tila ammatillisessa koulutuksessa?
2. mikä vaikutus digitalisaatiolla on ammatillisen osaamisen hankkimisessa ja kehityksessä?
• miten digitalisaatio on muuttanut ammatillista oppimista?
• minkälainen rooli digitalisaatiolla nähdään tulevaisuudessa?
Tutkimuskysymyksiä lähdettiin rajaamaan jo tarjouksentekovaiheessa, jolloin digitalisaation
tilaa ja vaikutuksia päädyttiin tarkastelemaan erityisesti kahden kohderyhmän eli opettajien
ja opiskelijoiden näkökulmista. Digitalisoitumisen tilaa kartoitetaan tässä tutkimuksessa
myös digitaalisten oppimisympäristöjen eli käytössä olevien välineiden, laitteiden ja teknisen
infrastruktuurin näkökulmista.
Kuvassa 1 on kuvattu tutkimustehtävän keskeiset teemat. Tutkimuskysymyksiä tarkastellaan
tässä viitekehyksessä mainittujen teemojen näkökulmista. Jokaisen tason kaikkia teemoja
ei tämän tutkimuksen rajoissa ole silti ollut mahdollista kattaa, ja erityisesti opiskelijoiden
oppimistulosten tarkastelu vaatisi toisen tyyppisen tutkimusasetelman. Kuvassa tasolla
3 on mainittu digitaaliset oppimisympäristöt. Tällä tarkoitetaan tutkimuksessa koulutuksen
järjestäjien teknistä infrastruktuuria, opiskelijoiden käytössä olevia teknisiä laitteita ja sovelluksia. Tätä teemaa tarkastellaan pääasiassa tutkimuksen luvuissa 3 ja 5.
Opiskelijoiden oppimiseen vaikuttaa keskeisesti ammattiosaamisen uudistaminen ja pedagogiset mallit. Tutkimuksen yhtenä tarkoituksena on selvittää digitaalisuutta hyödyntävien
pedagogisten mallien ja oppimisratkaisujen vaikutuslogiikkaa osaamisen kehittämisen viitekehyksessä. Kirjallisuuskatsauksessa on selvitetty saatavilla oleviin tutkimuksiin pohjautuen, mitkä ovat digitaalisaation vaikutukset opettamiseen ja ohjaukseen, sekä miten digitalisaatio on muuttanut opettamista ja koulutuksen järjestämistä ylipäänsä. Vaikutuslogiikan
ymmärtämisen kautta saadaan tietoa myös siitä, mikä on digitalisaation tila ammatillisessa
koulutuksessa. Opettamista ja ohjausta tarkastellaan luvussa 4.
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Tutkimusasetelma
TASO 1: OPISKELIJAT
Uudet toimintamallit

Oppiminen

Opppimis-tulokset

Ammattitaidon
kehittyminen

TASO 2: OPETTAJUUS
Uudet
toimintamallit

Oppiminen ja
pedagogiset
toimintamallit

Ammattiosaaminen

Opetuksen
uudistuminen

TASO 3: DIGITAALISET OPPIMISYMPÄRISTÖT
Uudet
toimintamallit

Tekniset
ratkaisut

Laitteet ja
sovellukset

Infrastruktuuri

Ammatillisen koulutuksen
muutos

KUVA 1. TUTKIMUKSEN TEEMAT KOOTUSTI

2.2

Aineiston keruu

Tutkimuksessa on hyödynnetty kuvassa 2 mainittuja menetelmiä ja aineistoja. Kirjallisuuskatsaus perustuu erityisesti ammatillisen koulutuksen digitalisaatiosta tehtyihin tutkimuksiin ja
selvityksiin viimeisen viiden vuoden ajalta. Tutkimuksen empiirinen osuus koostuu opetus- ja
ohjaushenkilöstölle sekä opiskelijoille toteutetuista kyselyistä sekä opetushallinnon asiantuntijoille, opettajille ja kouluttajille järjestetyistä työpajoista (2 kpl.). Lisäksi tutkimuksessa
laadittiin haastatteluihin perustuen kaksi case-kuvausta, jossa mallinnetaan kahden erilaisen
digitaalisen ratkaisun hyödyntämistä ammatillisessa koulutuksessa. Seuraavissa kappaleissa
kuvataan tutkimuksessa hyödynnettyjä aineistonkeruumenetelmiä tarkemmin.

KUVA 2. TUTKIMUKSEN AINEISTOT
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Kirjallisuuskatsaus
Kirjallisuuskatsauksessa aihetta lähestytään kotimaisten ja kansainvälisten tutkimusten ja
selvitysten avulla. Kirjallisuuskatsauksen päätehtävänä oli kartoittaa, kuinka paljon ammatillisen koulutuksen digitalisaatioon liittyvää tutkimusta on käytössä. Kirjallisuuskatsauk
sessa on hyödynnetty koulutuksen digitalisaatioon liittyviä tutkimustuloksia erityisesti
ammatillisessa koulutuksessa, mutta sivutaan myös perusopetuksen ja korkeakoulutuksen
kentän aineistoja. Tämä tehtiin siitä syystä, että ammatilliseen koulutukseen kohdistuva tutkimus on kohtuullisen vähäistä. Kirjallisuuskatsaus on laadittu aineiston laaja-alaisella haul
la tietokannoista. Selvitysosa on laadittu toteuttamalla inventaario kotimaisiin ja ulkomaisiin
artikkeli-, ja tutkimustietokantoihin, ml. ns. harmaan kirjallisuuden katsaus (www-avainsanahakuina). Aiempia tutkimustuloksia on hyödynnetty tämän tutkimuksen kannalta relevanttien tutkimuskysymysten näkökulmasta. Kirjallisuuskatsauksessa on kartoitettu myös tiiviisti ammatillisessa koulutuksessa tehtyä kehittämistyötä digitaalisten oppimisympäristöjen
kehittämiseksi viime vuosien ajalta.
Aineistolajit:
1.
2.
3.
4.
5.

Kotimaiset vertaisarvioidut artikkelit ja tutkimuskirjallisuus
Kansainväliset vertaisarvioidut artikkelit ja tutkimuskirjallisuus
Kansalliset merkittävät selonteot ja raportit
Kansainväliset merkittävät selonteot ja raportit
Vastaavat kansalliset selvitykset perus- ja korkea-asteen koulutuksesta

Katsaukseen sisällytettiin myös julkaistuja kansallisia ja kansainvälisiä selvityksiä, joiden
tarkoitus ja tavoitteet ovat keskeisiä digitalisaation kansallisen edistämisen kannalta. Käytännössä aineistoksi pyrittiin kokoamaan kaikki sellaiset kotimaiset teoreettiset ja empiiriset
tutkimus- ja asiantuntijajulkaisut, joiden katsottiin kuuluvan ammatillisen koulutuksen digitalisaation, opetuksen ja ohjauksen tutkimusalueeseen. Ulkomaisista journaaleista ja erillisteoksissa julkaistusta tutkimuksesta pyrittiin löytämään keskeiset ja kehittyviä trendejä
kuvaavat aineistot.
Ammatillisen koulutuksen kontekstissa digitalisaatioon liittyvä tutkimus on luonnostaan
monitieteistä ja -alaista vahvan työelämäyhteyden myötä. Aineisto tutkimusjulkaisujen kartoitusta varten on kerätty yliopistojen ja korkeakoulujen kokoelma- ja artikkelitietokannoista
alkuvuodesta 2017. Lisäksi tutkittiin viitetietoihin perustuen Suomessa 2012–2016 julkaistuista digitalisaatioon ja ammatinopetukseen liittyviä selvityksiä ja raportteja. Viitetietoihin
perustuvaa kartoitusta ei ole rajattu tutkimuksiin, vaan kartoitukseen sisältyy kaikenlaisia,
ammatillisen koulutuksen digitalisaatioon liittyviä selvityksiä, artikkeleita ja kirjoituksia. Näiden julkaisujen aiheita tai näkökulmia ei ole käsitelty tarkemmin selvityksessä. Lisäksi katsaukseen on koottu ajankohtaisia kansallisia ja kansainvälisiä digitalisaatioon liittyviä kartoituksia sekä perus- että korkea-asteelta.

Opetus- ja ohjaushenkilöstön kysely
Ammatillisen koulutuksen opetus- ja ohjaushenkilöstölle kohdennettu kysely toteutettiin
keväällä 2017 yhteistyössä Hämeen ammattikorkeakoulun ammatillisen opettajakorkeakoulun Digiope-selvityksen kanssa. Kysely toimitettiin Webropol-verkkolinkkinä erillisellä
saatekirjeellä varustettuna. Kysely lähetettiin kaikille ammatillisen koulutuksen järjestä-
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jille, jotka saivat jakaa kyselyä edelleen vastattavaksi henkilöstölleen. Lisäksi kyselyä jaettiin sosiaalisen median kautta. Kyselyyn vastanneita oli yhteensä 1 108, joiden taustatiedot
kuvaavat vastaajajoukkoa kokonaisuudessaan. DIGAM-kyselyn määrällisen tutkimuksen
osioihin vastasi kysymyksestä riippuen 930–960 vastaajaa.

Opiskelijakysely
Tutkimuksessa toteutettiin sähköinen kysely ammatillisen koulutuksen opiskelijoille. Valtakunnallisella opiskelijakyselyllä haluttiin saada tietoa ammatillisen koulutuksen digitalisaation tilasta kansallisesti. Kyselyllä selvitettiin mm. miten ja kuinka paljon eri alojen opiskelijat hyödyntävät digitaalisten oppimisratkaisujen mahdollisuuksia. Kyselyllä kartoitettiin myös
opiskelijoiden käytössä olevia laitteita ja sovelluksia sekä näiden hyödyntämistä osana opintoja. Lisäksi kyselyllä selvitettiin digitalisaation hyötyjä oppimisen kannalta sekä vaikutuksia
oppimiseen ja opiskelijoiden motivaatioon.
Kyselyn kohdentamisessa huomioitiin valtakunnallisuus, mutta myös eri koulutusalat sekä
perus- ja aikuiskoulutus. Tarkoituksena oli tavoittaa kohderyhmää mahdollisimman kattavasti eri aloilta. Kysely oli auki keväällä 2017 yhteensä noin kahden kuukauden ajan. Kyselyyn
vastasi yhteensä 2 010 ammatillisen koulutuksen opiskelijaa.

Työpajatyöskentely, implikaatioanalyysi
Tutkimuksen toteutuksen aikana Opetushallitus järjesti yhteistyössä Tampereen aikuiskoulutuskeskuksen kanssa kaksi työpajaa (huhtikuu ja marraskuu 2017), joissa esiteltiin tutkimuksen ajankohtaisia tuloksia ja keskeisimpiä havaintoja. Syksyllä järjestettävän työpajan
tavoitteena oli osallistaa laajempi opetushallinnon asiantuntijoiden joukko pohtimaan sitä,
mitä tutkimuksen havainnot tarkoittavat ammatillisen koulutuksen kehittämistyölle jatkossa.
Työpajojen pienryhmäkeskustelujen tuotokset toimivat tutkimuksen implikaatioanalyysin
aineistona. Työpajassa esiin nousseita ehdotuksia on hyödynnetty erityisesti tutkimuksen
viimeisessä luvussa 8.

Case-kuvaukset
Tutkimuksessa päätettiin lisäksi laatia kaksi erillistä case-kuvausta, joiden kautta haluttiin
yksityiskohtaisempaa tietoa erilaisten digitaalisten ratkaisujen ja välineiden hyödyntämisestä ja vaikutuksista osaamisen kehittämiseen. Tarkastelunkohteiksi valittiin kaksi erilaista
casea, jotka ovat 1) ”Toisto-Robo” 2) ”Salon visualistit”. Raportissa olevat case-kuvaukset on
laadittu toteuttamalla haastatteluja mallien/casejen kehittäjille, toteuttajille ja kohderyhmille
(ks. lisää kuvauksista).
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2.3

Digitalisaation määritelmä ja viitekehys

Digitalisaatiolla tarkoitetaan yleisesti analogisten prosessien muuttamista digitaaliseen
muotoon, mutta digitaalisuus ilmenee myös monin eri tavoin, eri aloilla ja erilaisissa järjestelmissä (Brenner ja Kreiss, 2014). Tässä tutkimuksessa digitalisaatiolla tarkoitetaan toimintatapojen tai prosessien muuttamista digitaalisia välineitä hyödyntämällä. Digitalisaatio ei ole
pelkästään uusien teknologioiden käyttöönottoa tai ohjelmistohankintoja vaan niihin liittyy
myös toimintatapojen muutosta. Digitalisaatio nähdään tässä tutkimuksessa ns. kattokäsitteenä, joka kattaa yksinkertaistetusti digitaalisen oppimisen välineet ja sovellukset (mm.
teknologiaa hyödyntävät oppimisympäristöt ja materiaalit), koulutuksen järjestäjien toimintatavat, opetusmenetelmien uudistamisen, opettajuuden ja ohjauksen kehittämisen sekä digitalisoitumista tukevat strategiat ja linjaukset.
Kirjallisuuskatsauksen käsitteellistä epäselvyyttä pyritään välttämään määrittelemällä ne
käsitteet, joiden valossa tässä selvityksessä digitalisaatiota ja ammatillista koulutusta tarkastellaan. Käsitteiden ja määritelmien vakiintumattomuuden vuoksi hakuja tehtiin ensin
laajasti erilaisilla sanayhdistelmillä. Valittujen rajausten kautta selvitys ei kata kaikkea
ammatilliseen koulutukseen ja digitalisaatioon liittyvää tutkimusta. Opetuksen ja ohjauksen
näkökulman lisäksi rajaus olisi voitu tehdä monin eri tavoin, joten nämä rajaukset koskevat
vain tämän kirjallisuuskatsauksen aineistoa ja sen käsittelyä.

Uudet
toimintamallit

Osaamisperusteisuus
ja asiakaslähtösiyys

Ammattitaidon
kehittyminen

Oppimistulokset

Arviointi
Motivaatio

Opiskelijoiden
digiosaaminen

Yksilölliset ja
joustavat
opintopolut

Uudet pedagogiset
toimintamallit

Opetus- ja
ohjaushenkilöstön
digiosaaminen

Ammatillisen koulutuksen
digitalisaatio

Asenteet

Opetus- ja
ohjaushenkilöstön
osaaminen

Opiskelijoiden
omat välineet
ja sovellukset

Yhteistyö ja
verkostoituminen

Johtaminen ja
hallinto

Ammatillisen
koulutuksen reformi

Strategiat

Strategiaa tukevat
toimeenpanosuunnitelmat
ja käytännät

Kehitystyöhön
kannustaminen
ja
mahdollisuuksien
tunnistaminen
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Työelämä

Infrastruktuuri

Oppilaitosten
välineet ja
sovellukset

Osana selvitystyötä on laadittu kirjallisuuskatsauksen pohjalta alla oleva käsitekartta. Käsitekarttaan on koottu selvitystyön kannalta keskeiset käsitteet ja näiden ilmentymät. Käsitekartan laatimisessa on huomioitu lisäksi ammatilliselle koulutukselle edellytettyjä vaatimuksia ja odotettuja muutoksia. Käsitekartta kuvaa ammatillisen koulutuksen digitalisaatioon
liittyvien ilmiöiden laajuutta ja erilaisia tarkastelukulmia. Käsillä oleva Digam-tutkimuksen
raportti käsittelee erityisesti opiskelijoihin, opetus- ja ohjaushenkilöstöön ja infrastruktuuriin
liittyviä teemoja edellä mainittujen tutkimuskysymysten näkökulmasta (ks. Kappale 2.1).
Ammatillisen koulutuksen digitalisaation tilan ja kokonaiskuvan hahmottamista varten tarkastellaan tässä tutkimuksessa (kuva 4) Euroopan komission laatimaa viitekehystä digitaalisesti suuntautuneista koulutusorganisaatioista. (eng.: The European Framework for Digitally-competent Educational Organisations). Viitekehys on laadittu osana Euroopan komission
tilaamaa selvitystä (Euroopan komissio, 2015). Sen tavoitteena on luoda yhtenäinen digitaalisuuden viitekehys koulutusorganisaatioille Euroopassa. Tarve yhteiselle tarkastelutavalle
on Euroopan tasolla syntynyt sitä, että eri maissa on ollut käytössä useita viitekehyksiä ja
itsearviointivälineitä, eikä aiemmin ole ollut käytössä yhtä yleiseurooppalaista lähestymistapaa organisaation digitaalisen tilan tarkasteluun. Viitekehys voi helpottaa läpinäkyvyyttä ja
vertailtavuutta kaikkialla Euroopassa, ja sen avulla pyritään vähentämään hajanaisuutta ja
epätasaista kehitystä eri jäsenvaltioissa. Viitekehys on tarkoitettu hyödynnettäväksi perusopetuksessa, toisen asteen koulutuksessa, ammatillisessa koulutuksessa sekä korkeakouluissa.
Opettamisen
ja oppimisen
käytännöt
Johtaminen ja
hallinnon
käytännöt/
linjaukset

Ammatillinen
kehittyminen

Eurooppalainen
viitekehys ”digisuuntautuneille”
koulutusorganisaatioille
Infrastruktuuri

Arviointikäytännöt

Yhteistyö ja
verkostoituminen

Opetussuunnitelma
ja sisältö

KUVA 4. EUROOPPALAINEN VIITEKEHYS DIGITAALISESTI SUUNTAUTUNEILLE
KOULUTUSORGANISAATIOILLE. TAUSTALLA EUROOPAN KOMISSION SELVITYS:
PROMOTING EFFECTIVE DIGITAL-AGE LEARNING. EUROOPAN KOMISSIO. 2015.
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Yllä oleva viitekehys on käsitteellinen lähestymistapa tarkastella digitalisuuden kehittämistä ja tilaa koulutusorganisaatioissa. Viitekehys koostuu seitsemästä keskeisestä elementistä ja viidestätoista alaelementistä, jotka ovat yhteisiä kaikille koulutusaloille. Viitekehys
perustuu systeemiseen lähestymistapaan, minkä tavoitteena on tuoda lisäarvoa edistämällä
avoimuutta, vertailukelpoisuutta ja vertaisoppimista. (Euroopan komissio, 2015). Tässä tutkimuksessa teemoina olivat opettamisen ja oppimisen hyvät käytännöt ja ammatillinen kehittyminen. Tutkimuksessa sivuttiin myös opetus- ja ohjauskäytössä olevaa infraa eli käytössä
olevia laitteita ja välineitä. Tutkimuksessa sivutaan myös hyvin tiiviisti johtamista ja esimerkiksi koulutuksen järjestäjien digistrategioita, mutta varsinaisina tutkimuskohteina nämä
eivät olleet.
Tämä tutkimuksen toteutuksen näkökulmasta yllä oleva käsitteellinen viitekehys kuvaa hyvin
sitä, miten laajasti eri tekijöillä vaikutetaan digitalisaation kehittymiseen koulutusorganisaatioissa. Ensisijaisesti tämä tutkimus kohdistuu enemmän tarkastelumallin kohtiin opettamisen ja oppimisen käytännöt ja ammatillinen kehittyminen, jotka heijastavat kiinteästä muiden
osa-alueiden toteutumista.
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3.1

Digitalisaation tila ammatillisessa koulutuksessa

Euroopan komission tilaaman selvityksen mukaan tällä hetkellä digitaalisen teknologian,
sisältöjen ja prosessien vaikutukset ovat nähtävissä kaikilla koulutuksen aloilla peruskoulutuksesta korkeakouluihin. Digitalisaation nähdään vaikuttavan kaikkiin koulutuksen osa-alueisiin (mm. tutkinnon perusteet ja opetussuunnitelmien uudistaminen, osaamisen arviointi,
opettajien ammatillinen kehittäminen) ja se koskettaa kaikkia koulutuksen kohderyhmiä
(mm. opettajat, oppilaat, koulu johtajat). (Kampylis, Punie & Devine, Euroopan komissio,
2015).
Vuonna 2013 Euroopan komission julkaisema Survey of Schools: ICT in Education on viime
vuosien laajin kansainvälinen tutkimus tieto- ja viestintätekniikan ja digitaalisuuden käytöstä
koulutuksessa. Euroopan komission toimeksiannosta toteutettuun European Schoolnet tutkimukseen teknologian hyödyntämisestä yleissivistävässä ja ammatillisessa koulutuksessa
osallistui 31 Euroopan maata Suomi mukaan lukien. Tutkimus sisältää arvioita mm. oppilaitosten teknologian käytön tasosta, ICT-infrastruktuurista, sekä opettajien valmiuksista
ja asenteista. Tutkimuksessa käsitellään digitalisaatiota ja teknologian hyödyntämistä mm.
opettajien kompetenssien, itsevarmuuden ja valmiuksien sekä koulujen strategioiden ja
linjausten näkökulmista. (ICT in Education, 2013).
Digitaalisuuden tila koulutusorganisaatioissa eri maissa etenee hyvin eri tahtiin. Euroopan
eri maissa ja alueilla on olemassa erilaisia tavoitteita ja tuloksia digitalisaation suhteen.
European Schoolnetin tutkimustulokset osoittavat, että Euroopassa eri maiden välillä on
merkittäviä eroja kaikilla tutkimuskohteina olevilla osa-alueilla. Vuoden 2012 tilannetta
kuvaavien tulosten mukaan EU:ssa keskimäärin puolella ammatillisen koulutuksen opiskelijoista on hyvät yhteydet käyttää teknologiaa kotona, mutta vähäiset yhteydet koulussa. Yleissivistävässä koulutuksessa luku laski noin 35 prosenttiin. Raportin mukaan huolestuttavampaa kuitenkin on, että 18–28 % opiskelijoista riippumatta koulumuodosta oli heikko yhteys ja
käyttömahdollisuuden ICT:n hyödyntämiseen sekä kouluissa että kotona. (Survey of Schools:
ICT in Education, 2013).
Suomessa ammatillisen koulutuksen digitalisaation tilaa käsittelevä tutkimus on kohtuullisen vähäistä. Aihetta käsittelevissä selvityksissä on todettu, että ammatillisten oppilaitosten
luonne vaikuttaa tvt:n käyttöön ja yleisyyteen. On myös esitetty, että ammatillisessa koulutuksessa kädentaitojen harjoittelu on aina keskeisemmässä osassa ja tätä ei voida korvata
digitaalisilla menetelmillä. (Ks. Hietikko, Ilves & Salo, 2016). Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys (AMKE) toteutti selvityksen ammatillisen koulutuksen digitalisaation nykytilanteesta
koulutuspalveluissa. Selvityksen osana toteutettiin kysely, jolla selvitettiin AMKE:n jäsenten
koulutuspalveluiden digitalisoinnin tasoa ja koulutuspalveluiden digitalisointia koskevia tulevaisuuden suunnitelmia. Kyselyyn vastasi yhteensä 31 jäsentä 84:stä ja vastausprosentti oli
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näin ollen noin 37 %. Selvityksen johtopäätöksenä todetaan, että digitalisaatio tulee enenevissä määrin vaikuttamaan myös ammatilliseen koulutukseen. Tällä hetkellä koulutuspalveluiden digitalisointia pidetään tärkeässä asemassa kehittämistoiminnassa. Koulutuksen järjestäjien näkemyksen mukaan digitalisoinnilla voidaan saavuttaa mm. joustavampia toimintatapoja sekä nostaa opiskelijoiden opiskelumotivaatiota. Digitalisaation avulla esimerkiksi
tavoitetaan nuoria paremmin, tarjotaan kiinnostavia oppimisalustoja ja näiden lisäksi digitaalisen koulutusmateriaalin tieto on usein paremmin ajan tasalla. Digitalisaation hyödyntämistä
edesauttaa osaltaan mahdollisuudet kustannussäästöjen aikaansaamiseksi. Toisaalta haasteina nähtiin selvityksen mukaan opetushenkilöstön mahdollinen kielteinen suhtautuminen ja
kalliit alkuinvestoinnit. (AMKE Ry., Lampelto, 2015).
Vuoden 2012 tilannetta kuvaavan Survey of Schools -tutkimuksen mukaan suomalaiset koulut
olivat tietotekniseltä varustukseltaan Euroopan huipputasoa, mutta tieto- ja viestintätekniikan
aktiivinen opetuskäyttö ja osaamisen kehittäminen oli jäänyt muista maista jälkeen. Ammatillisten opettajien (kuten myös suomalaisten peruskoulujen ja lukioiden opettajien) luottamus omiin tietoteknisiin taitoihinsa oli Suomessa alle keskitason. Suurimpana esteenä tietoja viestintätekniikan opetuskäytölle suomalaiset opettajat pitivät pedagogisia syitä, kuten
hyvien mallien puuttumista, vähäistä täydennyskoulutusta ja digitaalisten oppimateriaalien
puutetta. Täydennyskoulutukseen osallistuneiden opettajien määrä kahden edellisen vuoden
aikana olikin Suomessa Euroopan alhaisimpia. (Survey of Schools: ICT in Education, 2013).
Tilannetietoa tieto- ja viestintätekniikan hyödyntämisestä voidaan jäljittää myös eri opetushallinnon rahoittamien hankkeiden kautta. Esimerkiksi vuonna 2015 tehdyn Nuorten työssäoppimis- ja oppisopimusuudistuksen toimenpideohjelman seurannan ja arvioinnin tulosten
mukaan hankkeissa (N= 52 koulutuksen järjestäjää) tieto ja viestintätekniikan hyödyntämistä
kehitettiin eri intensiteetillä kaikissa hankkeissa. Mahdollisuus perehdytykseen, itseopiskeluun tai etätehtävien lähettämiseen ja toteuttamiseen sähköisessä muodossa toteutui ko.
koulutuksen järjestäjillä vielä vaihtelevasti. Hieman yli puolet vastanneista oli arvioinut,
että tieto- ja viestintätekniikkaa hyödyntävät toimintamallit olivat juurrutettavissa tai jo juurtuneet. Hyvin monella teema oli kuitenkin vielä kehittämisvaiheessa. Kehittämistyön yleisimpänä yhteisenä nimittäjänä oli sosiaalisen median ja erilaisten sovellusten ja laitteiden
hyödyntäminen. Hankkeissa ratkaisuja etsittiin erityisesti yhteydenpidon välineiksi ja opetus
ratkaisuiksi, jotta etäisyydet ja yksilöllisesti laajemman työpaikalla tapahtuvan oppimisen
ohjausresurssi saadaan sovitettua yhteen. Hankkeet olivat jo saaneet hyviä kokemuksia esimerkiksi blogien hyödyntämisestä työssäoppimisen aikana ohjauksen välineenä sekä oppimisen ja osaamisen seurannassa ja dokumentaatiossa. Vaikka opettajien osaamisen kehittämiseen oli suunnattu resursseja, osaamisen kehittäminen oli vielä usealla toimijalla selkeä
kehittämisen kohde. Vain pienellä osassa hankkeissa painopisteenä oli kokonaisvaltaisempien sähköisten oppimisratkaisuiden kehittäminen koko koulutuksen järjestäjän käyttöön
tukemaan yksilöllisten opintopolkujen toteutusta koulutuksen järjestäjän tasolla. (Nuorten
työssäoppimis- ja oppisopimusuudistuksen toimenpideohjelman seurannan ja arvioinnin
loppuraportti, 2015).
Kansallista seurantatietoa on tuotettu eri näkökulmista hyvin rajallisesti digitalisaation eri
osa-alueita sivuten. Esimerkiksi Opetushallituksen toteuttamien ammatillisten perustutkintojen perusteiden sekä valmistavien ja valmentavien koulutusten opetussuunnitelmien
toimeenpanon seurannoissa on kysytty verkko-opintojen tarjoamisesta. Vuoden 2013 seurannassa 76 prosentilla ne olivat ylipäänsä mahdollisia ja 46 prosenttia tarjosi niitä melko
monelle tai kaikille (Hievanen ym. 2015). Vuoden 2012 seurannassa verkko-opiskelu oli mahdollisia 59 prosentilla vastanneista koulutuksen järjestäjistä (Hievanen ym. 2014).
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3.2

Digitalisaatio osana strategista suunnittelua

Koulutuksen digitalisaation kehittäminen esiintyy useissa Eurooppa 2020 -strategian mukaisissa lippulaivahankkeissa, joissa digitaalisten taitojen lisääminen ja verkko-oppiminen ovat
keskeisiä. Myös Euroopan komission koulutukseen liittyvä aloite korostaa, että koulutuksen järjestäjien tulee tarkistaa myös omia strategioita, jotta digitalisaatio voidaan integroida
oppimiseen ja organisaation käytäntöihin. Koulutuksen järjestäjien ja koulutusorganisaatioiden tulee selvityksen mukaan tarkistaa niiden strategiat, jotta digitaalisten toimintamallien
edistymistä voidaan vakiinnuttaa, parantaa organisaatioiden innovaatiokykyä sekä hyödyntää
digitaalisen tekniikan ja sisällön täysi potentiaali. (Euroopan komissio, 2015).
Tässä tutkimuksessa koulutuksen järjestäjien strategiat eivät ole varsinaisesti tutkimuksen
kohteena. Oheisessa kirjallisuuskatsauksessa sekä tutkimuksen aineistokeruussa aihetta
kuitenkin sivutaan, koska näkökulma on kokonaiskuvassa tärkeä. Johtamisella (Leadership)
ja hallinnon kehitystyöllä ja linjauksilla on odotettavasti paljon merkitystä digitalisoinnin tilan
etenemisessä. Euroopan komission laatiman tarkastelumallin (Promoting Effective Digital-Age Learning, 2015) mukaan johtamiseen kuuluu keskeisinä osatekijöinä mm. se, että
digiosaaminen ja sen integrointi on kytketty osaksi organisaation strategiaa, visiota ja missiota. Organisaation strategiaa tulee myös tukea toimeenpanosuunnitelmalla. Johtamiseen
liittyy keskeisesti myös se, että digioppimisen hyödyt ja potentiaali on tunnistettu ja niistä
on informoitu henkilöstölle läpi organisaation. Digiosaamisen suunnittelutyössä keskitytään
mahdollisuuksiin sekä kannustetaan osaamisen kehittämiseen, tunnistetaan aktiivisuus ja
palkitaan kehitystyöstä.
ICT in Education -tutkimuksen mukaan Suomessa digitaalisuus ja tieto- ja viestintätekniikan
käyttö on huomioitu strategisella tasolla pääasiassa EU:n keskitasoa paremmin (Euroopan
komissio, 2015). AMKE:n vuonna 2015 tekemän selvityksen mukaan digitalisaatio näkyy kahdella kolmesta jollain tapaa organisaatioiden strategiassa. Osalla monet strategiaan kirjatut
toimet tarvitsevat toteutuakseen digitaalista ympäristöä (esim. oppimisympäristöt ja viestinnän kehittäminen). Erityisesti uudenlaiset oppimisympäristöt korostuivat vastauksissa.
Osa tunnisti mahdollisuuksia liiketoiminnan kehittämisessä. Suurin osa vastaajista piti koulutuksen digitalisoimiseen panostamista seuraavan viiden vuoden aikana tärkeänä (52 %) tai
erittäin tärkeänä (23 %) organisaatioidensa strategiassa. Koulutuksen järjestäjien suunniteltuihin toimenpiteisiin seuraavan viiden vuoden aikana koulutuspalveluiden digitalisoimiseksi
kuuluivat mm. verkko-opetuksen lisääminen, pilvipalveluiden käyttöönottaminen, oppimisympäristöjen kehittäminen sekä mobiililaitteiden käyttöönoton lisääminen. Suunnitelmissa
oli myös palkata henkilöstöä tekemään muutostyötä. Digiosaamisen kehittämisen keskeisinä
työkaluina koulutuksen järjestäjät pitivät erinäisiä kehittämishankkeita sekä henkilöstön
kouluttamista. (Lampelto, 2015).
Jyväskylän ammattikorkeakoulun tutkimuksessa tarkastellaan verkko-oppimisen strategista
johtamista ja kehittämistä (Mutka ym., 2015). Tutkimuksessa selvitetään, millaisia johtamisja kehittämishaasteita tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön nopea lisääntyminen on
tuonut toisen ja korkea-asteen oppilaitoksiin mukanaan ja millaisia ratkaisuja näihin haasteisiin on löydetty. Strategia ja siihen liittyvä toimenpideohjelma voi turvata systemaattista
kehitystyötä. Tutkimuksen tulosten perusteella linjaukset oppilaitosten verkkopedagogiikan
strategisesta johtamisesta ja kehittämisestä vaihtelivat laajasti. Vaikka kaikki tutkimukseen
osallistuneet koulutuksen järjestäjät olivat ryhtyneet kehittämistyöhön, vaihtelivat tilanteet
eri koulutuksen toteuttajien välillä melkoisesti. Organisaatioiden välillä oli monenlaisia eroja
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linjauksissa, niiden toimeenpanossa ja kehityshaasteisiin tarttumisessa. Näihin vaikutti myös
oppilaitosten koko sekä niiden toimintamahdollisuudet. Tulokset osoittivat, että pienten kuntien pienissä oppilaitoksissa asiaan oli useimmiten tartuttu varsin nopeasti ja monin tavoin.
Tämä voi johtua siitä, että pienten kuntien oppilaitokset näkevät tvt:n hyödyntämisen yhtenä
mahdollisuutena pitää kiinni opiskelijoistaan. Hyvinä käytäntöinä tieto- ja viestintätekniikan
opetuskäytön edistämisessä näyttäytyivät tavoitteellinen ja pitkäjänteinen johtaminen, hyvin
laadittu ja toimeenpantu kehittämissuunnitelma, verkko-osaamisen mukanaolo kehityskeskusteluissa, sen suunnitelmallinen kehittäminen kaikissa henkilöstöryhmissä, tietohallinnon
roolin tarkastelu osana kehittämistyötä, tarvittavan tuen oikea-aikaisuus ja helppo tavoitettavuus sekä langaton, hyvin toimiva verkko. Kehittämishaasteina näyttäytyivät puolestaan
tvt-opetuksen kehittämistä tukevan kokeilukulttuurin tietoinen edistäminen, IT-palveluiden ja
pedagogisen työn lähentäminen, käyttäjälähtöisyyden systemaattinen huomioon ottaminen,
verkkopedagogisten taitojen kehittämisen mahdollistaminen ja edellyttäminen, tukipalveluiden tuominen lähemmäksi käyttäjiä, verkko-oppimisen uusien pedagogisten ratkaisujen
kehittäminen ja opiskelijoiden omien laitteiden käytön lisääminen. (Mutka ym., 2015).

3.3

Kansalliset linjaukset ja kehitystyö

Digitaalisten oppimisympäristöjen ja digiosaamisen kehittäminen on huomioitu kansallisissa
strategisissa tavoitteissa ja toimenpideohjelmissa jo varsin pitkään. Tieto- ja viestintätekniikan laaja-alainen hyödyntäminen oppimisen edistäjänä on ollut keskeinen osa ammatillisen
koulutuksen oppimisympäristöjen ja opettajuuden kehittämistä useiden vuosien ajan. Tietoja viestintätekniikka on ollut myös vuosia opetustoimen henkilöstökoulutuksen erillisenä painopisteenä, ja digitalisaation elementtejä on ollut keskeisenä osana lukuisia kehittämisohjelmia, kuten laajennetun työssäoppimisen kokeiluhankkeet, nuorten työssäoppimis- ja oppisopimusuudistus ja läpäisyn tehostamishankekokonaisuus.
Opetushallitus ja opetus- ja kulttuuriministeriö ovat tukeneet virtuaalisten oppimisympäristöjen kehitystyötä valtionavustuksilla. Opetushallitus on myöntänyt valtionavustuksia ammatillisten oppilaitosten oppimisympäristöjen kehittämiseen vuodesta 2007 lähtien. Opetushallituksen tukemissa oppimisympäristöjen kehittämishankkeissa on hyödynnetty tieto- ja
viestintäteknologiaa hyvin monin eri tavoin. Uusia mahdollisuuksia oppimiseen ovat luoneet
muun muassa erilaiset sosiaalisen median ympäristöt sekä 3D-virtuaalimaailmat, mobiililaitteet, oppimispelit ja simulaatiot. Ammatillisen koulutuksen oppimisympäristöjen kehittämisessä korostuvat työelämäyhteistyö, opiskelijalähtöisyys, oppimisen monikanavainen tuki
ja ohjaus sekä oppilaitosten toimintakulttuurin uudistaminen. Tieto- ja viestintäteknologian
laaja-alainen hyödyntäminen oppimisen edistäjänä ja työelämäyhteistyössä on keskeinen osa
ammatillisen koulutuksen oppimisympäristöjen kehittämistä. (Opetushallitus, 2012:8).
Osana kansallista ohjausta ja SADe-hanketta on mm. kehitetty edelleen koulutukseen
hakeutumispalveluita. Koulutustiedon verkkopalvelu (opintopolku.fi) toimii koulutustarjonnan ja koulutustiedon portaalina sekä väylänä haku- ja valintapalveluihin. Edellä mainittujen
lisäksi opetuksen ja koulutuksen järjestäjille on toteutettu ePerusteet-palvelu, johon sisältyy
myös paikallisten opetussuunnitelmien laatimisen ja julkaisemisen alusta. Digitalisaation
kehittäminen on vahvasti osa käynnissä olevaa ammatillisen koulutuksen reformia, jonka toimenpiteissä on nostettu seuraavat tavoitteet digitalisaatiota koskien:
• Ammatillisen koulutuksen järjestäjien toimintaprosessien ja oppimisympäristöjen uudistaminen ja digitalisointi.
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• Vahvistetaan opetushenkilöstön osaamista (työelämäyhteistyö; oppimisympäristöt; osaamisen tunnustamista, henkilökohtaistamista ja oppimista tukevat palvelut; oppimateriaalit
ja simulaattorit; oppisopimuskoulutuksen prosessien digitalisointi; koulutuksen järjestäjien ohjaus ja toiminnan tehostaminen).
• Otetaan käyttöön kansalaisten ja eri hallinnonalojen tarpeita palveleva kansallinen opinto-oikeuksien ja suoritusten keskitetty integraatiopalvelu (KOSKI) 2018 alkaen.
• Kehitetään ja otetaan laajasti käyttöön laajempia tavoitteita tukevia digitaalisia palveluita
ja oppimisympäristöjä sekä vahvistetaan opetushenkilöstön osaamista.

3.4

ICT-infrastruktuuri ja välineiden käyttö

Ammatillisessa koulutuksessa hyödynnetään jo varsin laajasti erilaisia laitteita ja sovelluksia. Erilaisten sovellusten ja välineiden käyttöä ammatillisessa koulutuksessa on selvitetty
AMKEn selvityksestä (2015). Sosiaalisen median hyödyntäminen on vastanneiden koulutuksen järjestäjien mukaan hyvin yleistä. Jopa 93 % koulutuksen järjestäjistä vastasi hyödyntävänsä sosiaalista mediaa. Vain 3 % vastasi kieltävästi ja reilu 3 % ei osannut sanoa. Sosiaalisen median kanavista erityisen suosittu on Facebook, joka mainittiin lähes kaikissa vastauksissa. Paljon mainintoja saivat blogi-palvelut, Instagram, Twitter, Wikispace, Youtube sekä
Googlen palvelut kuten Google+ ja Google Classroom. Muita mainuttuja olivat eStudio, Whatsapp ja kyvyt. (AMKE, 2015, 17-19).
Tulosten mukaan opetussimulaattoreiden käyttö opetuksessa on melko yleinen toimintatapa,
noin puolet koulutuksen järjestäjistä vaikuttaisi käyttävän niitä opetuksessa. Simulaattoreita
hyödynnetään selvityksen mukaan metsäalalla, auto- ja logistiikka-alalla sekä sosiaali- ja
terveysalalla. Muita mainittuja koulutusaloja olivat kaivosala, lentotekniikka, luonnonvaraala, merenkulkuala, rakennusala, prosessiteollisuuden ala, sekä tekniikan ala. Simulaattorien hyödyntäminen koulutuksessa jakaa paljon koulutuksen järjestäjiä. Sosiaalista mediaa ja
mobiililaitteita hyödynnettiin vastaajien mukaan varsin laajasti. (AMKE, 2015, 17-19).
Sosiaalisen median lisäksi koulutuksen järjestäjät hyödyntävät mobiilisovelluksia ja laitteita,
kuten älypuhelimia ja tabletteja varsin laajasti. Sosiaalista mediaa toisin sanoen hyödynne
tään paljon mobiililaitteiden avulla. Huomattava enemmistö 86 % vastasi käyttävänä mobiili
laitteita ja -sovelluksia kun taas vain 10 % vastasi kieltävästi. Mobiililaitteita- ja appeja käy
tetään etenkin työssäoppimisen seurantaan ja raportointiin, materiaalin tuottamiseen ja
hyödyntämiseen, tiedon hakemiseen sekä tiedottamiseen. Mobiililaitteiden ja välineiden hyödyntäminen ei vaikuttaisi selvityksen mukaan olevan erityisen alakohtaista. (AMKE, 2015, 19).
Esimerkiksi videoiden kuvaaminen ja julkaiseminen on nykyään helppoa, joten niitä käytetään
kokoajan enenevässä määrin opetuksessa. Esimerkiksi Hämeen ammatillisessa opettajakorkeakoulussa on käynnissä tutkimus videoiden hyödyntämismahdollisuuksia tutkintotilaisuuksissa ja ammattiosaamisen näytöissä (Helminen ym., 2016).
Erilaiset pilvipalvelut ovat tulleet yhä suosituimmiksi myös ammatillisessa koulutuksessa.
Yhä useammat palvelut siirtyvät pilveen, ja pilvipalvelut tulevat lisääntymään entisestään
opetuksen maailmassa. Opettajat opettelevat parhaillaan pilvipalveluiden hyödyntämistä,
jossa olemme vasta alkutaipaleella. Se tuo mukanaan monia etuja. Tieto on saatavilla ajasta
tai paikasta riippumatta, mutta olemme yhä riippuvaisempia internetin toimivuudesta. Sovellusten ja ohjelmiston paikallinen asentaminen tietokoneelle vähenee ja ohjelmistot avautuvat
pilvestä. (Ahola ym., 2016).
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Käytössä olevat laitteet
Digitaalisten ratkaisujen ja sovellusten hyödyntämiseen vaikuttaa merkittävästi opiskelijoiden
ja opetushenkilöstön käytössä olevat välineet. European Schoolnetin tutkimuksen tekohetkellä
vuonna 2012 maiden väliset erot olivat suuria. Kannettava tietokone oli keskimäärin 3-7 oppilasta kohden. Tabletit ja verkkokirjat olivat lisääntyneet merkittävästi, mutta tämä kehitys oli
nähtävissä vain joissakin maissa. Interaktiiviset taulut sekä dataprojektorit ovat myös useissa
kouluissa arkipäivää. Yli yhdeksän kymmenestä koulusta on käytössä laajakaista. Keskeinen
tutkimuksen tulos kuitenkin on, että rehtorit ja opettajat arvioivat, että riittämätön ICT-laitteiden infrastruktuuri (erityisesti interaktiiviset taulut ja kannettavat tietokoneet) on useissa
maissa edelleen merkittävä este tieto- ja viestintätekniikan tehokkaampaan opetuskäyttöön.
Tilannetta Suomessa voidaan pitää hyvänä. DIGIOPE-selvityksen mukaan Digitalisaatiota
tukevien laitteiden ja välineiden osalta tilanne näyttää melko hyvältä. Perusvälineistö on
lähes kaikkien saatavilla, joko koulutuksen järjestäjän tarjoamana tai vastaajan omien laitteiden muodossa. Selvityksen mukaan opettajista jopa viidenneksellä on käytössä simulaatioita mahdollistavia teknologioita. Eniten näitä hyödynnetään tekniikan ja liikenteen aloilla.
Luonnonvara- ja ympäristöaloilla käytetään 360-kameroita opetuksen ja arvioinnin tukena
ja matkailu-, ravitsemis- ja talousalalla hyödynnetään aktiivisesti esimerkiksi droneja sekä
360-kameroita. Sosiaali-, terveys- ja liikunta-alalla hyödynnetään myös 360-kameroita sekä
simulaattoreita ja robotiikkaa opetuksen tukena. VR-teknologiaa ja virtuaalilaseja oli miltei
joka kymmenellä käytössään aina tarvittaessa. (Ruhalahti & Kentta, 2017).
Myös OAJ:n tekemän selvityksen mukaan Suomessa oppilaitosten käytössä olevaa laitekantaa pidetään keskimäärin jo varsin hyvänä. Työantajan tarjoama kannettava tietokone oli käytössä reilulla 70 prosentilla ammatillisen koulutuksen opettajista. Välineiden käyttö vaihtelee
selvityksen mukaan merkittävästi oppilaitosmuodoittain. Peruskoulun opettajista lähes puolelta puuttuu edelleen kannettava tietokone. Toisella asteella kannettavat tietokoneet ovat
yleisimpiä, ammatillisessa koulutuksessa hieman enemmän kuin lukioissa. Ammattikorkeakoulujen opettajista lähes jokaisella on kannetta digilaite, mutta yliopiston opettajista tällainen on vain reilulla puolella. (Hietikko ym, 2016)
Muuten OAJ:n vuoden 2016 selvityksestä ”OAJ:n askelmerkit digiloikkaan” saatu kuva oli
hieman heikompi: selvityksen mukaan ammatillisessa koulutuksessa laitteet ovat saatavilla
opetukseen alle puolet ajasta. Selvityksen mukaan opiskelijoiden omia digitaalisia laitteita
ei juurikaan hyödynnetä opetuksessa ja oppimisessa, eikä niiden käyttöön ole yleisesti laadittu ohjeita oppilaitoksissa. Laitteita ei ole riittävästi, sanoi jopa puolet opettajista. Langaton
verkko oli lähes jokaisessa oppilaitoksessa, mutta sen toiminta koettiin usein puutteelliseksi.
Teknisen tuen saanti esim. laitteiden toimimattomuudessa voi kestää jopa yli kaksi vuorokautta, vaikka 88 % kertoo tukea saatavan alle kahdessa päivässä. (Hietikko ym., 2016).

3.5

Opiskelijoiden valmiudet

Ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden motivaatiota, valmiuksia ja lähtökohtia hyödyntää
tieto- ja viestintätekniikkaa voidaan jäljittää eri lähteistä, joista on tuotu pääkohtia alle.
ICT in Education -tutkimuksen mukaan ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden luottamus
omiin tieto- ja viestintäteknisiin taitoihinsa oli alle keskitason eli jäi kauas EU:n keskiarvosta.
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Samoin arviot TVT:n vaikutuksista oppimiseen on arvioitu alhaisiksi. Tietokoneet oppimisen
työkaluina ja niiden merkitys sekä hyöty tulevaisuuden työpaikkoja ja opintoja ajatellen eivät
tulosten perusteella olleet suomalaisten oppilaiden mielestä merkityksellisiä. (ICT in Education, 2013) Tulevaisuudessa Suomessa tullaan tarvitsemaan vaativien ICT-taitojen osaamista
(TEM, 2013). Osaamista kehittämisen ja opintopolkujen tueksi on perustettu Tekesin ja Suomen Akatemian ICT2023 -tutkimus- ja kehityshanke (Suomen akatemia, 2013).
Valtakunnallisen Ebrand Suomi Oy:n ja Oulun kaupungin sivistys- ja kulttuuripalveluiden
teettämän kyselyn mukaan vuonna 2015 lähes 70 % nuorista haluaisi myös sosiaalisen
median opetusta oppilaitoksiin. Kyselytutkimukseen osallistui 13-29 (N=5520) vuotiaita, eikä
koulutusastetta tarkasteltu erikseen. Tulosten mukaan 19,5-vuotias keskivertonuori käyttää
internetiä 21-30 tuntia viikossa, josta sosiaalisen median palveluita noin 15 tuntia viikossa. 95
% käyttää sosiaalisen median palveluita älypuhelimella. Suosituimmat sosiaalisen median
palvelut ovat tämän tutkimuksen mukaan: WhatsApp, YouTube, Facebook, Instagram, Spotify, Snapchat, Facebook Messenger, Skype, Twitter ja Steam. Lähes 40 % vastaajista ottaa
valokuvia somepalveluihin. Nuoret ovat hieman passivoituneet sisällön tuottamisessa edellisiin vuosiin verrattuna. Bloggaaminen on enemmän naisten suosiossa miehiin verrattuna.
Bloggaaminen tuntuu koko ajan hieman vähenevän, sillä tässä tutkimuksessa se oli toiseksi
viimeisenä, kun viime vuonna vielä kolmanneksi viimeisenä vaihtoehdoista. (Some ja nuoret,
2015).
OECD:n organisoiman aikuisten perustaitoja koskevan PIAAC 2012 tutkimuksen mukaan
suomalaisista 41 prosentilla on hyvät tai erinomaiset tietotekniikkaa soveltavat ongelmanratkaisutaidot1. Tämä on selvästi OECD:n keskiarvon (34 %) yläpuolella. Kuitenkin Suomen
16–65-vuotiaasta aikuisväestöstä 30 prosentilla aikuisella on puutteelliset tietotekniikkaa
soveltavat ongelmanratkaisutaidot, kun lasketaan yhteen ongelmanratkaisutehtävissä heikosti menestyneet ja ne, jotka eivät tehneet tehtäviä tietokoneella. Nuorin 16–19-vuotiaiden
ikäryhmä menestyy kaikilla tutkimuksen osa-alueilla heikommin kuin seuraava ikäryhmä eli
20–24-vuotiaat. (Malin, Sulkunen ja Laine, 2013). EU-tutkimuksen mukaan laajemmin Suomessa ”internet-osaaminen” on EU-tasolla huippu, yli 80 %:lla on perustason tiedot tai sitä
parempi. Kuitenkin lähes viidenneksellä on “internet-osaamista”, mutta ei perustietoteknisiä
taitoja ohjelmistojen käyttöön. (Human Capital, 2016).
Tietoa siitä kuinka opiskelijat ovat hyödyntäneet tieto- ja viestintätekniikkaa ammatillisessa
koulutuksessa eri tarkoituksiin, saadaan vain näytteitä eri lähteistä. Esimerkiksi Nuorten
työssäoppimis- ja oppisopimusuudistuksen toimenpideohjelman seurannan ja arvioinnin
osana kysyttiin keväällä 2014 ja syksyllä 2015 opiskelijoilta (N=550) ympäri Suomea, ovatko
he hyödyntäneet tieto- ja viestintätekniikkaa hyödyntäminen työelämässä tapahtuvassa oppimisessa. Jopa 57 prosenttia vastanneista kertoi, ettei työpaikalla tapahtuvassa ohjauksessa
ole käytetty etä- tai verkko-opetus- tai ohjausmenetelmiä (esim. Facebook, blogit tai muut).
Vastaajat, jotka olivat hyödyntäneet, saivat arvioida toteutuksen onnistumista (arviointiskaala
1 ”vain huonoja kokemuksia”–4 ”hyviä kokemuksia, toimii!”), ja keskiarvoksi saatiin 2,9. Noin
kolmannes arvioi kokemukset heikoiksi. Vastaajien kommenteissa korostui kuvauslupien
hankkimisen hankaluus tai mahdottomuus erityisesti sosiaali- ja terveysalalla, kuin myös
yksityisen yrityksen taholta. Lisäksi tuotiin esiin, ettei kännykkää saa kantaa mukana mm.
1

PIAAC:n tietotekniikkaa soveltava ongelmanratkaisutaito määritellään seuraavasti (OECD 2012, 47): ”Tietotekniikkaa soveltava
ongelmanratkaisutaito sisältää digitaalisen teknologian, viestintävälineiden ja tietoverkkojen hyödyntämistä tiedon hankkimisessa
ja arvioimisessa, viestinnässä ja käytännön tehtävien tekemisessä. PIAAC:n ensimmäinen ongelmanratkaisututkimus keskittyy
taitoihin ratkaista ongelmia henkilökohtaisissa, ammatillisissa ja kansalaisena toimimiseen liittyvissä tilanteissa, joissa
edellytetään tarkoituksenmukaisten tavoitteiden asettamista, työskentelyn suunnittelemista sekä sähköisessä muodossa olevan
tiedon hankkimista ja käyttämistä.”
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hoitolaitoksessa ja sairaalassa. Myös työpaikkojen puutteelliset mahdollisuudet hyödyntää tietotekniikkaa ja puutteet niihin liittyvässä osaamisessa korostuivat joissain vastauksissa. Työpaikalla ei esimerkiksi ole Skypeä. (Nuorten työssäoppimis- ja oppisopimusuudistuksen toimenpideohjelman seurannan ja arvioinnin loppuraportti, 2015).

3.6

Digitalisaation tuomia etuja ja mahdollisuuksia

Opetushallituksen työryhmän raportissa tuodaan esiin tvt:n myönteisiä vaikutuksia oppimiseen. Raportissa kootut eri tutkimuksiin pohjautuvat hyödyt antavat moni-ilmeisen kuvan
digitalisaation ja tieto- ja viestintätekniikan positiivisista vaikutuksista oppimiseen. Tvt on
lisännyt tehokkuutta, verkostoitumista, vuorovaikutusta ja tiedon jakamista opettajien ja
opiskelijoiden välillä. Kokemusten mukaan digitalisaatio on helpottanut myös kodin ja koulun
välistä yhteistyötä. Tutkimuksissa on havaittu myös yhteyksiä digitaalisten välineiden käytöllä
ja motivaation kasvulla. Motivaation kasvu on tutkimustuloksissa korostunut erityisryhmillä,
kuten erityisoppilailla, vammaisilla ja syrjäytymisvaarassa olevilla. (Opetushallituksen muistiot 2011:2).
AMKE:n toteuttamassa kyselyssä koulutuksen järjestäjät raportoivat digitalisaation tuomia
etuja ja mahdollisuuksia nähtiin moninaisina. Toisaalta selvityksessä tuodaan esiin myös
tarve tutkia ja kehittää niitä. Suurimpina mahdollisuuksina nähdään yleisesti joustavuuden
ja monenlaisten oppimistapojen huomiointi, opetuksen eriyttäminen, yksilöllistäminen ja
koulutustarjonnan laajentaminen digitaalisia menetelmiä hyödyntäen. Myös ammatillisen
erityisopetuksen näkökulmasta koulutuspalveluiden digitalisointi voi tuoda joustavuutta opiskeluun ja antaa mahdollisuuden suorittaa opintoja yksilöllisesti oman aikataulun mukaan ja
omin menetelmin. Digitalisaatiolla nähtiin positiivisia vaikutuksia erityisesti koulutusmateriaalin laadun kohdentumiseen. Koulutusmateriaalin jakaminen ja saavutettavuus on myös
helpottunut mm. pilvipalveluiden avulla. Mahdollisuutena nähtiin myös työssäoppimisen helpottuminen ja opiskelijoiden keskinäisen yhteydenpidon lisääntyminen mm. sosiaalisessa
mediassa. Simulaattoreiden keskeisimpinä hyötyinä nähtiin kustannussäästöt. (Lampelto,
2015).
Esimerkiksi virtuaali- ja simulaatioperustaisten oppimisympäristöjen, tai simulaatiovälitteisessä oppimisessa etuna on tuotu esiin, että huomio kiinnittyy oppimisen kokonaisprosessiin,
eli siihen kuka oppii, miten, mitä ja miksi. Ammatillisen asiantuntijuuden oppiminen ja kehittyminen perustuvat työssä tarvittaviin ja käytettyihin tietoihin ja taitoihin, eikä niinkään opetusmenetelmään, jota näitä oppiessa tarvitaan. Tutkijat ovat nostaneet esiin tarpeen avata
keskustelu ammatillisen asiantuntijuuden oppimisesta simulaatioissa ehdottamalla uudenlaista käsitteellistämistä, simulaatiovälitteistä oppimista. (Teräs ym., 2013).
Ammatillisessa koulutuksessa on hyödynnetty jo vuosia erilaisia simulaatioympäristöjä.
Oulun yliopiston internet-tutkimuskeskus CIE on tehnyt tutkimusta niin CAVE-ympäristöjen
opetuskäytöstä kuin verkossa käytettävistä virtuaalisista 3D-ympäristöistä. Mattila ja kumppanit ovat selvittäneet mm. 3D-metsäkonesimulaation sekä täysin virtuaalisten hotelli ja
ravintola-alan harjoitusympäristöjen soveltumista ammatin opetukseen (ks. esim. Mattila
ym., 2013; Mattila ym., 2012). Pelillistämisestä ovat kirjoittaneet Oksanen ja Hämäläinen
(2012 ja 2013), jotka korostavat pelien mahdollisuuksia erilaisten tehtävien ja tehtäväkokonaisuuksien opettelussa, mutta myös yhteistyötaitojen kehittäjänä.
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harjoitusympäristöjen soveltumista ammatin opetukseen (ks. esim. Mattila ym., 2013; Mattila
ym., 2012). Pelillistämisestä ovat kirjoittaneet Oksanen ja Hämäläinen (2012 ja 2013), jotka
korostavat pelien mahdollisuuksia erilaisten tehtävien ja tehtäväkokonaisuuksien opettelussa,
mutta myös yhteistyötaitojen kehittäjänä.

ESIMERKKI AMMATILLISEN KOULUTUKSEN PEDAGOGISTEN MALLIEN KEHITTÄMISESTÄ
Esimerkki ammatillisen koulutuksen pedagogisten mallien kehittämisestä
SUOMESSA
Suomessa

Kuva 5. Kuvakaappaukset eTaito-palvelun TOM City virtuaaliympäristöstä

KUVA 5. KUVAKAAPPAUKSET ETAITO-PALVELUN TOM CITY VIRTUAALIYMPÄRISTÖSTÄ
Suomessa on varsin pitkälle kehitetty virtuaalisia oppimisympäristöjä. Tässä nostetaan esimerkkinä esiin TOM City virtuaaliympäristö, joka on 3D-mallinnettuksi virtuaalinen kaupunki,
Suomessa on varsin pitkälle kehitetty virtuaalisia oppimisympäristöjä. Tässä nostetaan esijoka sisältää runsaasti graafisia sisältöjä. Esimerkiksi asiakaspalvelu, joka on yhteistä eri ammerkkinä
esiin TOM City virtuaaliympäristö, joka on 3D-mallinnettuksi virtuaalinen kaupunki,
mateissa ja koulutusaloilla, sopii yhteisten tutkinnon osien oppimisympäristöksi. Stadin amjoka
sisältää
graafisiaSalpauksen
sisältöjä. Esimerkiksi
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on yhteistä
eri
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yksilöllisoppimisprosessien ohjaus, osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen sekä opintojen yksilölten opintopolkujen toteutusta koulutuksen järjestäjän tasolla. Työkalua hyödynnetään opiskelistämisen osaamisperusteisesti). Opettajalle ja työpaikkakouluttajalle/-ohjaajalle eTaito on
lijan
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yksilöllistämisen osaamisperusteisesti). Opettajalle ja työpaikkakouluttajalle/-ohjaajalle
20
eTaito on työkalu opiskelijan yksilölliseen ohjaukseen. eHOPS – Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma -osio mahdollistaa opiskelijoiden oppimisprosessin.

Tutkimuksia liittyen opiskelijoiden ammatillisen osaamisen hankkimisen ja kehittymisen
vaikutuksiin on toistaiseksi löytynyt vähän erityisesti ammatillisen koulutuksen osalta. Inayata ym. (2013) tehdyssä tutkimuksessa selvitettiin neljän ammatillisen koulutuksen kurssin
osalta sitä, kuinka tieto- ja viestintätekniikan hyödyntäminen vaikuttaa oppimistuloksiin. Tutkimuksen mukaan yhteistoiminnallinen oppiminen, tiimityö ja ohjaajan palaute ja tukimateriaalit lisää oppimisen mielekkyyttä ja vaikuttaa oppimistuloksiin positiivisesti.
Digitalisaation vaikutuksia opetukseen ja oppimiseen on tutkittu jonkin verran opettajuuden
näkökulmasta, jota avataan lisää seuraavassa luvussa 4. Tutkimuksen luvut 3 ja 4 ovat toimineet pohjatietona tutkimuksen empiiriselle aineistonkeruulle (opetus- ja ohjaushenkilöstön ja
opiskelijoiden kyselyt), joiden tuloksia esitellään luvuissa 5 ja 6.
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4

KEHITTYVÄ AMMATILLINEN OPETTAJUUS

4.1

Digitalisaatio ammatilliseen koulutukseen liittyvässä
kasvatustieteellisessä opetus- ja ohjausalan
tutkimuksessa

Vapaalla sanahaulla digitalisaatio ja ammatillinen koulutus selviää nopeasti, että kansallisiin
osaamisen ja koulutuksen kärkihankkeisiin on tartuttu hanakasti. Muutosta vauhditetaan valtakunnallisesti ja paikallisesti digitalisaatio-ohjelmilla ja opettajien osaamisen kehittämistä
tukemalla. Digitalisaatiosta käsitteenä tai ilmiönä itsessään löytyy kuitenkin vasta vähän viitteitä suomenkielisestä tutkimuskirjallisuudesta, vaikka aihetta on käsitelty esimerkiksi työelämän eri aloilla. Koulutukseen, opetukseen tai oppimiseen yhdistettynä digitalisaatio-käsitteellä hakiessa tulokset olivat hyvin vaatimattomat. Hauissa päädyttiinkin tarkastelemaan
digitaalisaation käsitettä laajemmin tämän tutkimuksen määritystä vastaavien termien ja
niiden rinnakkais- ja sivukäsitteiden kautta opetuksen ja ohjauksen sekä opettajien osaamisen kontekstissa. Julkaisujen joiden vastaavuus tutkimuskysymyksiin selvitettiin edelleen
saplunoimalla osaamiseen ja ohjaukseen liittyvät tutkimusteemat ja tulokset. Tulosten vaatimattomuus paljastuu abstrakteihin ja julkaisuihin perehtymällä. Lopulta vain pieni osa käsittelee tarkasteltavia tutkimuskysymyksiä edes löyhästi.
Tieto- ja viestintätekniikka on peruskäsite, joka liitetään jo pitkällä aikavälillä teknologioiden
kehitystä hyödyntävään pedagogiseen kehittämiseen. Tieto- ja viestintätekniikan hyödyntämisestä opetuksessa ja oppimisessa, on suomenkielisiä julkaisuja saatavilla tuhansia. Viime
vuosina muutos on ollut nopeaa ja siksi viittä vuotta vanhempien tekstien tarkastelu yleisten kehityksen suuntaviivojen määrittämiseksi ei ole perusteltua. Esimerkiksi viimeiseltä
viideltä vuodelta kotimaisia julkaisuja löytyy yli 1200 (Arto). Tämän takia kirjallisuuskatsauksen rajaus on tarkennettu ammatin opetuksen ja oppimisen kontekstiin pois lukien vastaavat digitalisaatioon liittyvät kansallisesti merkittävät perus- ja korkea-asteen selvitykset.
Kirjallisuushakujen perusteella yliopistojen ja korkeakoulujen kirjastotietokannoista löytyi
yhteensä 50 hakutulosta vuosille 2012–2016. Osuvimman ja kattavimman hakutuloksen antoi
sanahaku (tieto- ja viestintätekniikka) AND Sanahaku (opetus OR oppiminen OR ohjaus) AND
Sanahaku (ammatillinen koulutus) (DATE=2012-2016), joissa näyttivät toistuvan eri käsittein
ristiin tehdyt haut. Hakutuloksista taulukoitiin vain sellaiset työt, joista oli verkossa saatavilla
vähintään tiivistelmä ja sisältö vastasi hakukriteereitä. Esimerkiksi digitalisaatioon ja ammatilliseen koulutukseen liittyviä osaamista ja ohjausta käsitteleviä artikkeleita jäi sapluunaan
lopulta 10 kappaletta.
Kansainvälisessä kirjallisuudessa tarkenteiden käyttäminen on yhä tarpeen. Hakutermit
ICT-competence/ -competency tuottavat parhaan tuloksen ammatillisen koulutuksen teknologiaa hyödyntävistä artikkeleista (Finna). Hakujen perusteella vaikuttaa, että kansainvälisesti on tutkittu lähes yhtä paljon sekä opettajien että opiskelijoiden tieto- ja viestintätekniikkaan liittyviä tietoja, taitoja ja asenteita. Kun hakuja tarkennetaan koskemaan vain ammatillista koulutusta, putoaa tulosten määrä viidennekseen. Google Scholar tarjoaa hakutuloksina
sekä opiskelijoiden että opettajien osaamisen kehittämistä tarkastelevia artikkeleita, ja yleiskatsauksena voisi todeta, että opettajien osaamista tarkastellaan usein kehittyvänä pedagogisena edistysaskeleena ja opiskelijoihin suunnatut tutkimukset keskittyvät enemmän sii-
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hen, millaista osaamista työelämä odottaa ammatillisen koulutuksen suorittaneilta. Katsaus
otsikoihin kertoo myös miten opettajien osaamisen kehittäminen on haasteellista tieto- ja
viestintätekniikan osalta ja toisaalta miten tärkeäksi ajantasainen tieto- ja viestintätekniikan
osaaminen työelämässä koetaan.
Opetusteknologiasta (koulutusteknologia, teknologian opetuskäyttö) on tehty niin ikään laajasti tutkimusta niin kansainvälisesti kuin kotimaassa, mutta kun rajauksen tarkentaa koskemaan ammatillista koulutusta ja ammatin opetusta, tulokset rajautuvat huomattavasti.
Vaikka hakuja tekee laajasti teknologian opetuskäyttöön liittyen, karsii vaatimus ammatillisen koulutuksen ja/tai ammatin opetuksen yhteydestä tuloksia merkittävästi. Tuloksena
myös hakusanojen kattavuus on kiinnostava, sillä se omalta osaltaan kuvaa niin digitalisaatioon liittyviä rakenteita kuin myös tutkittuja pedagogisen kehittämisen polkuja. Esimerkiksi
digitalisaatio ja ammatillinen koulutus haulla (Arto) saatu vaatimaton tulos (7), antaa oikeastaan jo otsikkotasolla kiinnostavan kuvan siitä, millaisista näkökulmista aihetta tarkastellaan
tutkimuksessa, vaikka fokus ei lopulta ammatin opetuksessa ja oppimisessa olisikaan. Lempinen (2014) kirjoittaa työelämän ja koulutuksen muutoksesta ja Alasoini (2015) jatkaa siitä,
miten digitalisaatio muuttaa työtä. Manninen (2016) pohtii, onko digitaalinen koulu ylipäätään
mahdollinen, kun Tasala (2016) luo katsauksen siihen, mitä tapahtuukaan perinteisille kouluja koulutusrakenteille tulevaisuudessa. Viimeisen vuoden aikana julkaistut artikkelit pureutuvat jo opettajien osaamisen kehittämiseen (Pitkänen ym., 2016) ja ubiikkeihin oppimisympäristöihin (Virtanen ym., 2016). Nämä digitalisaation ulottuvuudet mielessä on hyvä jatkaa
opetus- ja ohjaushenkilöstön osaamisen kehittämisen tarkastelua eri näkökulmista.

4.2

Digitaalisaation vaikutukset opettamiseen ja ohjaukseen

Digitalisaation vaikutuksia opettamiseen ja ohjaukseen on vaikea vielä tiivistää lyhyesti. Kirjallisuudesta esiin nousevat teemat vaikuttavat olevan niitä, joita on tutkittu ensimmäisenä
ja todennäköisiin vaikutuksiin liittyen. Artikkeleissa myös arvioidaan tulevia vaikutuksia
(future impact of digital technology/ digitalization) ja viitataan havaittavissa oleviin trendeihin
(teaching-learning trends), enemmän kuin kerrotaan jo havaituista vaikutuksista. Case-kuvauksissa selvitetään kuitenkin yksityiskohtaisesti toteutettuja kokeiluja, hyviä käytänteitä ja
niiden vakiinnuttamista osaksi opetusta ja ohjausta. Sekä perusopetuksesta että korkeaasteelta on saatavilla enemmän tutkimukseen perustuvia julkaisuja kuin ammatillisen
koulutuksen kentältä. Yhteistä julkaisuille ovat kuitenkin uteliaisuus kehittyvien teknologioiden luomia mahdollisuuksia kohtaan. Tulevaisuuden opettaja hallitsee paitsi digitaalisuuden
myös dialogin (Ryymin, 2014). Vasta julkaistussa artikkelissaan Parkkonen ja kumppanit
(2017) kuvaavat miten digitaalisuus näkyy tiedottamisessa, ohjauksessa ja neuvonnassa.
Kirjoittajat korostavat, että digitaalisen opinto-ohjauksen ja ohjauksen käytänteiden kehittäminen laajemminkin tarvitsee tuekseen paitsi henkilöstön osaamisen kehittämistä, toimivaa
välineistöä ja tukipalveluita myös organisaation luoman strategian toiminnalle.
OAJ:n tekemän ”Askelmerkit digiloikkaan” -selvityksen mukaan opettajat ja johtajat suhtautuvatkin positiivisesti digitalisaatioon ja sen tuomiin mahdollisuuksiin. Yli puolet opettajista
sanoo digitalisaation innostavan itseään ja tieto- ja viestintätekniikan uudistavan pedagogista ajattelua sekä käytettyjä opetusmenetelmiä. Opettajista 68 % ja johtajista 80 % arvioi
tvt:n lisääntyvästä käytöstä olevan enemmän hyötyä kuin haittaa. Esimerkiksi sähköisten
opetusmateriaalien käytön arvioidaan syventävän monipuolistavan oppimista. Digitalisaatio
ja tietotekniset viestintävälineet sekä innostavat että antavat uusia eväitä pedagogiseen ajat-
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aalien käytön arvioidaan syventävän monipuolistavan oppimista. Digitalisaatio ja tieto
viestintävälineet sekä innostavat että antavat uusia eväitä pedagogiseen ajatteluun ja
teluun ja opetusmenetelmiin.
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Kuva 6. Tulevaisuuden opettajan ominaisuudet (Ryymin, 2014, 9)
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Tehdyissä digitalisaatioon liittyvissä selvityksissä korostuu tiedon ja työn luonteen muuttuminen. Elinkeinoelämän keskusliitto EK toteutti vuonna 2015 esiselvityksen ”Digitalous
ja korkeakoulutus” yhdessä Aalto-yliopiston ja Laurea ammattikorkeakoulun kanssa. Työn
tuloksina esitetään (Aho, 2015), että uusia opetussisältöjä lähdetään nopeasti suunnittelemaan ja pilotoimaan kaikissa oppiaineissa korkea-asteella. Tämä edellyttää samalla myös
opetusmenetelmien ja oppimisympäristöjen uusimista. Selvityksessä viitataan digitalisaatioon kaikkia ammatteja koskevana ja hahmotetaan digiajan työyhteisöissä tarvittavaa osaamista. EK julkaisi vuonna 2011 edelleen ajankohtaisen työn ja oppimisen muutosta koonneen
Oivallus eli ”Oppivien verkostojen osaamistarpeet tulevaisuuden Suomessa” -loppuraportin.
Toimintamalleja kehittämällä tavoitellaan samanaikaisesti sekä opetuksen tehokkuuden että
oppimisen laadun parantamista. Kun työelämän osaamistarpeet kehittyvät, muuttuu paitsi
opiskelijalta myös opettajalta vaadittava osaaminen (Mattila, 2015, 21). Ennakoituina korkeakouluopettajan osaamistarpeina Mattila esittää seuraavat:
•
•
•
•
•
•

Digitaalinen kompetenssi
Kieli- ja kulttuuriosaaminen
Kommunikaatiotaidot, sosiaalinen älykkyys
Pedagogiikka ja pedagogiset työvälineet
Kyky hallita oman työn ja vapaa-ajan hämärtyvää kokonaisuutta
Ongelmanratkaisukyky, ennakoiva, kriittinen ajattelukyky ja ”järjen tekeminen”

Digitaalisella kompetenssilla Mattila käsittää uusien taitojen oppimisen ja kyvyn varmistaa
oman ammatillisen osaamisen ajantasaisuus, jolla varmistetaan työelämässä ja -yhteisössä
tarvittava osaaminen. Korkeakoulut ja yliopistot ovat useat selvittäneet organisaatioissaan
sekä tämän hetkistä osaamista että tulevaisuuden osaamistarpeita digitalisaatioon liittyen
(ks. Esim. Auno ym., 2016; Pitkänen ym., 2016; Karhu ja Korkealehto, 2016; Karento ym.,
2015; Kullaslahti ym., 2015; Ylitalo ja Byholm, 2013).
Ammatillisen opettajan osaamisen ennakointiin perehtynyt Paaso (2016), kuvaa opettajan
paitsi koulutuksen ja työelämän verkosto-osaajana myös opiskelijan kohtaavana kuuntelijana. Oppimisprosessin tukijan ja ohjaajan työn toivottavan tulevaisuuskuvan Paaso esittää
seuraavasti:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

opettajat ovat innostuneita opiskelijoiden oppimisen ohjaajia
opettajilla on kulttuurien tuntemusta
opettajat osaavat hyödyntää teknologiaa monipuolisesti
opettajat tekevät kansainvälistä alojen ja oppilaitosten välistä yhteistyötä
opettajat osallistuvat opettajavaihtoon
opettajat osallistuvat kansainvälisiin projekteihin
opettajat päivittävät osaamistaan ja osallistuvat täydennys- ja jatkokoulutuksiin
opettajat osallistuvat ammatilliseen lisäkoulutukseen
opettajat tiedostavat itsensä kehittämismahdollisuudet
opettajat hyödyntävät mentoroinnin mahdollisuuksia opettajille
opettajat ovat uusia ajatuksia ja kulttuureja edustavia osaajia
opettajat ovat verkostoituneita osaajia
opettajat ovat monialaisia osaajia
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Kuten Mattila, myös Paaso liittää tulevaisuuskuvaan paitsi teknologisen osaamisen myös
kansainvälisyyden, yhteisöllisyyden ja itsensä jatkuvan kehittämisen. Koulutuksen järjestäjien selvityksiä oman henkilöstön osaamistasosta ei verkosta ollut saatavilla sellaisenaan,
mutta stregioista löytyy mainintoja tavoitteista ja tarjolla olevasta tuesta (ks. esim Jedu,
2015-2017). Perusopetuksen oppimisympäristöjen digitalisaation nykytilanteesta ja opettajien valmiuksista hyödyntää digitaalisia oppimisympäristöjä voi lukea 2016 valmistuneesta
Opeka-kyselyyn perustuvasta selvitystyöstä, joka tarkastelee opettajien digivalmiuksia mm.
pedagogisen osaamisen, täydennyskoulutuksen, laitteistojen ja aluekehityksen näkökulmista
(Tanhua-Piiroinen ym., 2016). Tämäkin selvitys korostaa joustavien ja innovatiivisten täydennyskoulutusratkaisujen sekä teknisen että pedagogisen tuen kehittämistä. Digitaalisuus nähdään välineenä koulutuksen kehittämiseen ja tulevaisuuden taitojen varmistamiseen. Perusasteella digitalisaatio nähdään yksilöllisenä omaksumisprojektina ennemmin kuin teknisenä
osaamisena, jolloin omaksumiskynnystä voidaan madaltaa opastuksella ja koulutuksella,
mutta myös työyhteisössä vertaisoppien (Hintikka ym., 2016).
Vaikka digitalisaatio ja teknologiset valmiudet nähdään kehittyneinä suomalaisessa yhteiskunnassa, ovat opettajien valmiudet hyödyntää uusia pedagogisia ratkaisuja puutteelliset
(Tanhua-Piiroinen ym., 2016, 8). Opetushenkilöstön täydennyskoulutuksen puutteet korostuvat myös OAJ:n eri kouluasteilla toteuttamassa OAJ:n askelmerkit digiloikkaan -selvityksessä, vaikka opettajilla olisi motivaatiota hyödyntää tieto- ja viestintätekniikkaa nykyistä
enemmän opetuksessa. Ammatilliselle opettajille tarjottu täydennyskoulutus on ollut pääsääntöisesti työnantajan kustantamaa ja siihen on saanut osallistua työajalla. Yli puolet selvitykseen vastanneista piti täydennyskoulutuksen määrää riittämättömänä, sisältöjen keskittyessä ohjelmistojen ja verkko-oppimisympäristöjen tekniseen käyttöön. Puolessa ammatillisista oppilaitoksista ei ole saatavilla lainkaan tukea tieto- ja viestintätekniikan pedagogiseen
käyttöön. (Hietikko ym., 2016).
Opettajien osallistuminen tieto- ja viestintätekniikkaan liittyvään täydennyskoulutukseen
harvoin pakollista. Euroopan tasolla täydennyskoulutus on pakollista vain 25-30 % opettajista (European Schoolnet & University of Liege, 2013). Positiiviset asenteet kuvastuvat myös
Schoolnet-selvityksen tuloksissa, sillä suurin osa opetushenkilöstöstä haluaa kehittää tietoja viestintätekniikan osaamistaan (ks. myös Hietikko, Ilves, & Salo, 2016; Tanhua-Piiroinen
ym., 2016). Euroopan tasolla opettajat päivittävät osaamistaan suomalaisia useammin myös
itsenäisesti opiskellen omalla ajallaan (European Schoolnet & University of Liege, 2013).
Sen sijaan positiiviset asenteet kuvastuvat myös tämän tutkimuksen tuloksissa, sillä suurin
osa opetushenkilöstöstä haluaa kehittää tieto- ja viestintätekniikan osaamistaan (ks. myös
Tanhua-Piiroinen ym., 2016, 8) itsenäisesti opiskellen omalla ajallaan. Eurooppalaisen selvityksen mukaan verkko-opiskelun aineistoja on hyvin saatavilla, mutta opettajille täydennyskouluttautuminen verkossa on uutta ja oppilaitokset harvoin ohjaavat ja tukevat verkossa
tapahtuvaa itsenäistä opiskelua. Kotimaassakin uudet tavat opiskella verkossa motivoivat
ja innostavat ylittämään oppimistavoitteet niin määrällisesti kuin laadullisesti (Brauer &
Ruhalahti, 2014). Oppiminen Online on esimerkki uudenlaisesta, pelillistetystä osaamisen
kehittämisohjelmasta, joka on avoin kaikille ammatillisen koulutuksen kehittämisestä kiinnostuneille (emt.). Reilun kahden vuoden aikana opetus- ja ohjaushenkilöstö on suorittanut
yli 10 000 osaamismerkkiä ammatillisen koulutuksen digitalisaatioon liittyvistä pedagogisista
aiheista. Koulutus pohjautuu kotimaiseen Ope.fi-taitotasojen (Ope.fi) sekä Unescon julkaisemaan jäsenmaat käsittävään tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön viitekehykseen. The
UNESCO ICT Competency Framework for Teachers, ICT-CFT on tarkoitettu opettajien lisäksi
kaikille opettajankoulutuksesta, täydennyskoulutuksesta ja näiden kehittämisestä vastaaville
tukemaan opetuksen ja oppimisen reformia ja siihen liittyviä kansallisia osaamisstandardeja.
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Kuva 7. Unescon viitekehys on kolmiportainen, joka etenee teknologian ymmärtämisestä kohti
KUVA 7.organisaatioita
UNESCON VIITEKEHYS
ON KOLMIPORTAINEN,
JOKA ETENEE TEKNOLOGIAN
oppivia
(Unesco, 2011,
3).

YMMÄRTÄMISESTÄ KOHTI OPPIVIA ORGANISAATIOITA (UNESCO, 2011, 3).

Opettajien toiveet tuesta ja täydennyskoulutuksesta heijastavat konkreettisia tarpeita ja halua
soveltaa opittua omaan opetukseen. Digitaalisuuden edellyttämä pedagoginen osaaminen, diOpettajien toiveet tuesta ja täydennyskoulutuksesta heijastavat konkreettisia tarpeita ja
gitaalisen oppimateriaalin ja opintokokonaisuuden tuottaminen sekä digitaalisen opetuksen
halua soveltaa opittua omaan opetukseen. Digitaalisuuden edellyttämä pedagoginen osaamitoteuttaminen käytännössä ovat kouluasteille yhteisiä haasteita, joihin ei koeta olevan saatanen, digitaalisen oppimateriaalin ja opintokokonaisuuden tuottaminen sekä digitaalisen opevilla tarpeeksi tukea ja täydennyskoulusta. (Hietikko ym., 2016; Karento ym., 2015 ; Tanhuatuksen toteuttaminen
Piiroinen
ym., 2016) käytännössä ovat kouluasteille yhteisiä haasteita, joihin ei koeta olevan

saatavilla tarpeeksi tukea ja täydennyskoulusta. (Hietikko ym., 2016; Karento ym., 2015 ; Tan-

hua-Piiroinen ym.,
2016)
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joka
opettajista koulutus-ja kehittämissuunnitelma oli vuonna 2012 vain noin joka neljännellä
tukee ammatillista kasvua. Opettajan vastuu oman osaamisen kehittämisestä korostuu, kun
(Kumpulainen, 2013), mutta vuonna 2015 jo 61 %:lla (Kumpulainen, 2016). Opettajien osaaopetusta etenkin ammatillisen koulutuksen puolella toteutetaan usein yksin. Ammatillisista
misen varmistamiseksi on suunniteltu henkilökohtaisten kehittymissuunnitelmien laatimista
opettajista koulutus-ja kehittämissuunnitelma oli vuonna 2012 vain noin joka neljännellä
koulutuksen järjestäjien paikallisten kehittämissuunnitelmien tapaan (Johnson & Alamaa
(Kumpulainen, 2013), mutta vuonna 2015 jo 61 %:lla (Kumpulainen, 2016). Opettajien osaami2014).
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elämän muutos ja ammatillisen koulutuksen kehittäminen kuitenkin ohjaavat opettajia toimityöpaikoilla. Suomalaiset opettajat osallistuvat muiden TALIS-tutkimukseen osallistuneimaan yhdessä yli oppilaitosrajojen, kohti jaetun osaamisen ideaa (Mäki ym., 2015). Leppisaari
den maiden opettajiin verrattuna harvoin täydennyskoulutukseen. Suomalaisille opettajille
ja Vainio (2015) korostavat vertaisoppimista ja asiantuntijuuden jakamista arjessa digiloikkaa
suurimpia haasteita ovatkin toisilta oppiminen ja kehittynyt yhteisöllisyys. Tietoyhteiskunnan
vauhdittavina tekijöinä. Opettajien välinen yhteistyö ja pedagogisten käytänteiden jakaminen
haasteet,
työelämän
muutos ja ammatillisen
koulutuksen
kehittä
minen kuitenkin
sekä
mahdollisuus
kouluttautua
tukevat tulevaisuuden
taitojen
opetusta
(Norrena,ohjaavat
2013). Nor-

opettajia toimimaan yhdessä yli oppilaitosrajojen, kohti jaetun osaamisen ideaa (Mäki ym.,
2015). Leppisaari ja Vainio (2015) korostavat vertaisoppimista ja asiantuntijuuden jakamista
27
arjessa digiloikkaa vauhdittavina tekijöinä. Opettajien välinen yhteistyö ja pedagogisten käytänteiden jakaminen sekä mahdollisuus kouluttautua tukevat tulevaisuuden taitojen opetusta
(Norrena, 2013). Norrenan mukaan laitteistojen määrällä ei ollut merkitystä (ks. myös Hietikko ym., 2016) siihen, kuinka laadukkaasti teknologiaa hyödynnettiin – oleellisempaa on,
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miten yhteisössä voidaan tukea tietotekniikan pedagogista hyödyntämistä. Samaan tulokseen tuli Pitkänen (2015) tutkiessaan Tampereen yliopiston opettajien kokemuksia. Hänen
mukaansa opettajat kokevat täydennyskoulutuksen teknologiapainotteisena ja pedagogiikan
kehittämisessä keskeisin tuki onkin opettajakollega. Vaikka vastaavaa selvitystä ei ole tehty
ammatillisesta koulutuksesta, olisi yllättävää, tulos poikkeaisi merkittävästi perus- tai korkea-asteen opetus- ja ohjaushenkilöstön kokemuksista.
Koulutuksellinen tasa-arvo on paitsi poliittinen myös pedagoginen kysymys, ja koskee myös
opettajien osaamisen kehittämisestä. Oppimisen mahdollisuudet auttavat jäsentämään
uudenlaista toimintakulttuuria niin teoreettisena, käytännöllisenä kuin yhteisöllisenäkin
prosessina. Digitalisaation tuoma tieto- ja viestintätekniikan käyttö on yksi oppimisen mahdollistaja tilanteessa, jossa osaamisen kehittämisen paine kasvaa ja yksittäinen opettaja on
suurten muutosten äärellä. Tietoyhteiskunnan rakennemuutos ja loikilla etenevä digitalisaatio haastavat opettajan kyvyn uudistua ja omaksua uusia asioita (Kolkka ja Karjalainen, 2013).
Yhteisöllisyys tukee kokemusta osallisuudesta, tasavertaisuudesta ja oppimisen mielekkyydestä (Mäki ym., 2015).

4.3

Digitaalisaation vaikutus toimintatapoihin ja
pedagogisten mallien kehittymiseen osaamis
perusteissa ja työvaltaisessa ammatillisessa
koulutuksessa

Tulevaisuuden ammatteja on vaikea ennustaa. Sen sijaan voidaan pohtia tulevaisuuden
ammateissa tarvittavaa osaamista: taitoa toimia maailmassa, jossa älykkäät koneet ja aivan
uudenlainen media ovat osa arkea aidosti globaaleissa verkostoissa (Davies ym., 2011).
Pedagogisen kehittämisen keskiössä on opiskelija. Opiskelijalähtöisyys korostuu paitsi opetuksessa ja ohjauksessa, myös arvioinnissa, jossa osaamisperusteisuus mahdollistaa erilaiset tavat todentaa eri tavoin saavutettua osaamista. Opetuskeskeisyydestä ja asiantuntijaopettajista siirrytään kohti oppimis- ja opiskelijakeskeisiä malleja, joissa opettaja nähdään
oppimisen mahdollistajana ja valmentajana (Kujanpää ym., 2016). Osaamisperusteisuus
läpäisee kouluasteet ja tulevaisuuden korkeakouluissakin on osattava soveltaa tiedonhallinnan mittaamista laajempia menetelmiä analyyttisen kyvykkyyden, kriittisen ajattelun,
kommunikoinnin, tiimityön ja monikulttuuristen taitojen arviointiin (Mattila 2015). Digitalisaatio mahdollistaa entistä henkilökohtaisemmat opintopolut, monimuotoisen ohjauksen sekä
ajasta ja paikasta riippumattoman opiskelun, mutta digitalisaatio tukee myös työvaltaisten
mallien toteutumista. Yhteistä pedagogisille malleille on kuitenkin opettajan roolin muutos
opettajasta valmentajaksi, ohjaajaksi ja jopa kanssaoppijaksi. Valta ja vastuu oppimisesta
siirtyvät opiskelijalle, opettajan seuratessa prosessia ja tarvittaessa osallistuessa opiskelijoiden työskentelyyn (Kuivalahti ja Hakala, 2014). Työssäoppimisessa ja yritysyhteistyössä
oppivat opiskelijoiden lisäksi myös opettajat ja työpaikkaohjaajat (Isokorpi, 2013).
Kivinen ja Kaarainen (2015) ovat koonneet yhteen tutkimusta teknologian vaikutuksista oppimiseen. Heidän mukaansa laaja-alaisten kansainvälisten meta-analyysien valossa teknologian yksiselitteisiä vaikutuksia oppimiseen ei ole helppo osoittaa. Teknologian vaikutus itsessään oppimistuloksiin arvioidaan tutkimuksessa vähäiseksi, mutta positiiviseksi. Sen sijaan
oppimisympäristöjen kehittyminen on mahdollistanut toimintatapojen muutoksen. Tärkeäksi
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koetaan esimerkiksi rajoittaman pääsy tietovarantoihin, joka paljastaa asiayhteydet ja kannustaa kriittiseen ajatteluun (Tunmibi ym., 2015). Tynjälä ja kumppanit ovat tutkimuksissaan
esittäneet miten teknologia tukee työpaikalla tapahtuvaa oppimista (ks. esim. Tynjälä ym.,
2014). Ohjaus voi tapahtua esimerkiksi Skypessä, matkapuhelimella, videoneuvottelulla tai
sitten perinteisesti kasvokkain. Myös tällöin ohjauksen, yhteisen keskustelun ja arvioinnin välineenä voi olla verkkopalveluun koottu tieto, esimerkiksi opiskelijan verkkoportfolio
omasta osaamisestaan. E-portfolio palvelee opiskelijaa parhaassa tapauksessa vielä opintojen päätyttyäkin ja soveltuu käytettäväksi esimerkiksi seuraavasti:
•
•
•
•
•
•
•
•

opettajat arviointinsa perustana
työpaikkaohjaajat ohjaus- ja neuvontatilanteissa
arvioijat ammattiosaamisen näytöissä ja näyttötutkinnoissa
vertaiset osaamisen jakamisessa
vanhemmat ja sukulaiset oppimisen etenemisen seurannassa
opiskelija itse työssäoppimispaikan ja harjoittelupaikan hankinnassa
opiskelija ulkomaanharjoittelun aikana
työnantaja työhönottotilanteessa.

Kuivalahden ja Hakalan (2014, 32) kuvaamat käyttömahdollisuudet heijastavat työelämän
kehittyviä yhteisöllisiä toimintatapoja ja mahdollistavat opintojen koko kokonaisuuden sekä
osaamisen osatavoitteiden visualisoinnin, kun henkilökohtainen oppimisympäristö (PLE, Personal Learning Environment) ja opiskelijan valitseman oppimispolun suunnitelmat (HOPS
ja eHOPS, ks. Kujanpää ym., 2016, 26-29) yhdistyvät verkkoon tallennettavien suoritusten ja
osaamisen näyttöjen pohjaksi. Kun tutkinnon edellyttämän osaamisen voi hankkia monin eri
tavoin ja oppimisympäristöt monipuolistuvat, muuttuu myös ohjauksen aika ja paikka. Dialogiset käytännöt opettajien ja opiskelijoiden välisessä kanssakäymisessä mahdollistavat
teknologia-tuetun oppimisen (technology-enhanced learning TEL) nykyaikaisessa ammatillisessa koulutuksessa (Hämäläinen ja Cattaneo, 2015). Oikea-aikainen ohjaus edellyttää
opettajalta joustavuutta työaikojen suhteen. Opiskelijoiden toivoma palaute on perusteltua
ja mahdollisimman reaaliaikaista (Mattila, 2015; Yuzer ja Eby 2014). Opettajan roolin ja työnkuvan muuttuminen opetuksesta ohjauksen painopisteelle liittyy digitalisaatiota laajemmin
pedagogisten mallien ja toimintatapojen kehittymiseen. Yksittäinen opettaja tai tiimi ei voi
olla vastuussa toimintakulttuurin muutoksesta (Kujanpää ym., 2016). CoCos-hankkeen julkaisussa (emt.) kerrotaan myös ajantasaisia kokemuksia tiimi- ja yhteisopettajuudesta ammatillisessa koulutuksessa sekä yhteisten tutkinnon osien integroimisesta käytännön opetukseen.
Uudistuminen, yhteinen kehittäminen ja hyvien käytäntöjen jakaminen ovat edellytys laadukkaalle ohjaukselle digitaalisissa ympäristöissä (Parkkonen ym., 2017).

4.4

Kansainväliset trendit

Kansainväliset trendit heijastuvat nopeasti myös suomalaiseen koulutukseen ja sen tutkimukseen. Uudet laitteet ja teknologiat (kuten AR, 3D tai puettava teknologia) vievät trendien
kokoajien huomion, mutta tutkimusjulkaisujen kautta voidaan tarkastella myös pedagogiikan
trendejä laiteriippumattomasti. Saumattomasti integroituvat oppimisratkaisut, seamless
learning (Wong ja Looi, 2012) yhdistävät opetuksen nousevissa trendeissä nähtävät online
pelaamisen, MOOCit (massive open online courses), taloudelliset tavat tarjota koulutusta
etänä uusia teknologioita tehokkaasti hyödyntäen, sekä palautteen antamisen tapojen kehittämisen (ks. esim. Yuzer & Eby 2014; Lim ym. 2013). Oppimisen eri osa alueiden visualisointi
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on yksi maailmanlaajuisesti ajankohtaisista trendeistä, johon liittyy oppimisanalytiikka, erilaiset tavat mitata oppimista digitaalisissa ympäristöissä (Firat ja Yuzer, 2016). Suomeen on
perustettu 2016 oppimisanalytiikan keskus Turun yliopiston yhteyteen. Keskuksen tavoitteena on parantaa opiskelijoiden tuloksia yksilötasolla perusasteelta yliopistoon, ja tukea
siten koko Suomen kilpailukykyä. Ammattikasvatuksen aikakauskirjassa on vuonna 2017
julkaistu artikkeleja teemanumeroon Oppimisanalytiikka digitaalisessa ympäristössä (3/2017).
Teemanumerossa on esitelty artikkeleita, puheenvuoroja, katsauksia ja kirja-arvosteluja,
joissa tarkastellaan oppimista digitaalisissa ympäristöissä ammatillisessa nuorten ja aikuisten koulutuksessa sekä (ammatti)korkeakoulutuksessa. Oppimisanalytiikan hyödyntämisen
henkilötietoihin ja digitaalisen jalanjäljen haasteita on käsitelty myös eOppimiskeskuksen
tuottamassa julkaisussa (Hannula, 2017).
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TUTKIMUKSEN TULOKSET
5.

DIGITALISAATION TILA JA VAIKUTUKSET
OPETUS- JA OHJAUSHENKILÖSTÖN
ARVIOIMANA

5.1

Opetus- ja ohjaushenkilöstölle suunnatun kyselyn
toteutus ja vastaajien taustatiedot

Ammatillisen koulutuksen opetus- ja ohjaushenkilöstölle kohdennettu kysely toteutettiin
keväällä 2017 yhteistyössä Hämeen ammattikorkeakoulun ammatillisen opettajakorkeakoulun Digiope-selvityksen kanssa. Kysely toimitettiin Webropol-verkkolinkkinä erillisellä
saatekirjeellä varustettuna koulutuksen järjestäjille, jotka jakoivat kyselyn edelleen vastattavaksi henkilöstölleen.
Kyselyyn vastanneita oli yhteensä 1 108, joiden taustatiedot kuvaavat vastaajajoukkoa kokonaisuudessaan. DIGAM-kyselyn määrällisen tutkimuksen osioihin vastasi kysymyksestä
riippuen 930-960 vastaajaa. Avointen kysymysten vastausmäärissä oli luonnollisesti enemmän vaihtelua, vastaajamäärän vaihdellessa 380-450 välillä. Avoimiin kysymyksiin saatiin
DIGAMin osalta yhteensä 1616 yksittäistä vastausta. Vastauksia oli sekä suomen- että ruotsinkielellä. Kvalitatiivinen tutkimusaineisto oli laajuudeltaan 110 sivua.
2

Kvalitatiivisen aineiston sisällön analyysiin käytettiin NVivo-sovellusta 11.3.2. Aineiston laajuudesta johtuen sisältöjä tarkasteltiin kysymyksittäin tässä yhteydessä. Aineiston tarkempi
analyysi merkitysten tasolla voisi kuvata vielä yksityiskohtaisemmin niitä odotuksia, mitä
opetus- ja ohjaushenkilöstö kohdistaa digitalisaatioon.
Kyselyyn vastanneista oli naisia 60 %, joiden osuus vastaa hyvin (56 %) ammatillisen koulutuksen opetus- ja ohjaushenkilöstöstä. Aktiivisimpia vastaamaan olivat 40–60 -vuotiaat opettajat, jotka edustivat yli 75 % prosenttia vastanneista. Tämä vastaa ikäluokkien prosentuaalista edustusta ammatillisen koulutuksen opetus- ja ohjaushenkilöstössä. Alle 40-vuotiaita
oli 14 % ja yli 60-vuotiaita 10 % vastaajista.
Vastanneista 91 % ilmoitti opetuskielekseen suomen. Kahdeksan prosenttia vastanneista
opetti ruotsiksi ja muutama vastaaja ilmoitti opettavansa muulla vieraalla kielellä tai saameksi. DIGAM-kysely pyrittiin kohdentamaan ammatillisen koulutuksen opetus- ja ohjaushenkilöstölle. Vastanneista 84 % edusti tätä kohderyhmää. Päällikkö- tai johtotehtävissä oli
10 % ja asiantuntijatehtävissä oli 5 %.

2

Opetushallinnon tilastopalvelu Vipusen mukaan Suomessa oli vuonna 2015 229 ammatillista koulutusta tarjoavaa oppilaitosta,
joissa opiskeli yli 202000 opiskelijaa. Ammatillisia erityisoppilaitoksia on kuusi. Ammatillisten oppilaitosten lisäksi muita
ammatillista koulutusta tarjoavia oppilaitoksia on muun muassa ammatilliset aikuiskoulutuskeskukset, musiikkioppilaitokset,
ammatilliset erikoisoppilaitokset, liikunnan koulutuskeskukset ja kansanopistot. Tuorein ammatillisen koulutuksen opetusja ohjaushenkilöstöä kuvaava tilasto on vuodelta 2016, jonka 9428 vastaajasta n. 56 % oli naisia. (Tilastokeskus - Vipunen opetushallinnon tilastopalvelu). Tilasto ei ole aukoton, sillä kaikki oppilaitokset eivät ole vastanneet tiedonkeruuseen.
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Vastaajista 89 % oli pedagogisesti päteviä ja 3 % ilmoitti suorittavansa vielä opettajaopintoja.
Myös tämä taustatieto vastaa hyvin tilastotiedon mukaista ammatillisen koulutuksen opetushenkilöstön keskimääräistä pätevyyttä (90 %). Vastanneiden työkokemus on koottu seuraavaan taulukkoon, josta nähdään, että vastanneista enemmistö (63 %) on toiminut ammatillisena opettajana yli 10 vuotta. Ammatillisen opettaja- ja ohjauskokemuksen lisäksi kysyttiin
työskentelystä omalla substanssialalla:
TAULUKKO 1. OPETTAJIEN PEDAGOGINEN PÄTEVYYS JA TYÖKOKEMUS
0–2
vuotta

3–4
vuotta

5–9
vuotta

10–19
vuotta

Yli 20
vuotta

Kuinka kauan olet toiminut ammatillisena opettajana tai
ohjaajana?

75

88

240

425

280

7%

8%

22 %

38 %

25 %

Kuinka kauan olet toiminut oman substanssialan
työtehtävissä?

38

81

164

355

470

3%

7%

15 %

32 %

42 %

Yhteensä

113

169

404

780

750

Vastanneista 80 % kertoo osallistuneensa viimeisen kolmen vuoden aikana opetus- ja
ohjaushenkilöstölle järjestettyyn täydennyskoulutukseen ja 67 % vastaajista on ollut mukana
digitalisaatiota tukevassa täydennyskoulutuksessa. Vastaajat työskentelivät eri koulutuksen
järjestäjien palveluksessa ja maantieteellinen jakauma oli laaja (taulukko 2).
TAULUKKO 2: VASTAAJIEN SIJOITTUMINEN MAANTIETEELLISESTI
Maakunta

N

%

Ahvenanmaan maakunta

9

0,8%

Etelä-Karjala

18

1,6%

Etelä-Pohjanmaa

53

4,8%

Etelä-Savo

23

2,1%

Kainuu

22

2%

Kanta-Häme

41

3,8%

Keski-Pohjanmaa

32

2,9%

Keski-Suomi

32

2,9%

Kymenlaakso

50

4,5%

Lappi

34

3,7%

Päijät-Häme

33

3%

Pirkanmaa

57

5%

Pohjanmaa

49

4%

Pohjois-Karjala

28

2,5 %

Pohjois-Pohjanmaa

129

11,6%

Pohjois-Savo

57

5,1%

Satakunta

52

4,7%

Uusimaa

304

27%

Varsinais-Suomi

85

7,7%

Kun vastaajien sijoittumista vertaa ammatillisen koulutuksen järjestäjiin valtakunnallisesti,
voidaan todeta, että kysely on tavoittanut toimijoita eri alueilla.
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Kyselyyn vastanneet toimivat opetus- ja ohjaustehtävissä eri koulutusaloilla (kuva 8). Kun
vastaajien koulutusalatietoja vertaa tietopalvelu Vipusen koulutuksen järjestäjäkohtaisiin tietoihin, nähdään että kysely on tavoittanut jonkin verran heikommin vastaajia mm. matkailu-,
ravitsemis- ja talousalalta sekä kulttuurialalta. Alakohtainen jakauma vastaa suuntaa antavasti todellisia koulutusalakohtaisia opiskelijamääriä.
Tämä tulee ottaa huomioon kyselyn tulosten alakohtaisia eroavuuksia tulkitessa.

Kuva 8. Vastaajat koulutusaloittain

KUVA 8. VASTAAJAT KOULUTUSALOITTAIN

5.2 Digitalisaatio ammatillisessa koulutuksessa
DIGAM-kyselyyn vastanneet näkivät, että digitalisaatio etenee eri organisaatioissa eri tavoin.
Vastaajista huomattava enemmistö (85 %) oli täysin tai jokseenkin samaa mieltä siitä, että
digitalisaatio edistää koulutuksen alueellista saavutettavuutta ja 60 % uskoi digitalisaation
nostavan koulutuksellista tasa-arvoa. Vastanneista 65 % koki sen lisäävän koulutuksen järjestäjien välistä yhteistyötä ja vähän useampi (73 %) uskoi tulevaisuudessa hyödynnettävän entistä enemmän muiden koulutuksen järjestäjien koulutusta opetustarjonnassa.
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5.2

Digitalisaatio ammatillisessa koulutuksessa

DIGAM-kyselyyn vastanneet näkivät, että digitalisaatio etenee eri organisaatioissa eri tavoin.
Vastaajista huomattava enemmistö (85 %) oli täysin tai jokseenkin samaa mieltä siitä, että
digitalisaatio edistää koulutuksen alueellista saavutettavuutta ja 60 % uskoi digitalisaation
nostavan koulutuksellista tasa-arvoa. Vastanneista 65 % koki sen lisäävän koulutuksen järjestäjien välistä yhteistyötä ja vähän useampi (73 %) uskoi tulevaisuudessa hyödynnettävän
entistä enemmän muiden koulutuksen järjestäjien koulutusta opetustarjonnassa.

Kuva 9. Näkemyksiä digitalisaation vaikutuksista (palkeissa N. Ka. = keskiarvo asteikolla 1-4,
ilman
osaa sanoa”) DIGITALISAATION VAIKUTUKSISTA
KUVA ”en
9. NÄKEMYKSIÄ
(palkeissa N. Ka. = keskiarvo asteikolla 1-4, ilman ”en osaa sanoa”)

Kyselyn tulokset heijastavat kokonaisuudessaan ammatillisen koulutuksen kehittämishalukKyselyn tulokset heijastavat kokonaisuudessaan ammatillisen koulutuksen kehittämishakuutta ja -kyvykkyyttä, sillä vastaajista yli puolet koki, että omassa organisaatiossa on tunnislukkuutta
ja -kyvykkyyttä,
vastaajista yli
puoletjakoki,
että
omassa organisaatiossa
onedeltettu
eri aloille
soveltuvia sillä
digipedagogisia
malleja
hyviä
käytäntöjä,
joita kehitetään
tunnistettu
aloilledigitalisaation
soveltuvia digipedagogisia
ja hyviäarkea,
käytäntöjä,
joita
kehitetään
leen.
Toiseteri
näkivät
olevan jo osamalleja
oppilaitosten
mutta
tilanne
vaihtelee
edelleen.
Toiset
näkivät
digitalisaation
olevan
jo
osa
oppilaitosten
arkea,
mutta
tilanne
vaihkoulutusaloittain ja edellyttää kehittämistoimia lähitulevaisuudessa. Humanistisilla kasvatustelee koulutusaloittain
ja edellyttää
lähitulevaisuudessa.
Humanistisilla
aloilla
työskentelevät näkivät
muita kehittämistoimia
hieman useammin,
että digitalisaatio näkyy
useilla koulutusaloilla
ja kokivat
eri aloille olevan
soveltuvia
digipedagogisia
malleja
tai hyviä
kasvatusaloilla
työskentelevät
näkivättunnistetun
muita hieman
useammin,
että digitalisaatio
näkyy
käytänteitä.
Samat
vastaajat
kokivat
myös
saavansa
eniten
tukea
digipedagogisten
useilla koulutusaloilla ja kokivat eri aloille olevan tunnistetun soveltuvia digipedagogisiamallien
malkäyttöönotossa,
ja kokivatSamat
organisaationsa
aktiivisina
kehittämistyössä.
leja tai hyviä käytänteitä.
vastaajat kokivat
myös
saavansa eniten tukea digipedagogis-

ten mallien käyttöönotossa, ja kokivat organisaationsa aktiivisina kehittämistyössä.

Riippuu alasta. Omassa oppilaitoksellani se on jo niin paljon arkipäivää, etten näe mitään isoja askelia lähitulevaisuudessa. Suurin paine on tuntea ja tunnistaa erilaiset
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Ja toisilla aloilla opettajat kuvasivat digitalisaatiota osana alan arkea:

Digitaaliset välineet muodostavat vakavan työturvallisuusriskin aidoissa rakennusalan työympäristöissä. Ne soveltuvat muutenkin erittäin huonosti käden taitojen opiskeluun.
Ja toisilla aloilla opettajat kuvasivat digitalisaatiota osana alan arkea:
Hyödynnetään enemmän verkossa olevaa valmista materiaalia. Maataloudessa on käytössä
paljon erilaisia sovellutuksia päivittäin.
Tekniikan ja liikenteen aloilla työskentelevä opetus- ja ohjaushenkilöstö näki hieman muita
harvemmin digitalisaation vaikuttavan positiivisesti opetus- ja ohjaustehtävään esimerkiksi
vuorovaikutusta lisäävänä tai opintojen seuraamista helpottavana ratkaisuna. Alalla toimivat
kokivat digitalisaation lisäävän opettajan työtä eivätkä olleet yhtä vakuuttuneita kuin muut
vastaajat siitä, että digitalisaatiolla olisi edes vaikutusta oman alan ammattitaidon hankkimiseen tai sen kehittämiseen. Tekniikan ja liikenteen koulutusalan edustajat eivät myöskään
täysin kokeneet digitalisaation tukevan joustavia mahdollisuuksia opiskella.

5.3

Digitalisaation mahdollisuudet ammatillisessa
opetuksessa ja ohjauksessa

Kyselyllä haluttiin kartoittaa, millaisia mahdollisuuksia opetus- ja ohjaushenkilöstö näkee
digitaalisuuden hyödyntämisessä ammatillisessa koulutuksessa. Vastauksissa (yhteensä
383) nousivat esiin erityisesti seuraavat hyödyt:
1.
2.
3.
4.
5.

ajan ja paikan suhteen joustavat tavat oppia, opettaa ja ohjata (50 vastausta)
oppimateriaalien ja tiedon uudenlainen saavutettavuus (55)
mahdollisuudet laadukkaisiin monimuotoisiin toteutuksiin (55)
positiiviset vaikutukset henkilökohtaistamiseen (45)
positiiviset vaikutukset oppimiseen ja opiskelijoiden ohjaamiseen (54)

Vastaukset kuvaavat ammatillisen koulutuksen osaamisperusteisuuteen liittyen mm. osaamisen dokumentointiin liittyviä mahdollisuuksia ja oppimisen henkilökohtaistamiseen liittyviä digitaalisten teknologioitten käyttötapoja:
Saman tallennetun laadukkaan opetusmateriaalin uudelleen käyttäminen ja henkilökohtaisen
tuen opiskelijoille tarpeen mukaan.
Oppimisalustan käyttö mahdollistaa etänä tapahtuvan ohjauksen, oppimismateriaalin jakamisen, näyttötehtävien palauttamisen, tarkastamisen ja palauteen antamisen.
Käytän verkko-opetusta, koska opetettavani ovat ympäri Suomea. Verkko-opetus on suunniteltava vielä huolellisemmin, mutta sitä voit sitten käyttää useamman kerran. Lisää opiskelijan
vastuuta.
Tiedon ajantasaisuus yleisesti ja erityisesti verkosta saatavilla olevan työelämän kehitystä
vastaavan alakohtaisen tiedon vapaa saatavuus koettiin merkittäväksi eduksi opetus- ja
ohjaustyössä. Erityisesti vastauksissa korostuivat videoiden ja eri alojen oppimissimulaatioiden monipuoliset käyttömahdollisuudet. Myös tutkintotilaisuuksien arvioinnista etänä oli
useampi huomio. Mainittujen järjestelyjen koettiin tukevan omien polkujen toteutumista ja
jopa useiden tutkinnon osien samanaikaista suorittamista. Vastaajien mukaan digitalisaatio mahdollistaa opinnoissa edistymisen ja tutkintojen suorittamisen aiempaa nopeammin,
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samalla kun opiskelijat voivat kohdentaa oppimistaan tarkemmin omien tarpeiden ja ajankäytön mukaan sekä ottaa entistä enemmän vastuuta omasta oppimisestaan.
Vastaajien mielestä digitalisaatio tukee henkilökohtaistamista, mahdollistaa eriyttämisen ja
yksilölliset, joustavat opintopolut.
Itse koen, että digitalisaatio on monipuolistanut opetustani ja pystyn joustavammin suunnittelemaan opiskelijoille joustavia ja henkilökohtaisia oppimispolkuja.
Antaa mahdollisuuden kehittää eritasoisten opiskelijoiden oppimista erilaisilla lisä/extra tehtävillä/toteutuksilla. Mahdollistaa hyvin henkilökohtaistamisen.
Yksilöllisen etenemisen mahdollisuus, monikanavaisen oppimisen tukeminen erilaisen oppijuuden tukeminen ja mahdollistaminen.
Ns. nopean polun etenijöille on edes teoriassa mahdollista tarjota nopeaa etenemistä, eikä
sisältöjen ylihyppimistä, mikä on vakiintunut toimintatapa ylioppilaiden kohdalla. Ammatillinen
osaaminen ja opetusinstituutioiden käsitys osaamisesta ovat kaksi täysin eri maailmaa.
Vastausten perusteella digitalisaatio mahdollistaa yhdessä oppimisen, vertaisoppimisen ja
ongelmanratkaisun yhdessä. Yhteistoiminnallisessa oppimisessa vahvat opiskelijat tukevat
heikompia ja osaavat opiskelijat tarjoavat opettajille opetukseen kaivattuja lisäkäsiä. Osaamisen jakaminen lisää ryhmän sisäistä vuorovaikutusta, tekemistä ja toimintaa:
Olen huomannut, että digitaalisaation myötä opiskelijat entistä enemmän haluavat sitä että
heidän kanssa tehdään työtä ja toimitaan.
De kan se vad andra gör och på det sättet koppla allas kunnande till en helhet och lära sig av
varandra. (He voivat nähdä mitä muut tekevät ja siten kytkeä kaikkien osaamisen yhteen kokonaisuudeksi ja oppia toisiltaan.)
Opiskelijoiden aktivointi laitteiden ja sovelluksien avulla, Yhteistoiminnallisuus ja asiantuntijuuden jakaminen. Valmiit appsit ja sovellukset pedagogiikan tukemiseen. Työn tuotokset ovat
helppoja ja nopeita tehdä, jakaa, tallentaa ja vertaisarvioida.
Digitalisaation positiiviset vaikutukset koettiinkin kohdistuvat ensisijaisesti ohjaukseen,
ohjauksen saavutettavuuden ja vuorovaikutuksen edellytysten parantuessa. Opettajat kokivat, että ohjauksen määrä on digitalisaation myötä lisääntynyt ja että ohjaukseen myös
hakeudutaan herkemmin. Opiskelijoiden huomion saavuttaminen nähtiin aiempaa helpompana ja nopeampana.
Pystyn ajantasaisesti ohjaamaan ja seuraamaan opintojen etenemistä realiajassa vaikka kun
opiskelija on ulkomailla työssäoppimassa.
Aikaa säästyy aineenopettajien tavoittelulta itse ohjaukseen ja opiskeluun.
Helpottaa yhteydenpitoa opiskelijoihin ja antaa laajemmat mahdollisuudet opetuksen suunnittelulle.
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Lisäksi opettajat kokivat, että ohjaus kohdentuu entistä tarkemmin eri tasoisille opiskelijoille,
oikea-aikaisesti ja tarpeen mukaan. Verkossa tehtävästä työstä jää usein myös digitaalinen
jälki, josta ohjausprosessia ja tehtyä työtä voi seurata. Sen sijaan vastauksista kumuloitui
huoli (ajasta ja paikasta joustavan) työn sirpaloitumisesta ja koetusta vaatimuksesta olla
tavoitettavissa jatkuvasti.
Ohjaustilanteita enemmän ja jää jälki kun on ohjattu.
Jatkuva matalan kynnyksen vuorovaikutus ja saatavilla olo.
Mahdollisuuden (ja opettajalle vähän jopa velvollisuuden) jatkuvaan kanssakäymiseen.
Useat vastaajat muistuttavat eri kysymysten yhteydessä, että digitalisaatiossa olisi syytä
muistaa edetä pedagogiikka, ei teknologia, edellä.
Kaiken hyvän keskellä näen kuitenkin haasteena, että moni opettaja menee ns. digitalisaatio
edellä ja unohtaa tai jättää taka-alalle pedagogiikan.

5.4

Digitalisaation haasteet ammatillisessa opetuksessa ja
ohjauksessa

Vastaajista 439 kuvasi erilaisia digitalisaatioon liittyviä haasteita omaan opetus- ja ohjaustehtäväänsä liittyen.
Laadullisen analyysin tuloksina nähdään suurimmiksi haasteiksi seuraavat:
6. puutteelliset työaikaresurssit opetuksen ja ohjauksen suunnitteluun sekä oman osaamisen kehittämiseen (157 vastausta)
7. puutteelliset resurssit yleisesti (63) tai käytettävissä olevat laitteet (25)
8. yksilöiden osaaminen (14) ja yksilöiden asenteet (14)
Vastauksissa korostui erityisesti ajan puute, puutteelliset resurssit uuden oppimiseen ja
oman työn kehittämiseen sekä opetuksen suunnitteluun ja toteuttamiseen digitaalista teknologiaa hyödyntäen. Hajanaisissa vastauksissa haasteena nähtiin ikääntyneet opettajat
ja ikääntynyt oppilaitosjohto. Myös sopivista laitteista koettiin olevan pulaa. Ammatillisen
koulutuksen reformi tuotiin esille toistuvasti resursseja edelleen vähentävänä uudistuksena. Vastaajat eivät eritelleet vastauksissaan reformin vaikutuksia suhteessa samaan
aikaan toteutettaviin koulutusleikkauksiin ja säästöihin. Vaikka yleinen asenne digitalisaatioon kuvastui vastauksista erittäin positiivisena, nähtiin, että organisaatioiden sisältä
löytyy edelleen muutosvastarintaa ja pohdittiin mm. sitä, miten yksittäinen opettaja voi
kieltäytyä ottamasta käyttöön yhteisesti linjattuja ratkaisuja ja käytänteitä. Vaikka asenne
ilmapiiri koettiin positiiviseksi, vastaajat kuvasivat haasteeksi myös organisaatioiden sitoutumattomuuden suunnitelmalliseen kehittämistyöhön. Opettajia ei vaadita kehittämään
omaa osaamistaan.
Pitäisi olla digitalisaatiostrategia ja tarpeet ja tavoitteet selvillä organisaatiotasolla. Henkilöstölle pitäisi selvittää, mitkä ovat koulutuksiin pääsymahdollisuudet ja kriteerit.
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Vastaajista 18 ilmoitti suoraan, ettei näe omassa organisaatiossaan olevan mitään esteitä
digitalisaation hyödyntämiseen.
Ei ole esteitä, kaikki on kiinni omasta halusta ja viitseliäisyydestä kehittää itseään ja olla kiinni
jatkuvasti somessa viestittelemässä ihmisille, jotka ei välttämättä kuulu henkilökohtaisiin haluihin. Työ on kuitenkin tehtävä ja se tehdään sillä tavalla kuin on ajanmukaista.
Seitsemän vastaajaa totesi, ettei digitalisaatio ole muuttanut mitään. Syitä tälle olivat mm.
seuraavat:
Pedagogisia mahdollisuuksia on siis paljon, mutta niiden käytännön haltuunotto vaatii ”kädestä
pitäen opetusta” jota ei ole ollut riittävästi tarjolla.
Ei (ole muuttanut) toistaiseksi mitään. Laitteisto ja substanssi puuttuvat.
Olisi mahdollisuuksia, mutta ei voida hyödyntää, koska opiskelijoiden osaaminen on hyvin puutteellista.
OAJ:n tekemän ”Askelmerkit digiloikkaan” -selvityksen mukaan opettajista 68 % ja johtajista 80 % johtajista arvioi tvt:n lisääntyvästä käytöstä olevan enemmän hyötyä kuin haittaa.
Samoin DIGAM-kyselyyn vastanneiden mielestä oppilaitosjohto suhtautuu pääsääntöisesti
positiivisesti ammatin opetuksen kehittämiseen digitalisaation keinoin. Vastaajat kokivat
alasta riippumatta oppilaitosjohdon antavan tukensa opetuksen kehittämiselle. Avoimiin
kysymyksiin vastanneista lukuisat ilmoittivatkin, ettei omassa organisaatiossa ole esteitä
digitalisaation etenemiselle: kaikki on vain omasta halusta ja talkoohengestä kiinni. Avoimissa vastauksissa korostui digitalisaatioon liittyvien käytäntöjen vakiintumattomuus ja
resurssien niukkuus, jopa laitteiden puuttuminen. Tarjolla olevien valmiiden oppimateriaalien laatu ei myöskään aina kohdannut opettajien käsityksiä digitalisaatiosta.
Esteitä voi tuoda mukanaan tietokoneiden riittävyys kaikille jatkossa, kun opiskelijoita ei voida
velvoittaa hankkimaan omia laitteita. Kaikkien sovellutusten käyttöön oma digipuhelin ei ole
riittävä.
Valmis oppimateriaali on surkeaa. Kirjat muutettuna PDF-muotoon!
Digitalisuutta voisi hyödyntää, jos opetusmateriaalia olisi siinä muodossa. Tällä hetkellä hyvin
vähäisesti. Haastetta olisi tuon materiaalin toteuttamisessa siten, että se olisi laadukasta siten,
että sen mukaan voisi oikeasti oppia kädentaitoja.
Opiskeltaviin asioihin tarjolla olevien suomenkielisten, asiallisten ja sopivan tasoisten sekä
eriyttämisen mahdollistavien sisältöjen puute. Haasteet ovat siis: sisällöt, sisällöt ja sisällöt.
Ammatillisen koulutuksen leikkaukset estävät tehokkaasti myös oman sisällön tuottamisen.
Vastaukset kuvaavat miten tekstimuotoisista aineistoista siirrytään entistä enemmän käyttämään kuvaa ja varsinkin videota osaamisen dokumentaatiossa. Monipuolistuvien materiaalien nähdään tukevan erilaisia oppijoita ja oppimista eri ympäristöissä kuten työpaikalla tai
kotona. Digitalisaation vaikutuksia mietitään myös kriittisesti, jolloin huoli kohdistuu ensisijaisesti opiskelijan taitoihin ottaa ”digimmät” toimintaympäristöt ja käytännöt haltuun.
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Digitalisaatio voi olla vedenjakaja: joko osaat tai et (jolloin putoat pois markkinoilta). Digitalisaatiota voidaan päättäjien taholta käyttää pelkkänä säästökonstina. Toisaalta digitalisaatio voi
tuoda tasa-arvoa, ajasta ja paikasta riippumattomuutta ja saada sellaisetkin koulutuksen piiriin,
joilla ei muuten olisi mahdollisuutta koulutukseen.
Tällä hetkellä muutos on vauhdikasta ja uusia mahdollisuuksia tulee jatkuvasti. Niiden haltuunotto on haastavaa. Opiskelijat osaavat käyttää sovelluksia, mutta niiden käyttäminen
ammatilliseen oppimiseen vaatii sekä opettajilta että opiskelijoilta uutta ajattelua. Digitalisaatio
mahdollistaa kaikkiallista oppimista, mutta se vaatii opettajilta entistä enemmän yhteistyötä
että opiskelijoille voidaan tarjota kokonaisvaltaisia oppimisen haasteita silpputiedon ja pelkän
information sijasta. Opiskelijalle itseohjautuvuudesta ja oppimisen aktiivisuudesta voi tulla
haaste, jos digitalisaation myötä ryhmät, ryhmämuotoinen opetus, lukujärjestykset ja läsnäolo
koululla tms. ja aikataulut ja päivärytmi sen myötä katoavat. Nuoret opiskelijat tarvitsevat tukea
ja ryhmään kuulumista motivoituakseen oppimaan ja ammatilliseen kasvuunsa. Tämä saattaa
olla vaarassa, kun opettajien lähiopetuksen resursseja kavennetaan jatkuvasti.

Digitalisaation haasteet opetuksessa ja oppimisessa liitetään myös alasta riippumatta
kädentaitojen oppimiseen. Vastauksissa toistuu huoli siitä, miten kädentaitoja voi opettaa
digitalisuutta hyödyntäen ja koetaan vaativaksi siirtää kädentaitojen opetus digitaaliseen
muotoon. Vastaajien mukaan kaikille aloille ei edes ole olemassa opetusta ja ohjausta tukevia
pelejä tai simulaatioita.
Käsityövaltaisilla aloilla olisi tärkeintä kuitenkin harjoitella käsillä tekemistä. Itse asiaa ei opi
kuin tekemällä. Lihaksisto ja käden koordinatioiden kehitys tapahtuu vain tekemällä itse opittavaa asiaa. Digitalisaatio saa olla vain tukena, mutta hyvin pienenä tukena. Siitä ei saa tulla
itsestään tarkoitus tai että oppiminen tapahtuisi pääasiassa sen avulla.
Vastaajat ajattelivat, että koulutus siirtyy entistä enemmän tulevaisuudessa virtuaalisiin
ympäristöihin ja vaikka vuorovaikutus lisääntyy, on tulevaisuudessa fyysisiä kohtaamisia
entistä vähemmän. Tällä hetkellä digitaalisuus koettiin vaihtoehtoisena tapana fyysisille
oppimisympäristöille, mutta myös luokkahuoneen jatkeena:
Jag använder google classroom som eportfolio, som inlämningsverktyg, som en förlängning
av det fysiska klassrummet. Det fysiska klassrummet behövs dock fortfarande för vi har de
fysiska datorer som det utförs arbete på.” (Käytän google classroomia eportfoliona, palautustyökaluna, fyysisen luokkahuoneen jatkeena. Fyysiselle luokkahuoneelle on kuitenkin edelleen
tarvetta, koska meillä on fyysisiä tietokoneita, joilla tehdään töitä.)
Teknisten valintojen moninaiset mahdollisuudet, nopea kehitys ja puuttuvat organisaatiotason linjaukset koettiin niin ikään haasteiksi:
Se on saanut aikaan valtavasti sekoilua. Osaaminen ei vain riitä alustojen luojilla. Päivityksistä
ei informoida. Ne vain putoavat käyttöön, kun juuri on opittu käyttämään edellistä versiota.
Ohjelmia on liikaa. Niillä ei ole juuri mitään yhteistä. Ohjelmien hankinta näyttää olevan vailla
suurempia linjoja.
Digitalisaatio tulee -vouhkaaminen on aiheuttanut levottomuutta niin opettajissa kuin oppilaissa. Opettajat ovat usein stressaantuneita kun eivät kykene/ tai ovat epävarmoja miten
viedä opetusta pakolliseksi koettuun digitalisaation suuntaan. Oppilaat hallinnoi moni alustoja
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paremmin kuin opettajat ja taitotasot vaihtelevat oppilaista oppilaaseen. Epätasa-arvo kasvaa,
taidottomat syrjääntyvät ja tuntevat huonommuutta. Hieman rauhallisempi tahti auttaisi kaikkia
osapuolia.

5.5

Digitalisaation vaikutukset oppimiseen, osaamisen
kehittämiseen ja kehittymiseen

DIGAM-kyselyyn vastanneiden opettajien mielestä digitalisaatio mahdollistaa entistä yksilöllisemmät opintopolut ja parantaa koulutuksen alueellista saavutettavuutta. Digitalisaation
nähdään lisäävän muiden koulutuksen järjestäjien koulutustarjonnan hyödyntämistä opetustarjonnassa. Yli 60 % vastaajista uskoo tämän lisäävän myös koulutuksen järjestäjien välistä
yhteistyötä. Nämä tulokset vastaavat mahdollisuuksien kautta ammatillisen koulutuksen
reformin ydinasioihin kuten henkilökohtaiset opintopolut ja laaja-alainen osaaminen (Opetusja kulttuuriministeriö, 2017).
Yli puolet vastanneista opettajista ja ohjaajista koki digitalisaation parantavan opiskelijan
motivaatiota. Kyselyyn vastanneet opettajat näkivät mahdollisuutena esimerkiksi opiskelijoiden oppimisympäristön laajenemisen, kun materiaalit, tehtävät yms. ovat saatavilla kaikkialla. Oppimisen ajateltiin valuvan vapaa-aikaan, kun vapaa-ajan työkalut otetaan opiskelukäyttöön. Digitaalisuuden pelättiin ohjaavan opiskelijan työskentelystä muun median pariin,
jolloin “oppitunnista tulee vain viihdyttävä kokemus oppilaalle”. Oppimisen pelättiin niin ikään
jäävän pinnalliseksi. Opetus- ja ohjaushenkilöstön näkemykset digitalisaation vaikutuksista
oppimiseen kuvaavat opiskelijan kasvavia mahdollisuuksia ottaa vastuuta omasta oppimisestaan ja opettajan työnkuvan muutosta oppimisen fasilitaattoriksi:
Toivon että digitalisaation myötä jokainen voi keskittyä omaan oppimiseensa paremmin kun ei
välttämättä tarvitse keskittyä oman imagon ylläpitämiseen ryhmätilanteessa.
Ohjauksen määrä lisääntyy, opetuksen vähentyy, tuntimäärät olisi hyvä pitää lähellä nykyistä
kuitenkin. 1.–3. Vuoden opiskelijat yhdessä samassa salissa, osaajat opastavat muita. Materiaalit sähköisinä monimediatuotteina.
Teoria-ja YTO-opintojen henkilökohtaistaminen ja YTO-integraatio lisääntyvät ja paranevat
laadullisesti, mikäli muutos viedään oikein läpi.
Läsnätyöstä mennään yhä enemmän verkkoihin ja verkostoihin. Opettajasta tulee yhä vahvemmin oppimisen ohjaaja työkalujen tukemana. Oppimisen analytiikka kehittyy ja joustavia
opintopolkuja voidaan tarjota oppimisympäristöjen avulla. Oppimisympäristö voi myös tunnistaa
ohjausta ja erityistä tukea tarvitsevia opiskelijoita.
Opettajat hahmottavat hyvin konkreettisella tasolla digitalisaation vaikutukset opettamiseen
ja ohjaukseen esimerkiksi joustavasti ajasta ja paikasta riippuen sekä osaavat arvioida työmäärää ja sen jakautumista realistisesti. Kuvassa 10 on esitetty näkemyksiä digitalisaation
vaikutuksista opetuksen ja ohjauksen toteutukseen ja osaamisen hankkimiseen. Digitalisaatio jakaa mielipiteet. Kyselyn tulokset antavat silti positiivisen kuvan siitä, miten digitalisaation merkitys on havaittu omalla ammattialalla.
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tuksista opetuksen ja ohjauksen toteutukseen ja osaamisen hankkimiseen. Digitalisaatio jakaa
mielipiteet. Kyselyn tulokset antavat silti positiivisen kuvan siitä, miten digitalisaation merkitys
on havaittu omalla ammattialalla.

Kuva 10. Näkemykset digitalisaatiosta (ka. Asteikolla 1–4, ilman ”en osaa sanoa”)

KUVA 10. NÄKEMYKSET DIGITALISAATIOSTA
(ka. Asteikolla 1–4, ilman ”en osaa sanoa”)

Erityisen positiivisena vastaajat kokivat, että omassa organisaatiossa kannustetaan verkostoitumaan ammatillisesti (ka. 2,7/4) ja jakamaan digipedagogista osaamista (ka. 2,7/4). PositiiErityisen positiivisena vastaajat kokivat, että omassa organisaatiossa kannustetaan verkosvisesta asenneilmapiiristä huolimatta kriittiset äänet nousevat avoimista kysymyksistä.

toitumaan ammatillisesti (ka. 2,7/4) ja jakamaan digipedagogista osaamista (ka. 2,7/4). Positiivisesta Työnantaja
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äänet
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Haasteet liittyvät suurelti ajankäyttöön, uuden kehittämiselle ja ideoinnille ei enää tahdo löytyä
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Jatkuva tavoitettavuus on haaste ja mahdollisuus. Ajasta ja paikasta riippumattomuus, infran ja
infran ja välineistön toimiminen, yksilöllistäminen ja oikea-aikaisuus. Kaikki edellä maivälineistön toimiminen, yksilöllistäminen ja oikea-aikaisuus. Kaikki edellä mainitut haasteina ja
nitut haasteina ja mahdollisuuksina.
mahdollisuuksina.
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DIGAM-kyselyn vastausten perusteella voidaan arvioida digitaalisuuden laajentavan ja monipuolistavan ammatillisen koulutuksen oppimisympäristöjä. Yli puolet vastaajista koki käytettävät digitaaliset oppimisympäristöt ajantasaisiksi ja käyttötarkoitukseensa sopiviksi.
Erityisen tyytyväisiä käytettäviin oppimisympäristöihin olivat luonnontieteiden opetus- ja
ohjaushenkilöstö sekä humanistisen ja kasvatusalan osaajat. Samoilla aloilla koettiin myös
saatavan eniten teknistä tukea opetuksen ja oppimisen kehittämiseen. Tasan puolet opettajista oli kuitenkin täysin tai jokseenkin samaa mieltä siitä, ettei digitalisaatioon liittyvää pedagogista eikä teknistä tukea tarjota riittävästi. Samaan tulokseen päätyivät Hietikko, Ilves ja
Salo (2016, 33), todeten OAJ:lle tekemässään selvityksessään, että puolessa ammatillisista
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oppilaitoksista ei ole saatavilla lainkaan tukea tieto- ja viestintätekniikan pedagogiseen käyttöön. DIGAM-kyselyyn vastanneista vain seitsemän prosenttia koki saavansa riittävät resurssit omassa organisaatiossaan digitalisaation hyödyntämiseen opetuksen kehittämisessä.
Parhaiten resursseja oli saatavilla luonnontieteiden sekä humanistisen ja kasvatusalan opetus- ja ohjaushenkilöstölle, kun taas kaikilla muilla aloilla tilanne koettiin lähes yhtä tiukaksi,
tilanteen ollessa heikoin luonnonvara-, sosiaali- ja terveys- sekä tekniikan- ja liikenteen koulutusaloilla
Suurin este on johto, joka näkee digitalisaation mahdollisuutena leikata opetuksesta- ja ohjauksesta. Siksi en siihen panosta sekuntiakaan.
Ingen arbetstid för utveckling (Ei työaikaa kehittämiseen).
Kunnon materiaalin tuottaminen ja koulutuksen kehittäminen vie paljon aikaa, jota ei ole.
Resurssipula niiden kehittämiseen ja suunnitteluun, että osataan kohdistaa oikeisiin oppimisen
kohteisiin.
Ei ole rahaa hankkia laitteita eikä ohjelmistoja ja ennen kaikkea ei ole varaa kouluttaa kaikkia opettajia niiden käyttöön. Ei myöskään ole aikaa koulutukseen, koska muuta työtä on niin
paljon. Digitalisaatio itsessään vie paljon aikaa.
Ideoita on paljon. Toteuttamiseen ei ole aikaa.
Meneillään olevien ammatillisen koulutuksen uudistusten nähtiin vievän resursseja digipedagogiselta kehittämiseltä. Yli puolet opettajista kokee silti työaikansa ja työntekemisen paikan joustavan opetus- ja ohjaustarpeen mukaisesti. Digitaalisten ratkaisujen kehittäjiä haluttiin myös haastaa tuottamaan käyttäjälähtöisiä sovelluksia, sen sijaan, että opetushenkilöstö
miettisi miten olemassa olevat sovellukset sopivat ammatin opetukseen:
Ennemminkin kysyisin miten nopeasti digitaaliset ympäristöt seuraavat käytännön pedagogiikan muutoksen vauhdissa. Esim ryhmien hajoaminen, hos, jatkuva sisäänotto, yksilölliset opintopolut, osaamisperusteisuus, oppimisprosessin omistajuus ym. edellyttävät että opiskelijahallinon ja oppimisympäristöjen ratkaisut joustavat vanhasta ryhmä ja lukujärjestys ajattelusta
yksilöllisempään malliin.
Teknologiavalinnat nähtiin vastauksissa sitä haastavampia mitä suurempi organisaatio oli
kyseessä. Ongelma ei ollut niinkään teknologian toimimattomuus, jos laitteita ja sovelluksia
oli lukumäärältään riittävästi käytettävissä, vaan puutteellinen ohjeistus ja perehdytys:
Tulostavoitteisiin liitetään oppilaitoksilta kysymättä erilaisten uusien digitaalisten välineiden
tai menetelmien käyttöä miettimättä niiden järkevää käyttötarkoitusta. Jo lähtökohta on silloin
huono, koska opettajat eivät tiedä, mikä on uuden menetelmän mielekäs käyttötarkoitus eivätkä
voi vaikuttaa niiden valintaan. Perehdytys on usein myös aika sattumanvaraista ja liittyy vain
tekniseen puoleen, ei mielekkääseen käyttöön. Vaikka joku menetelmä osoittautuu aikaa vieväksi ja turhaksi sekä opettajien että oppilaiden mielestä, sitä on käytettävä ainakin minimiprosenttien verran, jotta tulostavoite saavutetaan. Se ärsyttää ennemmin kuin kannustaa.
Opettajat haluavatkin olla itse mukana luomassa käytänteitä ja kehittämässä opetus- ja
ohjausmenetelmiä.
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Alati vähenevät suunnitteluun käytettävät resurssit. Valmiita sovelluksia mielellään käyttäisi,
mutta uuden kehittämiseen ja soveltamiseen omaan substanssialaan sopivaksi ei vain ole
aikaa. Organisaatio kyllä tukee ja kannustaa teknisessä tuessa, mutta ideat olisi syytä keksiä
oman osaston sisällä.
Täysin väärin ymmärretty asia valtakunnallisesti. Jatkuvasti tulee s-postilla kutsuja kalliiden
hankkeiden erilaisiin koulutuksiin ja uusien systeemien käyttökoulutukseen. Sitten niitä perutaan, kun tulee marinaa, että ei ole riittävästi osallistujia. Niin, millä opettajat irrotetaan koulutukseen oppitunneilta? Opettajien pitäisi osallistua kehittämiseen ja alan tutkimiseen, siihen ei
pitäisi tarvita erillisiä hankkeita ja erillisiä hankeihmisiä.

5.7

Opetus- ja ohjaushenkilöstön digipedagogisen
osaamisen kehittäminen

Opettajat ja rehtorit Suomessa -selvityksen (Kumpulainen, 2017) mukaan ammatillisen koulutuksen opettajista 65 % osallistui vuonna 2015 täydennyskoulutukseen tai asiantuntijavaihtoon. Täydennyskoulutukseen osallistuneiden määrä oli heikentynyt vertailuvuoteen 2013,
jolloin osuus oli 83 %. Nyt tehdyn selvitykseen vastanneista lähes 80 % oli osallistunut viimeisen kolmen vuoden aikana opetus- ja ohjaushenkilöstölle järjestettyyn täydennyskoulutukseen, mutta vain n. 65 % oli saanut digitalisaatiota tukevaa täydennyskoulutusta. Naiset
osallistuivat digitalisaatiota tukevaan täydennyskoulutukseen miehiä useammin. Naisista yli
70 % oli osallistunut viimeisen kolmen vuoden aikana digitalisaatiota tukevaan täydennyskoulutukseen, miesten vastaava luku jäi hieman alle 60 %:n. Ero on pienempi tarkasteltaessa
opetus- ja ohjaushenkilöstölle suunnattuun täydennyskoulutukseen osallistumista kokonaisuutena (miehet 75 %, naiset 82 %).
TAULUKKO 3: TÄYDENNYSKOULUTUKSEEN OSALLISTUNEET
(LÄHDE: DIGAM JA DIGIOPE -KYSELY)
Oletko osallistunut viimeisen kolmen vuoden aikana opetus- ja ohjaushenkilöstölle
järjestettyyn täydennyskoulutukseen

Kyllä

Ei

Yhteensä

Naiset

545
82,7%

114
17,3 %

659
100 %

Miehet

312
75,7 %

100
24,3 %

412
100 %

Yhteensä

857
80 %

214
20 %

1071
100 %

Oletko osallistunut viimeisen kolmen vuoden aikana opetus- ja ohjaushenkilöstölle
järjestettyyn digitalisaatiota tukevaan täydennyskoulutukseen

Kyllä

Ei

Yhteensä

Naiset

472
72,2 %

182
27,8 %

654
100 %

Miehet

242
59 %

168
41 %

410
100 %

Yhteensä

714
67,1 %

350
32,9 %

1064
100 %

Vain noin puolet vastaajien organisaatioista käytti opetus- ja ohjaushenkilöstön digitaalisen
osaamisen kehittämiseen osaamiskartoitusta. Avointen vastausten perusteella oman digipedagogisen osaamisen kehittämishalukkuus oli hieman alhaisempi tekniikan ja liikenteen koulutusaloilla, jossa mielipiteet olivat jyrkimmät - osa vastaajista ei halunnut kehittää osaamistaan
lainkaan. Sama suuntaus ilmenee myös määrällisestä aineistosta, jossa tekniikan ja liiken-
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teen aloilla toimivien halukkuus kehittää omaa digipedagogista osaamistaan on alakohtaisten
erottelujen perusteella matalin. Tekniikan ja liikenteen koulutusaloilla sekä luonnontieteiden
koulutusaloilla työskentelevät vastaajat olivat osallistuneet myös selvästi harvemmin (59%)
digitalisaatiota tukevaan täydennyskoulutukseen, kuin sosiaali- ja terveysalalla työskentelevät
aktiivisimmat kouluttautujat. Sosiaali- ja terveysalan vastanneista opetus- ja ohjaushenkilöstön edustajista yli 80 % oli päässyt viimeisen kolmen vuoden aikana digitalisaatiota tukeviin
koulutuksiin. Kaikilta aloilta ei ollut kuitenkaan vastauksia kaikista maakunnista, joten tulokset
kuvaavat vain vastanneiden osallistumismahdollisuuksia ja/tai halukkuutta.
Avoimissa vastauksissa nousi esiin digitalisaation haaste oman osaamisen jatkuvasta päivittämisestä, kun ”uusi on jo vanhaa”. OAJ:n selvitykseen vastanneista yli puolet piti tieto- ja
viestintätekniikan opetuskäyttöön liittyvän täydennyskoulutuksen määrää riittämättömänä,
sisältöjen keskittyessä ohjelmistojen ja verkko-oppimisympäristöjen tekniseen käyttöön.
DIGAM-kyselyn perusteella digipedagogisen osaamisen kehittäminen näkyi vastauksissa
haasteellisena usein eri tavoin.
Opettajien ammattitaito ei pysy kehityksen vauhdissa. Oppiminen ei voi vain tapahtua yrityksen
ja erehdyksen kautta vaan siihen täytyisi saada systemaattista koulutusta.
Organisaatio ei luo esteitä. Suurin este on oma osaaminen/ osaamattomuus.
Ajan löytäminen uuden oppimiseen, organisaatio ei ole esteenä vaan antaa kaiken mahdollisen
tuen
Ei ole aikaa kehittää omaa osaamista eikä sitä tueta. Omalla ajalla saa opiskella niin paljon kuin
haluaa ja myös oletetaan, että siihen käytetään aikaa.
Vastauksista ilmenee, että opettajien työsuunnitelmissa ei ole aikaa oman osaamisen kehittämiseen, vaikka työyhteisö ja koulutusorganisaatio olisivatkin kehittämismyönteisiä. Työajan
yleisesti ja työyhteisöjen yhteisen kehittämisajan koettiin vähentyvän jatkuvasti.

Kuva 11. Digipedagogisen osaamisen jakaminen ja yhteisöllisyys (kuva siistitään vielä, %
palkkeihin)

KUVA 11. DIGIPEDAGOGISEN OSAAMISEN JAKAMINEN JA YHTEISÖLLISYYS

Haasteina nähtiin opiskelijoiden ja työpaikkaohjaajien vaihtelevat digitaidot. Kaikkia opetus- ja
ohjaushenkilöstön edustajiakaan asia ei kiinnostanut, etenkin jos oma digiosaaminen koettiin
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vähäiseksi.
Esille tuotiin myös vaihtoehto, että kaikki eivät halua mukaan digitalisaatioon.
Näen esteenä kehittymättömyyden eli organisaatiossa ei kehitetä suunnitelmallisesti digitaalisia oppimisympäristöjä eikä järjestetä koulutuksia, saati sitten kannusteta kokei-

Haasteina nähtiin opiskelijoiden ja työpaikkaohjaajien vaihtelevat digitaidot. Kaikkia opetusja ohjaushenkilöstön edustajiakaan asia ei kiinnostanut, etenkin jos oma digiosaaminen koettiin vähäiseksi. Esille tuotiin myös vaihtoehto, että kaikki eivät halua mukaan digitalisaatioon.
Näen esteenä kehittymättömyyden eli organisaatiossa ei kehitetä suunnitelmallisesti digitaalisia oppimisympäristöjä eikä järjestetä koulutuksia, saati sitten kannusteta kokeilemaan
ja tuottamaan uusia oppimisympäristöjä. Kehittämishaasteena omalla kohdallani näen oman
osaamattomuuteni ja sen, ettei sen kehittämiseen saa tukea eikä koulutusta.
Tukea toivottiin kollegoista ja oman organisaation osaajilta. Vastanneet pohtivat myös digitalisaation vaikutuksia ohjaustilanteisiin ja oppimista tukevaan vuorovaikutukseen kriittisesti,
vaikka kuten aiemmin on kuvattu, suurin osan vastanneista koki digitalisaation juuri lisäävän
yhteistä tekemistä ja vuorovaikutusta.
Oppilaiden valmius omaehtoiseen digitaaliseen oppimiseen on aika huono. Nuorison digitaaliset valmiudet ovat aika hyvät viihdekäytössä, mutta hyötykäytössä taidot on yllättävän huonot.
Oppimiseen tarvitaan ihmiskontakti ja konkreettista tekemistä.
Toisinaan ryhmä ei innostu opettajan ponnisteluista huolimatta:
Ei vielä mitään radikaalia. Omaa opetustani olen koittanut kehittää, mutta opiskelijat eivät ole
kovin innoissaan kokeiluistani. He haluavat mieluummin perinteistä luokkaopetusta!
Opettajat ovat pääsääntöisesti valmiita jakamaa omaa osaamistaan lähimmille kollegoilleen
ja oppivat mielellään lähiverkostossa. Myös valtakunnalliset verkostot nähtiin mahdollisuutena kasvattaa ja jakaa omaa osaamista, vaikkei aivan yhtä mieluisana kuin lähiverkostossa
tai oman oppilaitoksen sisäisissä koulutustapahtumissa toimiminen. Tekniikan ja liikenteen
koulutusaloilla koettiin vähiten valmiutta jakaa omaa osaamista lähimmille kollegoille tai
oppia näiltä; niin ikään alalta nousi eniten kriittisiä ääniä valtakunnallisissa verkostoissa toimimisen suhteen.
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6.

DIGITALISAATION TILA JA VAIKUTUKSET
OPISKELIJOIDEN ARVIOIMANA

6.1

Kyselyn toteutus ja opiskelijoiden taustatiedot

Tutkimuksessa toteutettiin sähköinen kysely ammatillisen koulutuksen opiskelijoille. Kyselyllä haluttiin saada tietoa ammatillisen koulutuksen digitalisaation tilasta, digitalisaation
vaikutuksista oppimiseen ja osaamisen kehittymiseen sekä sen roolista tulevaisuudessa
opiskelijoiden näkemänä.
Kyselyllä selvitettiin mm. seuraavia asioita:
•
•
•
•

opiskelijoiden käytössä olevat välineet ja laitteet ja eri ratkaisujen hyödyntäminen
opiskelijoiden valmiudet ja motivaatio digitaalisten oppimisratkaisujen hyödyntämisessä
vaikutukset opiskelijoiden oppimiseen ja ammattitaidon kehitykseen
tulevaisuuden mahdollisuudet ja haasteet ja kehittämisen tarpeet.

Kyselyn kohdentamisessa huomioitiin valtakunnallisuus, eri koulutusalat sekä perus- ja lisäkoulutus. Kysely oli auki keväällä 2017 yhteensä noin kahden kuukauden ajan. Kysely ja saate
lähetettiin ammatillisen koulutuksen järjestäjille eteenpäin välitettäväksi. Kyselyyn vastasi
yhteensä 2010 ammatillisen koulutuksen opiskelijaa. Seuraavissa kappaleissa tarkastellaan
kyselyyn vastanneiden opiskelijoiden taustatietoja.
Kyselyyn vastanneista opiskelijoista vajaa puolet (43 %) oli 16–17-vuotiaita ja reilu viidennes
(27 %) 18–20-vuotiaita opiskelijoita. Virallisia aikuisia eli yli 29-vuotiaita oli kyselyn vastanneissa kaikkiaan 351 (17,5 %). Yli 29-vuotiaiden osuus on hieman aliedustettu, koska kaikista
ammatillisen koulutuksen opiskelijoista aikuisia on noin 33 %. Vastauksia aikuisilta saatiin
kuitenkin sen verran, että ikäryhmäkohtaisten analyysien tekeminen on mahdollista. Raportissa esitetyissä analyyseissä on yhdistelty ikäryhmiä ja tuloksia tarkastellaan jäljempänä
myös ikäryhmittäin.
TAULUKKO 4. OPISKELIJOIDEN IKÄ
Opiskelijan ikä

Määrä (N)

%

Alle 16-vuotta

2

0,1

16-17 vuotta

870

43,3

18-20 vuotta

546

27,2

21-24 vuotta

152

7,6

25-29 vuotta

89

4,4

30-35 vuotta

66

3,3

36-44 vuotta

104

5,2

45-55 vuotta

152

7,6

Yli 55 vuotta

29

1,4

Yhteensä

2010

100
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Vastauksia saatiin melko tasaisesti naisilta ja miehiltä. Vastaajista 51 % oli naisia, 45 % miehiä ja n. 3 prosenttia ei halunnut kertoa tai identifioi itsensä muun sukupuoliseksi. Vastaajista
huomattava enemmistö (92 %) oli suomenkielisiä, 2 % ruotsinkielisiä, 0,3 % (N=5) saamenkielisiä. Muun kieliset vastaajat (n. 6 %) puhuivat 27 eri kieltä (N=104), joista 9 yleisinä merkitty taulukkoon 5.
TAULUKKO 5. OPISKELIJOIDEN ÄIDINKIELI
Opiskelijoiden äidinkieli
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Taulukko 5. Opiskelijoiden äidinkieli
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kintoa. Oppisopimusopiskelijoita oli vastanneissa yhteensä 110 (6 %) ja heistä noin puolet
opiskeli ammatillista perustutkintoa ja puolet ammattitutkintoa tai erikoisammattitutkintoa.

Kuva 12. Opiskelijoiden koulutusmuoto

KUVA 12. OPISKELIJOIDEN KOULUTUSMUOTO

Taulukkoon 6 on merkitty vastaajien määrät koulutusaloittain. Eniten vastauksia saatiin
tekniikan- ja liikenteen alalta (31 %) ja toiseksi eniten sosiaali-, terveys- ja liikunta-alalta
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dollista. Neljän pienemmän koulutusalan osalta ei voida tehdä luotettavia yleistyksiä pienen
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TAULUKKO 6. VASTAAJAT KOULUTUSALOITTAIN
Koulutusala

N

%

Tekniikan ja liikenteen ala

621

31 %

Sosiaali-, terv.- ja liikunta-ala

365

18 %

Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala

357
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Matkailu-, ravitsemis- ja talousala
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kinnossa 86 opiskelijaa. Raportissa ei ole kuitenkaan mielekästä tarkastella vastauksia tutkintokohtaisesti.
Maantieteellisesti tarkastellen vastaksia saatiin kohtuullisen tasaisesti ympäri Suomen suh

sa todellisiin opiskelijamääriin. Eniten vastauksia tuli Uudeltamaalta (21 %) ja toiseksi e
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viidenneksellä on toisen asteen tutkinto ja 5 %:lla korkeakoulututkinto. Yli 29-vuotiaista vastaajista viidenneksellä (20 %) ei ole peruskoulun jälkeistä tutkintoa.

Kuva 13. Vastaajien korkein suorittama tutkinto
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Kyselyssä selvitettiin myös, missä vaiheessa ammatillisia opintoja opiskelijat ovat. Hie
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noissa yli kolme vuotta. Tuloksia on tarkasteltu myös opiskelijan opintojen vaiheen mukaan.

Suurin osa (74 %) kyselyyn vastanneista opiskelijoista on ollut opintojen aikana työssä
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misjaksolla. Suurella osalla opiskelijoista on jonkin myös työkokemusta. Vajaa viidennes opiskelijoista (17 %) ilmoitti, ettei heillä ole lainkaan työkokemusta ja 44 % ilmoitti, että heillä on
kaikkiaan työkokemusta alle vuosi.
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Opiskelijoiden käytössä olevat laitteet ja välineet

Opiskelijakyselyllä kartoitettiin opiskelijoiden käytössä olevia laitteita ja välineitä. Tutkimuk

Opiskelijakyselyllä
kartoitettiin opiskelijoiden käytössä olevia laitteita ja välineitä. Tutkimuksessa haluttiin saada ajankohtainen tilannetieto opiskelijoiden omista käytössä olevista laitteis
sessa haluttiin
saada ajankohtainen tilannetieto opiskelijoiden omista käytössä olevista laitteista
50 ta sekä oppilaitoksen ja työpaikan tarjoamista välineistä. Lisäksi haluttiin saada tietoa siitä
sekä oppilaitoksen
ja työpaikan tarjoamista välineistä. Lisäksi haluttiin saada tietoa siitä, mitä
mitä laitteita opiskelijat kokevat lisäksi tarvitsevansa opintojensa tueksi. Seuraavissa kappa
laitteita opiskelijat
kokevat lisäksi tarvitsevansa opintojensa tueksi. Seuraavissa kappaleissa
leissa tarkastellaan tilannetta käytössä olevien laitteiden suhteen sekä opiskelijoiden kokemaa
tarkastellaan
tilannetta
käytössä olevien laitteiden suhteen sekä opiskelijoiden kokemaa tartarvetta uusille laitteille. Tuloksia raportoidaan seuraavissa kappaleissa välinekohtaisesti.
vetta uusille laitteille. Tuloksia raportoidaan seuraavissa kappaleissa välinekohtaisesti.

Älypuhelin. Kuvassa 16 tarkastellaan tuloksia opiskelijoiden käytössä olevia omia laitteista

Älypuhelin. Kuvassa 16 tarkastellaan tuloksia opiskelijoiden käytössä olevia omia laitteista.
Opiskelijoiden vastaukset osoittavat, että huomattavalla enemmistöllä (90 %) ammatillisen
Opiskelijoiden vastaukset osoittavat, että huomattavalla enemmistöllä (90 %) ammatillisen
koulutuksen opiskelijoista on käytössä oma älypuhelin. Opiskelijoista 5 % vastasi, että älypukoulutuksen opiskelijoista on käytössä oma älypuhelin. Opiskelijoista 5 % vastasi, että älyhelinta ei ole eikä myöskään tarvitse sitä. Vain 1 % opiskelijoista vastasi, että älypuhelinta e
puhelinta ei ole eikä myöskään tarvitse sitä. Vain 1 % opiskelijoista vastasi, että älypuhelinta
ole, mutta tarvitsi sitä opinnoissaan. Oppilaitoksen älypuhelin oli käytössä 3 %:lla opiskelijoisei ole, mutta tarvitsi sitä opinnoissaan. Oppilaitoksen älypuhelin oli käytössä 3 %:lla opisketa ja suuri enemmistö (88 %) vastasi, että heillä ei ole myöskään tarvetta oppilaitoksen älypu
lijoista ja suuri enemmistö (88 %) vastasi, että heillä ei ole myöskään tarvetta oppilaitoksen
helimelle. Työpaikan älypuhelin oli tarvittaessa käytössä pienellä osalla (8 %) opiskelijoista ja
älypuhelimelle. Työpaikan älypuhelin oli tarvittaessa käytössä pienellä osalla (8 %) opiskevastaavasti huomattava enemmistö (82 %) ei kokenut sitä tarvitsevansa. Kaikista vastaajista
lijoista ja vastaavasti huomattava enemmistö (82 %) ei kokenut sitä tarvitsevansa. Kaikista
6 % koki tarvitsevansa työpaikan älypuhelinta.
vastaajista 6 % koki tarvitsevansa työpaikan älypuhelinta.

Tulokset tukevat aiempia käsityksiä siitä, että lähes kaikilla opiskelijoilla on nykyisin omat äly

Tulokset tukevat aiempia käsityksiä siitä, että lähes kaikilla opiskelijoilla on nykyisin omat
puhelimet käytössä (Ks. Some ja nuoret, 2015).
älypuhelimet käytössä (Ks. Some ja nuoret, 2015).
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laitteet
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Tietokone. Kyselyn vastaukset osoittavat, että enemmistöllä (65 %) opiskelijoista on käytössä
oma tietokone. (kuva 15 yllä) Noin viidennes
opiskelijoista
vastasi,
että heillä
49 ei ole käytössä
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omaa tietokonetta, eivätkä koe myöskään tarvitsevansa sitä. Kaikkiaan 163 vastasi, ettei heillä
ole käytössä omaa tietokonetta, mutta kokevat tarvitsevansa sitä. Tämä on 8 % koko aineis
ton opiskelijoista. Näistä 163 opiskelijoista, joilla ei ole käytössä omaa tietokonetta mutta ko-

Tietokone. Kyselyn vastaukset osoittavat, että enemmistöllä (65 %) opiskelijoista on käytössä
oma tietokone. (kuva 15 yllä) Noin viidennes opiskelijoista vastasi, että heillä ei ole käytössä
omaa tietokonetta, eivätkä koe myöskään tarvitsevansa sitä. Kaikkiaan 163 vastasi, ettei
heillä ole käytössä omaa tietokonetta, mutta kokevat tarvitsevansa sitä. Tämä on 8 % koko
aineiston opiskelijoista. Näistä 163 opiskelijoista, joilla ei ole käytössä omaa tietokonetta
mutta kokevat tarvitsevansa sitä, noin 40 %:lla on käytössä oppilaitoksen kannettava tietokone ja 80 %:lla oppilaitoksen pöytätietokone.

Oppilaitoksen pöytätietokone on tarvittaessa käytössä enemmistöllä (63 %) opiskelijoista.
Reilu kolmannes (35 %) vastasi, että tarvittaessa heillä on käytössä oppilaitoksen kannettava. Yhteensä 98 %:lla on aina tarvittaessa käytössä joko oppilaitoksen kannettava tietokone
tai pöytätietokone. Näistä opiskelijoista suurimmalla osalla on siis käytössä lisäksi myös
tokone.Kaikkiaan
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Tabletti. Oma tabletti on käytössä reilulla kolmanneksella opiskelijoista. Puolet opiskelijoista
(51 %) ei koe tarvitsevansa omaa tablettia. Opiskelijoista vain keskimäärin joka kymmenes
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vastasi,
ettei omista
omaa tablettia eikä käytössä ole oppilaitoksen tablettia, mutta tarvitsisi
sellaisen. Opiskelijoiden kokema tarve tableteille ei myöskään näyttäydy kovin suurena.

Tabletti. Oma tabletti on käytössä reilulla kolmanneksella opiskelijoista. Puolet opiskelijoista
(51 %) ei koe tarvitsevansa omaa tablettia. Opiskelijoista vain keskimäärin joka kymmenes
vastasi, ettei omista omaa tablettia eikä käytössä ole oppilaitoksen tablettia, mutta tarvitsisi
sellaisen. Opiskelijoiden kokema tarve tableteille ei myöskään näyttäydy kovin suurena.

Kyselyssä tiedusteltiin lisäksi, onko opiskelijoilla käytössä työpaikan tietokonetta/tablettia
tai työpaikan älypuhelinta. Reilulla viidenneksellä on käytössä työpaikan kannettava/tabletti.
Huomattava enemmistö opiskelijoista ei koe tarvitsevansa työpaikan älypuhelinta tai tietokonetta. Odotetusti vastauksia selittää paljon opiskelijoiden koulutusmuoto. Eniten työpaikan tietokoneita oli käytössä ammattitutkintoa tai erikoisammattitutkintoa oppisopimuksena
opiskelevilla opiskelijoilla, joista jopa 80 %:lla oli käytössä työpaikan tietokone/tabletti ja 58
%:lla opiskelijoista
oli käytössä
työpaikan
älypuhelin.
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neita ja tarvetta työpaikan koneille ei nähdä ensisijaisena.

KUVA 17. OPISKELIJOIDEN KÄYTÖSSÄ OLEVAT TYÖPAIKAN LAITTEET
Kuva 17. Opiskelijoiden käytössä olevat työpaikan laitteet
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6.3 Digitaalisten välineiden hyödyntäminen osana opintoja

Yhteydenpito opintoihin liittyen

Yhteydenpito opintoihin liittyen

Opiskelijoilta tiedusteltiin, kenen kanssa ja miten usein opiskelijat pitävät yhteyttä digitaaOpiskelijoilta tiedusteltiin, kenen kanssa ja miten usein opiskelijat pitävät yhteyttä digitaalisten
listen välineiden avulla opintoihin liittyen. Vastausten mukaan eniten pidetään yhteyttä muivälineiden avulla opintoihin liittyen. Vastausten mukaan eniten pidetään yhteyttä muihin opis
hin opiskelijoihin ja toiseksi eniten huoltajiin/vanhempiin. (kuva 18) Yhteydenpito vanhempiin
kelijoihin ja toiseksi eniten huoltajiin/vanhempiin. (kuva 18) Yhteydenpito vanhempiin vaihte
vaihtelee luonnollisesti paljon vastaajan iän mukaan. Alle 18-vuotiaista opiskelijoista 71 %
lee luonnollisesti paljon vastaajan iän mukaan. Alle 18-vuotiaista opiskelijoista 71 % yhteyttä
yhteyttä huoltajiin ainakin jossain määrin opintoihin liittyen.
huoltajiin ainakin jossain määrin opintoihin liittyen.

Koulutusalojen välillä on eroja siinä, kuinka paljon esimerkiksi opettajiin pidetään yhteyttä
Neljän suurimman koulutusalan osalta tekniikan ja liikenteen alalla digitaalisia välineitä hyö
dynnetään yhteydenpidossa selkeästi vähiten. Tekniikan ja liikenteen alalla hyödynnetään
myös erilaisia somen palveluita opiskelussa
tai yhteydenpidossa
opettajiin 51(Whatsapp, Mes
DIGITALISAATIO
AMMATILLISESSA KOULUTUKSESSA
senger jne.) selkeästi vähemmän kuin neljällä muulla suurella koulutusalalla 3. Tekniikan ja
liikenteen alalla hyödynnetään kuidenkin muita aloja jonkin verran enemmän erilaisia sovelluk
sia kuten oppimispelejä ja simulaatioita.

Koulutusalojen välillä on eroja siinä, kuinka paljon esimerkiksi opettajiin pidetään yhteyttä.
Neljän suurimman koulutusalan osalta tekniikan ja liikenteen alalla digitaalisia välineitä hyödynnetään yhteydenpidossa selkeästi vähiten. Tekniikan ja liikenteen alalla hyödynnetään
myös erilaisia somen palveluita opiskelussa tai yhteydenpidossa opettajiin (Whatsapp, Messenger jne.) selkeästi vähemmän kuin neljällä muulla suurella koulutusalalla3. Tekniikan ja
liikenteen alalla hyödynnetään kuidenkin muita aloja jonkin verran enemmän erilaisia sovelluksia kuten oppimispelejä ja simulaatioita.
Työpaikkaohjaajiin pidetään vähiten yhteyttä digitaalisia ratkaisuja hyödyntäen. Opiskelijoista
14 % pitää työpaikkaohjaajiin yhteyttä säännöllisesti ja 33 % harvemmin. Työpaikkaohjaajiin
liittyvässä väittämässä on mukana vain vastaajat, jotka ovat olleet työssäoppimisjaksolla.

Huoltajiin (N=2017)
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Muihin opiskelijoihin (N=1976)

14 %
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25 %
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Työpaikkaohjaajiin (N=1508)

15 %

17 %
27 %
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32 %
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Kyllä, harvemmin

60 %

En juuri lainkaan

4%
8%

18 %
80 %
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En koskaan

KUVA 18. KENEN KANSSA JA MITEN USEIN PIDÄT YHTEYTTÄ DIGITAALISTEN VÄLINEIDEN
AVULLA OPINTOIHISI LIITTYEN?

Erilaisten sovellusten ja ratkaisujen hyödyntäminen
Kyselyllä haluttiin saada tietoa siitä, kuinka säännöllisesti ja millä tavalla opiskelijat hyödyntävät erilaisia sovelluksia ja ratkaisuja osana opiskelua. Tulokset on koottu alla olevaan
kuvaan 19.
Opiskelijoista nettiä tiedonhakuun opiskeluun liittyen käyttää säännöllisesti 67 % ja satunnaisesti 18 %. Vain noin 5 % ei käytä lainkaan. Ikäryhmittäin tarkasteltuna alle 24-vuotiaissa
on enemmän niitä, jotka eivät hyödynnä nettiä säännöllisesti. Opiskelijoista 45 % hyödyntää
sosiaalisen median palveluita opiskelussa tai esim. yhteydenpidossa säännöllisesti, ja neljännes satunnaisesti. Ei juuri lainkaan tai ei koskaan vastanneiden osuus on 30 %. Somen
hyödyntäminen on jonkin verran vähäisempää vanhemmilla vastaajilla ja naisilla yleisempää
kuin miehillä. Kolmannes opiskelijoista hyödyntää digitaalisia oppimateriaaleja säännöllisesti, mutta yli 29-vuotiaista jopa puolet, mikä selittynee ammatillisen aikuiskoulutuksen
monimuoto-opintojen yleisyydellä. Blogia/vlogia/sähköistä oppimispäiväkirjaa tai ePortfoliota käyttää 10 % säännöllisesti ja 19 % satunnaisesti. Erot eivät ole suuria, mutta nuoremmissa vastaajissa on suhteellisesti hieman vähemmän säännöllisesti käyttäviä.

3

52

Tarkastelussa tekniikan ja liikenteen, sosiaali- ja terveysalan yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala, matkailu-,
ravitsemus- ja talousala.
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67 %

Nettiä, josta etsin tietoa opiskeluun liittyen (N=1994)
Somen palveluita opiskelussa tai esim. yhteydenpidossa opettajaan
(esim. WhatsApp, Messenger, Instagram, Snapchat, Skype) (N=1990)

Blogia/vlogia/sähköistä oppimispäiväkirjaa tai ePortfoliota (N=1978)
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Suoritan etäopintoja sähköisessä oppimisympäristössä (N=1969)
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42 %
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0%
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20 %

En juuri lainkaan
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28 %

31 %
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15 %
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Käytän muita kuin oman oppilaitoksen tarjoamia materiaaleja/palveluja
opiskeluuni (N=1952)

Säännöllisesti

27 %

40 %

Koulutuksen järjestäjän oppimisympäristöjä (esim. Moodle, Optima,
Its Learning) (N=1985)
Virtuaalioppimisympäristöjä (N=1960)

19 %

20 %

Pilvipalveluja (esim. Google Drive, Dropbox, OneDrive) (N=1981)

15 %

41 %

15 %

Ammatilliseen alaan liittyviä sovelluksia (N=1970)
Oppimissovelluksia (esim. simulaatioita, pelejä jne.)

25 %

45 %

Digitaalista oppimateriaalia opintojeni tukena (N=1978)

4 %1 %

28 %
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31 %
80 %
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KUVA 19. KUINKA PALJON KÄYTÄT SEURAAVIA SOVELLUKSIA/RATKAISUJA OSANA
OPISKELUASI?
Pilvipalveluita (esim. GoogleDrive, Dropbox, OneDrive) käyttää 41 % säännöllisesti ja 36 %
edes satunnaisesti. Ikäryhmittäin tarkasteltuna iäkkäämmissä on hieman enemmän niitä,
jotka eivät käytä pilvipalveluita lainkaan. Koulutuksen järjestäjien oppimisympäristöjä (esim.
Moodle Optima, Its Learning) hyödyntää säännöllisesti kolmannes ja satunnaisesti 29 %.
Naiset miehiä useammin. Oppimisympäristöjen käyttö on yleisempää vanhemmilla opiskelijoilla, mikä viitannee jälleen myös siihen, että aikuisopiskelijoissa voi olla enemmän monimuoto-opiskelijoita. Virtuaalisia oppimisympäristöjä hyödyntää säännöllisesti 8 % ja satunnaisesti 17 % opiskelijoista. Neljästä suurimmasta koulutusalasta sosiaali- ja terveysalan ja
tekniikan alan opiskelijat hyödyntävät niitä vähiten.
Ammatilliseen alaan liittyviä sovelluksia hyödyntää säännöllisesti 15 % ja satunaisesti 28 %.
Siten yli puolet ei hyödynnä niitä. Suurimmista koulutusaloista liiketalouden puolella oli
enemmän hyödyntäjiä ja vähiten matkailu- ja ravintola-alalla. Jälleen nuoremmissa vastaajissa on enemmän niitä, jotka käyttävät vähemmän ammatilliseen alaan liittyviä sovelluksia.
Oppimissovelluksia (esim. simulaatioita ja pelejä) hyödyntää vain 8 % säännöllisesti ja 20 %
satunnaisesti. Miehet hieman naisia useammin. Merkittävä osuus ei siten hyödynnä oppimissovelluksia. Iäkkäämmissä vastaajissa on hieman vähemmän niitä, jotka käyttävät.
Etäopintoja suorittaa sähköisessä oppimisympäristössä säännöllisesti 12 % ja satunnaisesti
neljännes. Lukua voidaan pitää pienenä, sillä Opetushallituksen toteuttaman ammatillisten
perustutkintojen perusteiden sekä valmistavien ja valmentavien koulutusten opetussuunnitelmien toimeenpanon seurannassa vuodelta 2013 koulutuksen järjestäjistä 76 prosentilla
verkko-opinnot oli ylipäänsä mahdollisia ja 46 prosenttia tarjosi niitä melko monelle tai kaikille (Hievanen ym. 2015). Tämän kyselyn yli 29-vuotiaissa on hieman enemmän niitä, jotka
hyödyntävät verkko-opintoja säännöllisesti. Muiden kuin oppilaitoksen tarjoamia materiaaleja ja ratkaisuja hyödyntää säännöllisesti 15 % ja satunnaisesti 29 %.
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Ammattialaan liittyviä sisältöjä digitaalisia ratkaisuja hyödyntäen tuottaa 74 % vastaajista.
Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon alan vastaajista useimmin (84 %).

Ammattialaan liittyviä sisältöjä digitaalisia ratkaisuja hyödyntäen tuottaa 74 % vastaajista.
Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon alan vastaajista useimmin (84 %).
Tuotan ammattialaani liittyviä sisältöjä digitaalisia ratkaisuja hyödyntäen

Kaikki = 1952
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Täysin samaa mieltä
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Jossain määrin samaa mieltä
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70 %

Jossain määrin eri mieltä

80 %
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Täysin eri mieltä

Kuva 20. Opiskelijoiden osuus, jotka hyödyntävät digitaalisia ratkaisuja ammattialaan liittyviä
sisältöjä tuottaessa

KUVA 20. OPISKELIJOIDEN OSUUS, JOTKA HYÖDYNTÄVÄT DIGITAALISIA RATKAISUJA
AMMATTIALAAN LIITTYVIÄ SISÄLTÖJÄ TUOTTAESSA

6.4

6.4 Opiskelijoiden valmiudet digitaalisten ratkaisujen hyödyntämiOpiskelijoiden valmiudet digitaalisten ratkaisujen
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Opiskelijoilta kysyttiin, ovatko digitaaliset valmiudet parantuneet opintojen aikana. Suurin osa
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sitiivista on, että niistä vastaajista, jotka arvioivat valmiutensa huonoiksi ennen opintoja, vain
muutama prosentti koki, ettei valmiudet ole parantuneet opintojen aikana.

KUVA 22. ARVIOI DIGITAALISTEN VALMIUKSIEN PARANEMISESTA OPINTOJEN AIKANA,
Kuva 22. Arvioi digitaalisten valmiuksien paranemisesta opintojen aikana, tulokset ikäryhmitTULOKSET IKÄRYHMITTÄIN
täin
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Koen tarvitsevasi enemmän välineiden/sovellusten käyttämisessä ohjausta digitaalisten
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KUVA 23. TUEN TARVE DIGITAALISTEN VÄLINEIDEN/SOVELLUSTEN KÄYTTÄMISESSÄ
Kuva 23. Tuen tarve digitaalisten välineiden/sovellusten käyttämisessä

57

DIGITALISAATIO AMMATILLISESSA KOULUTUKSESSA

55

Koen tarvitsevani enemmän tukea ja ohjausta ammatillisissa opinnoissani
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KUVA 24. TUEN TARVE AMMATILLISISSA OPINNOISSANI
Opiskelijoilta tiedusteltiin lisäksi, kuinka hyvin opiskelijat tuntevat tietoturvaan ja tekijänoikeuksiin liittyvät asiat. Opiskelijoista suuri osa arvioi tunnistavansa digitaaliseen työskentelyyn liittyvät tekijänoikeuskysymykset (91 %) ja digitaaliseen työskentelyyn liittyvät tietoturva-asiat (87 %). Karkeasti voidaan todeta, että mitä enemmän vastaajalla on työkokemusta,
sitä paremmin vastaaja kokee tunnistavansa tietoturvaan liittyvät asiat.

6.5

Opettajien ja koulutuksen järjestäjien valmiudet
opiskelijoiden arvioimina

Opiskelijoiden vastaukset osoittavat, että opettajien välillä on suuria eroja digitaalisten ratkaisujen hyödyntämisessä. Kaikista opiskelijoista lähes neljännes (23 %) oli täysin samaa
mieltä väittämän kanssa, että opettajien välillä on suuria eroja digitaalisten ratkaisujen hyödyntämisessä ja 38 % oli jossain määrin samaa mieltä väittämän kanssa. Neljännes vastaajista ei nähnyt eroa. Vastaajissa on ymmärrettävästi myös enemmän niitä, jotka kokevat, että
opettajien osaamattomuus on estänyt kokonaan digitaalisten ratkaisujen käytön.

Opettajien välillä on suuria eroja digitaalisten ratkaisujen hyödyntämisessä
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KUVA 25. ARVIOITA OPISKELIJOIDEN VÄLISISTÄ EROISTA ALOITTAIN
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Koulutusaloittain voidaan tehdä suuntaa antavia tarkasteluja neljän suurimman koulutusalan
osalta (tekniikan ja liikenteen, sosiaali- ja terveysalan yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja
hallinnon ala, matkailu-, ravitsemus- ja talousala), joiden välillä on tilastollisesti merkitseviä eroja. Erityisesti sosiaali- ja terveysalan vastaajissa oli eniten niitä, jotka näkevät suuria
eroja (31 %) opettajien välillä.
Suuri osa on vastannut kuitenkin, että opettajat käyttävät työpaikalla tapahtuvan oppimisen
ohjauksessa digitaalisia ratkaisuja (19 % täysin samaa mieltä ja 47 % jossain määrin samaa
mieltä). Silti viidennes opettajista ei vastaajien mukaan hyödynnä digitaalisia ratkaisuja työpaikalla tapahtuvan oppimisen tukena ja ohjauksessa. Vastauksissa on mukana vain ne vastaajat, jotka ovat olleet työssäoppimisjaksolla.

6.6

Digitaalisten ratkaisujen ja välineiden hyödyt opinnoissa

Kyselyllä haluttiin kartoittaa myös minkälaisia hyötyjä opiskelijat ovat kokeneet digitaalisilla
ratkaisuilla olevan opintojen kannalta. Opiskelijat näkevät hyödyt pääosin positiivisina. Alla
olevassa kuvassa kuvataan opiskelijoiden kokemia digitalisaation hyötyjä oman oppimisen
kannalta.

Kuva 26. Opiskelijoiden arvioita digitalisaation hyödyistä
KUVA
26. OPISKELIJOIDEN ARVIOITA DIGITALISAATION HYÖDYISTÄ
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käyttävät
tai ePortfoliota,
arvioivat
käyttävätsäännöllisesti
säännöllisesti blogia/vlogia/sähköistä
esimerkiksi koulutuksenoppimispäiväkirjaa
järjestäjän oppimisympäristöjä
(Moodle,
Opdigitalisaation
hyödytarvioivat
opintojenuseammin,
seuraamiseen
kuin
ne, jotka eivät
käytä.
Opistima, It’s Leraning)
että paremmiksi
oppiminen on
tehostunut.
Sama
pätee
useisiin
kelijat,
käyttävät säännöllisesti
esimerkiksi
koulutuksen
järjestäjän
oppimisympärismuihinjotka
oppimisympäristöihin.
Esimerkiksi
oppimispelien
ja erilaisten
sovelluksia
säännöllisesti
hyödyntävät opiskelijat ovat myös sitä mieltä, että ratkaisut tehostavat oppimista ja helpottavat opintojen seuraamista. Erilaisten sovellusten hyödyntämisellä on myös yhteys opiskelumotivaation lisäämiseen.
DIGITALISAATIO AMMATILLISESSA KOULUTUKSESSA

57

Parhaimmillaan digitalisaation myötä opintojen aika- ja paikkasidonnaisuus on vähentynyt ja
opiskelijat voivat yhdistää opiskelua erilaisiin elämäntilanteisiin joustavammin. Seuraavassa
muutamia opiskelijoiden kommentteja teemaan liittyen:

töjä (Moodle, Optima, It’s Leraning) arvioivat useammin, että oppiminen on tehostunut. Sama
pätee useisiin muihin oppimisympäristöihin. Esimerkiksi oppimispelien ja erilaisten sovelluksia säännöllisesti hyödyntävät opiskelijat ovat myös sitä mieltä, että ratkaisut tehostavat
oppimista ja helpottavat opintojen seuraamista. Erilaisten sovellusten hyödyntämisellä on
myös yhteys opiskelumotivaation lisäämiseen.
Parhaimmillaan digitalisaation myötä opintojen aika- ja paikkasidonnaisuus on vähentynyt ja
opiskelijat voivat yhdistää opiskelua erilaisiin elämäntilanteisiin joustavammin. Seuraavassa
muutamia opiskelijoiden kommentteja teemaan liittyen:
Enää minun opiskelu ei ole paikkasidonnaista, vaan voin mm. avata koneeni bussissa ja alkaa
tehdä tehtäviä.
Olen saanut edettyä opinnoissani eteenpäin nopeammin tekemällä tehtäviä kotona internetissä.
Moodleen pääsee kätevästi sekä kotona että työpaikalla. Palautteet ja arvioinnit on helppo
tehdä verkkopalvelussa.
Parhaimmillaan digitaalisten ratkaisujen nähdään helpottavan oppimista ja opiskeluun liittyvien asioiden hoitamista. Pilvipalveluja myös kehuttiin tiedon jakamiseen ja tehtävien palauttamiseen yhteydessä. Useissa vastauksissa mainittiin myös Moodle, Wilma jokin muu oppilaitoksen käytössä oleva palvelu tai oppimisympäristö. Monet opiskelijoista koki, että tiedon
etsiminen ja löytäminen on helpottunut huomattavasti, osa taas painotti opiskeluihin liittyvien asioiden hoitamisen helpottumiseen. Useissa vastauksissa ei kerrottu sen tarkemmin,
mistä digitaalisesta ratkaisusta on kyse ja vastaukset jäävät osittain melko yleiselle tasolle.
Muutamissa vastauksissa eriteltiin jonkin tietyn alakohtaisen simulaation helpottaneen opiskeluja. Seuraavaan on poimittu muutamia opiskelijoiden vastauksia:
Niistä on ollut hyötyä sekä apua etsimään mm. eri ratkaisutapoja ja auttamaan hankalassa
tilanteessa sekä ne ovat helpottaneet oppimista.
Mielestäni verkossa olevat tehtävät helpottavat sekä opiskelijan että opettajien arkea. Tehtävät
ovat aina saatavilla, helppo palauttaa eivätkä huku.
Erilaiset tehtävät on ollut helppo tehdä koneella ja jakaa tai avata millä tahansa koneella google
driven kautta, sekä ryhmätyöt on helppo tehdä online muiden ryhmäläisten kanssa. Tieto kotitehtävistä löytyy hyvin wilmasta.
Helpottaa opiskelua ja laajentaa mahdollisuuksia toteuttaa opiskelua monella eri tapaa.
Kyselyyn vastanneista opiskelijoista keskimäärin puolet kokee, että opetuksessa ja ohjauksessa tulisi hyödyntää enemmän digitaalisia ratkaisuja. Lähes viidennes ei osannut ottaa
kantaa. Yli puolet vastaajista (55 %) koki, että oppilaitoksessa hyödynnetään teknologiaa
osana opiskelua jo riittävästi. Erityisesti suurimmista koulutusaloista yhteiskuntatieteiden,
liiketalouden ja hallinnon alalla arvioitiin hyödyntäminen useammin jo riittäväksi, mutta erot
ovat pieniä.
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Opetuksessa ja ohjauksessa tulisi enemmän hyödyntää
digitaalisia ratkaisuja (N=1954)

Oppilaitoksessa ei riittävästi hyödynnetä teknologiaa
osana opiskelua (N=1967)

16 %

9%

0%
Täysin samaa mieltä

Jossain määrin samaa mieltä

34 %

23 %

20 %

23 %

33 %

40 %

Melko eri mieltä

11 %

23 %

60 %

Täysin eri mieltä

80 %

17 %

13 %

100 %

En osaa sanoa

KUVA 27. DIGITAALISTEN RATKAISUJEN HYÖDYNTÄMINEN
Opiskelijoista on kuitenkin löydettävissä ”digi-kriittisten ryhmä”, joka nousi esiin jo aiemmin.
Yhteensä 16 % opiskelijoista on sitä mieltä, että digitaaliset ratkaisut eivät kehitä ammatillista osaamista ja 18 % opiskelijoista ei usko, että digitaalisten ratkaisujen käyttö olisi tarpeellista työpaikalla tapahtuvassa oppimisessa. Vajaasta 500 avovastauksesta noin 40 vastauksessa tuotiin esiin, että erilaisista digitaalisista ratkaisuista ei ole opintojen kannalta
mitään hyötyä. Vastausten määrä on ihan merkittävä koko aineistossa ja kertovat ”teknologiakriittisestä” ryhmästä. Päällimmäisenä huolena opiskelijoilla on lähiopetuksen väheneminen digitalisaation myötä. Seuraavassa muutamia opiskelijoiden vastauksia:
Opin itse parhaiten kuuntelemalla ja keskustelemalla sekä tekemällä itse, joten digitaalisten
apuvälineiden käyttö on oppimiseni kannalta turhaa. Netistä kyllä löytyy helposti vastaukset
kysymyksiin, mutta ei sitä tietoa muista minuuttia kauempaa. Tehtävät OneNotessa ja OneDrivessa sekä sähköpostissa on kyllä parempi ratkaisu kuin paperisena, koska paperit menee
kuitenkin hukkaan ja ovat sekaisin, käsiala voi olla epäselvää jne. Lähiopetusta ei silti saisi
vähentää enää yhtään, sitä on jo nyt liian vähän ja se vaikeuttaa monien oppimista.
Lähestulkoon kaikki opintomateriaali pitänyt etsiä netistä! Huonoa!
Kaikki opetus ei voi siirtyä verkkoon tai digitaaliseksi. On oltava lähiopetus tunteja!!!! Digitaaliset laitteet voivat toimia opetuksen tukena, mutta ei korvaa opetusta
Opiskelijoita pyydettiin arvioimaan digitaalisten ratkaisujen käytön tarpeellisuutta tulevan
ammatin kannalta. Opiskelijat näkevät digitaalisista ratkaisuista koettavat hyödyt pääosin
positiivisina. Suuri osa (74 %) kokee, että digitaaliset ratkaisut kehittävät ammatillista osaamista ja osaamista voi hyödyntää niin työpaikalla tapahtuvassa oppimisessa kuin työelämässä (75 %). Erityisesti vastaajat, joilla on jo työkokemusta, arvioivat digitaalisten ratkaisujen käytön positiivisimmiksi.
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Tulevan ammattini kannalta digitaalisten ratkaisujen käyttö on tarpeen...

sillä se kehittää ammatillista osaamistani (N=1951)

33 %

se on tarpeellista työpaikalla tapahtuvassa oppimisessa
(N=1942)
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KUVA 28. NÄKEMYKSET DIGITAALISTEN RATKAISUJEN KÄYTÖN TARPEELLISUUDESTA
TULEVAN TYÖN KANNALTA

6.7

Esteet ja haasteet digitaalisten ratkaisujen käytössä

Opiskelijoiden esittämiä digitaalisten sovellusten/ratkaisujen käytön haasteita on analysoitu
annetuista avovastauksista. Kun opiskelijoista pyydettiin nimeämään hyötyjä ja haasteita
samassa avoimessa kysymyksessä, hyötyjä raportoitiin vastauksissa selkeästi enemmän
kuin haasteita. Digitaalisten ratkaisujen ja sovellusten hyötyjä on raportoitu edellisessä
luvussa 6.6.
Opiskelijoiden vastausten perusteella haasteina nousee esiin seuraavat asiakokonaisuudet:
9. oppilaitoksen ja eri opettajien käytössä olevat erilaiset sovellukset, pirstaleisuus
10. tekniikan tai netin toimimattomuus (sis. mainintoja huonoista ohjelmista ja järjestelmistä)
11. digitaalisia ratkaisuja ei juuri sovelleta, oppilaitoksen hitaus ja jähmeys uusien sovellusten
hyödyntämisessä
Erilaisten käytäntöjen ja toimintatapojen pirstaleisuutta kuvaavissa vastauksista kuvataan
tyypillisesti, että eri opettajilla (saman oppilaitoksen sisällä) on käytössä erilaisia sovelluksia ja erilaisia toimintatapoja, mikä on joidenkin opiskelijoiden mielestä sekavaa. Esimerkiksi yksi opettaja käyttää sähköpostia, kun toiset opettajat hyödyntävät tiedonjakamisessa
ja kommunikoinnissa pilvipalvelua. Joissakin oppilaitoksissa on käytössä lisäksi useampia
oppimisalustoja. Seuraavassa opiskelijoiden vastauksia asiaan liittyen:
Digitaaliset ratkaisut helpottavat paljon tehtävien ja ryhmätöiden tekemistä ja jakamista. Erilaisia tilejä ja tunnuksia joissa on kaikkia tehtäviä ja viestiketjuja ynnä muuta on aivan liian monta.
Miksi pitää olla monta oppimisalustaa (wilma, moodle jne.)? Eikö kaikkia saisi yhteen ja
samaan; selkeäksi, yksinkertaiseksi, helppolukuiseksi ja helposti käsiteltäväksi?
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Eri opettajat käyttävät eri palautusmetodeja (osa opettajista haluaa koulutyön/esityksen
sähköpostiin, joku haluaa sen onedriveen jaettuna ja osa haluaa tehtävän moodlen keskustelualueelle.) Tämä sekoittaa, koska esimerkiksi moodlessa on tiedostorajoituksia koon suhteen.
Nettiyhteyksien heikosta toimivuudesta oli myös muutamia vastauksia, ja vastausten
perusteella näyttää siltä, että muutamissa oppilaitoksissa toimimaton nettiyhteys on edelleen ongelmana. Jonkin verran vastauksissa tuotiin esiin, että opiskelijat eivät pysty täysin
luottamaan joko yhteyksiin tai ohjelman toimivuuteen. Vastauksissa kritisoitiin myös tiettyjen yksittäisten ohjelmien tai sovellusten käyttöä. Muutamissa vastauksissa nostettiin esiin
opettajien osaamattomuus, mutta osaamattomuudesta oli joukossa vain muutamia yksittäisiä mainintoja.
Ongelmat ovat olleet todella käytännöllisiä. Jos koulun nettiyhteys pätkii jatkuvasti ja (koulun)
kannettavat tietokoneet eivät ole toimintakuntoisia päivitysten puutteen vuoksi, ei tietotekniikan
kanssa työskentelystä vain tule mitään. Silloin opiskelijat ovat omien laitteidensa varassa ja
hommat tehdään ”läksyinä” kun ollaan jossain pysyvämmän nettiyhteyden piirissä.
Toimivuuteen ei voi luottaa täysin. Tekniikka ei aina toimi, mutta yleensä saa korjattua.
Moodle on useimpien opiskelutovereideni mielestä ajoittain sekava, etenkin jos sen ulkoasu
muuttuu. Wilma-palvelu on yksinkertainen, mutta siinä on usein ongelmia, kuten esimerkiksi
käyttökatkoja). Perinteinen sähköposti toimii yhteydenpitokanavana hyvin. Pilvipalveluiden
kautta on helppo saada opettajan jakama materiaali.
Ohjelmien käytössä tarvitaan hyvää jaksamista, stressinsietokykyä ja keskittymistä. Some-kanavat kovassa kasvussa viestinnän välineenä, haasteena se etteivät kaikki sitten kuitenkaan ole
mukana somessa eli muitakin viestintäkanavia on käytettävä.
Haasteena on ollut opettajien osaamattomuus esimerkiksi pilvipalveluiden käytössä. Minun on
useasti pitänyt opastaa opettajaa löytämään joitakin tiedostoja tietokoneelta tms. Hyödyllisiä
ovat olleet ehdottomasti esimerkiksi blogit ja portfoliopohjat netissä, joka on tukenut omaa
oppimista ja päiväkirjan tekemistä.
Nykyisten sovellusten ja ratkaisujen systemaattinen hyödyntäminen
Blogeja ja erilaisia google+ ryhmiä. Niiden käyttö on kaikille tuttua ja helppoa.
Esim. linja-autokuljettajan työssä digitalisaatio on siirtymässä aivan uudelle tasolle kun otetaan
enemmän ns. Reaaliaikaisia matkustajapalveluita käyttöön. Mielestäni koulutuksessa pitäisi
vieläkin enemmän panosta itc tietojen ja osaamiseen kussakin työtehtävässä.
Yhtenä selkeänä puutteena opiskelijat näkevät digitaalisen oppimateriaalin puutteen. Toisaalta opiskelijoiden vastaukset kertovat, että digitaalinen oppimateriaali ymmärretään varsin eri tavoin. Oheisena opiskelijoiden suoria vastauksia oppimateriaaleihin liittyen:
Kaikki oppimateriaali verkkoon mistä niitä voi halutessaan ladata ja selata, opettajat voisivat
tehdä ryhmän esim. whatsappiin tai sitten itslearningiin missä voisivat kertoa aina päivän ohjelman tai mahdolliset muutokset siihen.
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Oppimateriaalien jako voisi tapahtua täysin digitaalisesti. Eräs opettaja ei suostu näin tekemään, koska ei kuulemma kerkeä.
Ei tarvita mitään hienoja oppimissovelluksia, vaan pelkästään työtilat, mistä löytyisi kaikki
materiaalit.
Yhtenä haasteena opiskelijat nimesivät sen, että digitaalisia ratkaisuja ei juuri hyödynnetä
osana opiskelua. Muutamissa vastauksissa tuotiin myös esiin se, että ilman toimivaa tietokonetta tai älypuhelinta on äärimmäisen vaikeaa tehdä mitään. Toisaalta vastauksissa peräänkuulutettiin tarvelähtöisyyttä, eli digitaalisten sovellusten ei tule olla itsetarkoitus, vaan sitä
tulee hyödyntää tarkoituksenmukaisesti.
Itse toimin IT ympäristössä jossa digitaaliset ratkaisut ollut arkipäivää 10v ajan ja koulut vaikuttaa ottavat nyt asioita huomioon joilla itse tein työtä 10v sitten. Haasteena on että koulut toimii
menneessä ajassa liian jäykästi, eivät kykene muuttamaan toimintaansa edes reilulla 1kk varoitusajalla uusiin työkaluihin tai käytäntöihin. Kaikki materiaalit hajautettu eri paikkoihin joita ei
niistä löydä ilman opastusta.
Jos käytössä edes olisi juuri mitään digitaalisia sovelluksia tai ratkaisua, se on ihan olematonta.
Monet opettajat eivät juurikaan osaa käyttää tietokoneita.
Melko turhaa puhua digitaalisista ratkaisuista, jos koulun LAN/WLAN -verkot toimivat ihan milloin huvittaa. Nyt 10 eri järjestelmää, joista suurin osa päällekkäisiä vrt. esim. Sharepoint-ympäristö - Peda.net. Opettajat, eivätkä oppilaat osaa tai halua käyttää puoliakaan toiminnoista.
Digitaalisista ratkaisuista on tullut itseisarvo toiminnan järkevyyden ja sujuvuuden tilalle. En
missään nimessä ole uusia hienoja ominaisuuksia ja ohjelmia vastaan - ne vain pitäisi ottaa
käyttöön hallitusti ja järjestelmällisesti sitten kun niille on jokin oikea tarkoitus ja tarve.
Vastauksissa oli kohtuullisen paljon opiskelijoita, jotka sanoivat, etteivät halua mitään uutta
digitaalista opintoihinsa. Muutamissa vastauksissa raportoitiin siitä, että digitalisaatio on
etäännyttänyt opiskelijoita ja opettajia toisistaan ja sitä korostetaan jo liikaa. Vastauksissa
tuotiin esiin se, että lähiopetusta ei saa korvata liikaa digitaalisten ratkaisujen myötä ja opiskelijat edelleen toivovat kasvokkaista vuorovaikutusta.
Liika digitaalisuus ajaa ihmisiä eroon toisistaan/yksinäisyyteen, pitäisi olla välillä myös kasvokkain tapaamisia.
Opiskelun kivijalka tulee olla kasvokkain kohtaamisessa. Digitaalisuus antaa erinomaisia mahdollisuuksia lisämateriaaleihin ja erilaisten oppimistapojen huomiointiin.
Mielestäni pitäisi olla enemmän face to face opintoja saatavilla. Digitalisointi ei sovi kaikille ja
kaikki ei pysy kehityksessä mukana. Oppiminen on parempaa fyysisillä luennoilla.

Esteet työpaikalla tapahtuvassa oppimisessa
Kyselyllä haluttiin saada tarkempaa tietoa digitaalisten ratkaisujen hyödyntämisen esteistä työpaikka tapahtuvan oppimisen yhteydessä. Vaikka edellä tuotiin esiin, että opiskelijat arvioivat
digitaaliset valmiutensa pääsääntöisesti hyviksi, noin neljännes pitää omaa osaamattomuutta
jossain määrin esteenä digitaalisten ratkaisujen hyödyntämisessä työpaikalla tapahtuvassa
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oppimisessa, ja omaa haluttomuutta lähes yhtä suuri osa (22 %). Opettajien osaamattomuuden
näkee olevan jossain määrin esteenä reilu neljännes (26 %) ja opettajien haluttomuutta hieman pienempi osuus eli viidennes. Yhtä suuri osa näkee työpaikan osaamattomuuden (22 %) ja
haluttomuuden (19 %) ratkaisujen hyödyntämisessä olevan jossain määrin esteenä. Tulokset
ovat kuitenkin positiivisia sen suhteen, että vain murto-osa opiskelijoista on sitä mieltä, että
oma tai muiden osaamattomuus on estänyt digitaalisten ratkaisujen hyödyntämisen kokonaan.
Opettajien tai työpaikkaohjaajien osaamattomuutta ei toisin sanoen enää nähdä kovin merkittävänä hidasteena sovellusten tai ratkaisujen hyödyntämiselle.
Oma osaamattomuus ja haluttomuus korreloivat myös keskenään eli mukana on jonkin verran opiskelijoita, joilla ei ole osaamista, mutta ei myöskään halua opetella. Toisaalta aineistossa on vain yksittäisiä opiskelijoita, joilla on osaamista, mutta ei motivaatiota hyödyntää (=
haluttomuus estänyt kokonaan käytön). Niitä, joiden oma osaamattomuus on ollut ongelma
ja estänyt digitaalisten ratkaisujen hyödyntämisen, on vain murto-osa vastaajista. Tuen tarve
ja oma osaamattomuus korreloivat. Silti suuri osa niistä, jotka tarvitsevat enemmän ohjausta
digitaalisten välineiden tai sovellusten hyödyntämisessä, ei kuitenkaan koe, että oma osaamattomuus olisi este ratkaisujen hyödyntämisessä.

Työpaikan

Opetus/ohjaushenkilöstön

Oma

Ovatko seuraavat tekijät olleet esteenä digit.ratkaisujen hyödyntämiseen
työpaikalla tapahtuvassa oppimisessa (%)

Oma osaamattomuus (N=1449)

74 %

24 %

2%

Oma haluttomuus (N=1449)

76 %

22 %

2%

Opettajien/ohjaajien
osaamattomuus (N=1449)

72 %

26 %

3%

Opettajien/ohjaajien haluttomuus (N=1446)

77 %

20 %

3%

Työpaikan osaamattomuus (N=1451)

76 %

22 %

2%

Työpaikan haluttomuus (N=1447)
0%
Ei ole ollut ongelma

79 %
20 %

40 %

On ollut jossain määrin ongelma

19 %
60 %

80 %

2%
100 %

On estänyt kokonaan käytön

KUVA 29. OMAAN, OPETUS- JA OHJAUSHENKILÖSTÖN SEKÄ TYÖPAIKAN OSAAMISEEN
TAI HALUTTOMUUTEEN LIITTYVÄT HAASTEET DIGITALISAATION HYÖDYNTÄMISESSÄ
TYÖPAIKALLA TAPAHTUVASSA OPPIMISESSA.
Opiskelijoilta haluttiin lisätietoa esteistä digitaalisten ratkaisujen käyttöön liittyen erityisesti
työpaikalla tapahtuvan oppimisen yhteydessä. Huomattava enemmistö (yli 80 %) opiskelijoista ei ole kohdannut hygieniaturvallisuuteen, asiakasturvallisuuteen tai tietoturvaan liittyviin tekijöihin liittyviä esteitä digitaalisten ratkaisujen käytön suhteen. Opiskelijoista 17 % oli
sitä mieltä, että tietoturvaan liittyvät tekijät ovat olleet jossain määrin ongelmana. Lähes yhtä
suuri osa opiskelijoista on kohdannut asiakasturvallisuuteen ja hygieniaturvallisuuteen liittyviä esteitä. Vain murto-osalla ne ovat estäneet kokonaan käytön. Opiskelijoiden vastauksissa
ei ole merkittäviä eroja koulutusalojen välillä.
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Digit. ratkaisujen estäviä tekijöitä työelämässä tapahtuvassa oppimisessa (%)

Hygieniaturvallisuus (N=1453)

84 %

14 % 2 %

Asiakasturvallisuus (N=1450)

83 %

15 % 2 %

Tietoturvaan liittyvät tekijät (N=1456)

81 %
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30 %
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40 % 50 % 60 % 70 %
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2%

80 % 90 % 100 %

On estänyt kokonaan käytön

KUVA 30. OVATKO SEURAAVAT ASIAT VAIKEUTTANEET DIGITAALISTEN VÄLINEIDEN
HYÖDYNTÄMISTÄ TYÖELÄMÄSSÄ TAPAHTUVASSA OPPIMISESSA?
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7.

CASE-KUVAUKSET

Tässä luvussa esitellään tiiviisti kaksi erillistä case-kuvausta, joissa hyödynnetään erilaisia
digitaalisia välineitä/ratkaisuja sekä näiden vaikutuksista oppimiseen. Tarkastelunkohteiksi
valittiin 1) Toisto-Robo ja 2) Salon ”visualistit”. Tutkimuksessa olevat kuvaukset laadittiin,
jotta saadaan havainnollistettua yksityiskohtaisemmin digitaalisten ratkaisujen ja toimintamallien vaikutuksia opetuksen järjestämiseen, oppimiseen ja osaamisen kehittymiseen.
Raportissa olevat case-kuvaukset on laadittu toteuttamalla yksilö- ja ryhmähaastatteluja ko.
ratkaisuja ja toimintamalleja hyödyntäville kohderyhmille.

7.1

Toisto-Robo

Tutkimuksen yhdeksi caseksi valittiin Stadin osaamiskeskuksessa hyödynnettävä ToistoRobo.4 Toisto-Roboa on hyödynnetty Stadin osaamiskeskuksessa pääasiassa kielen oppimisessa aikuisten maahanmuuttajien kanssa. Menetelmän käyttöönottoa on tuettu Toisto-Robo
kokeiluhankkeessa, jossa on etsitty ja kokeiltu tapoja hyödyntää Nao-robottia kielen oppimisessa aikuisten maahanmuuttajien ammattipajoissa. Digitaalisten ratkaisujen kehittäminen
ja käyttöönotto on Helsingin kaupungin strategiassa ja Stadin osaamiskeskuksessa halutaan
kokeilla mahdollisimman monipuolisesti uusia digitaalisia välineitä oppimisen tukena. Stadin
osaamiskeskuksen Toisto-Robo -kokeilussa metodia sovelletaan ammatillisen kielen oppimiseen. Toisto-menetelmää on kehitetty Helsingin yliopistossa, ja se on kaikkien vapaasti
käytettävissä ja sovellettavissa. Robotti on suunniteltu erityisesti vapaaehtoisille kielioppaille vastaanottokeskuksissa, mutta robottia olisi mahdollisuus hyödyntää kaikessa kielenoppimisessa.
Toisto-metodin keskeinen idea on toimia ”puhuvana sanakirjana”, jolta oppija voi pyytää apua
tarpeen mukaan. Tarkoituksena on, että robotti luo oppimisympäristöstä turvallisen ja kannustavan, jossa virheitä ei tarvitse pelätä. Tavoitteena on oppia oikeissa työtilanteissa tarvittavaa kieltä käytännönläheisesti. Opettaja esittelee työtilanteessa tarvittavat uudet sanat
ja fraasit välineiden tai kuvien avulla siten kuin ne oikeassa työtilanteessa ilmaistaisiin.
Sama kielellinen aines on opetettu myös robotille. Uusia sanoja ja fraaseja kuunnellaan ja
toistetaan robotin kanssa niin kauan, että ne jäävät mieleen.
Ratkaisun yksi keskeinen hyöty on siinä, että robottia ei tarvitse nolostella ja apu on saatavilla juuri silloin, kun oppija sitä tarvitsee. Näin kynnys käyttää kieltä ja harjoitella sanan
lausumista madaltuu. Opiskelijat pääsevät puhumaan robotille vapaasti, eikä toistojen lukumäärää rajata. Saatujen kokemusten mukaan robotti vetää puoleensa ja houkuttaa myös
puhumaan. Opettajien mukaan yksi robottien lisäarvo on siinä, että robotit keskittyivät kuuntelemaan, eivätkä käytä lisäsanoja. Koska kirjoitettua kieltä ei käytetä, menetelmä sopii myös
lukutaidottomille ja menetelmä sopii myös lukutaidottomille. Opetustuokio on helppo järjestää missä vain, sillä Toisto-Robo kulkee kätevästi mukana.
Stadin osaamiskeskuksessa saatujen kokemusten mukaan opettajia ei ole ollut vaikea
saada mukaan kokeiluun. Toisto-Robo hankkeen kokemukset ovatkin olleet positiivisia
4

Nao-robotti on ranskalaisen yrityksen (Softbank Oy) kehittämä ja sitä on käytetty Ranskassa ja Belgiassa erityisesti
turvapaikanhakijalasten kanssa. Lisätietoja Nao-robotista: https://www.ald.softbankrobotics.com/en/solutions/educationresearch
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henkilöstön motivoinnin näkökulmasta. Seuraavassa opettajien ja ohjaajien ajatuksia robotin hyödyntämisestä:
Haluaisin siirtää alkuvaiheen kielenoppimisasioita robottiin. Esimerkiksi jos opiskelijalla on
muistivaikeuksia, on robotti neutraali ohjaaja ja opiskelija saa harjoitella rauhassa.
Hyödynsin eilen oppimisessa. Oli tehty helpoksi, nappia painamalla sain sieltä asiat. Kokivat,
että on helppo ymmärtää mitä robotti puhui. Positiivinen kokemus oli.
Haastatteluun osallistui myös Stadin osaamiskeskuksen opiskelija, jonka kokemukset robotin suhteen olivat myönteisiä, ja robotti oli ymmärtänyt hänen puhettaan. Opettajat näkevät
robotissa mahdollisuuksia erityisesti oppimisen eriyttämisen näkökulmasta. Opettajien mielestä tällä hetkellä vaikein asia tuntuu olevan sisällön siirtäminen robottiin, joka tuntuu olevan vielä melko hidasta. Toistaiseksi robotti ei vielä myöskään vapauta opetukseen ja ohjaukseen tarvittavia resursseja. Tutustumisen perusteella robotit vaikuttavatkin vielä olevan
kehityskaarensa alussa.

7.2

Salon visualistit

Kuvaus koskee Salon ammattiopiston käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinnon visualistien
toimintatapaa, jossa digitaalisuus on yksi keskeinen osa opintoja, ja osaamisen kehittymistä.
”Salon visualistit” edustavat koulutuksen järjestäjien kentällä ns. edelläkävijöitä: digitalisaation hyödyntämiseen liittyviä toimintatapoja on kehitetty jo vuosia.
Kuvausta varten on haastateltu opettajaa, oppilaitoksen johdon edustajaa sekä kahta sisustusalan mikroyrityksen työnantajaa, joilla on ollut opiskelijoita työssäoppimassa. Salon
visualistien toimintaa on kehitetty kiltakoulu-periaatteen mukaisesti, ja haastateltu opettaja
Johanna Rintanen on ollut kiltakoulun kehittäjäjoukoissa.
Digitalisaatio on arjen helpottaja ja sen myötä on tullut lisähöystettä tiedonhankintaan, kuvailee Salon seudun koulutuskuntayhtymästä taideteollisuusalojen visualistien opettajana toimiva Johanna Rintanen, ja jatkaa: Visualistien ammatissa on tärkeää trendien ja tekniikoiden
seuraaminen. Digitalisaatio on myös helpottanut yhteydenpitoa työpaikkojen, etäopiskelijoiden ja asiakkaiden kanssa.
Ammatillisen osaamisen kehittämisen ensimmäinen askel visualistien opinnoissa on, että
opiskelijat perustavat ensimmäisenä päivänä julkisen blogin, joka toimii oppimispäiväkirjajana, ja johon dokumentoidaan omaa osaamista sanoin ja kuvin, huomioiden myös tietolähteet. Blogit ovat julkisia, minkä taustalla on tiedonjakamisen periaate. Työtä helpottamaan on
tehty ohjeistus, joka on kaikkien saatavilla. Digitaalisen ammatillisen jalanjäljen/portfolion
avulla haetaan myös töitä; siten digitaalisuutta hyödynnetään myös uraohjauksen näkökulmasta opintojen alusta asti. Uraohjausta toteutetaan mm. myös siten, että opettajat jakavat
yhteisessä Facebook-ryhmässä työilmoituksia. Näin pidetään yllä tulevaisuuden toivoa ja
autetaan ammatillisen identiteetin rakentumisessa. Visualistien työ voi painottua mm. myymälätilaan, somemarkkinointiin, tai valokuvaukseen ja graafiseen työnkuvaan.
Koulutuksen toteutuksella nähdään olevan vaikutusta opiskelijoiden pystyvyyden tunteeseen,
kun osaamista dokumentoidaan ja siihen voi palata ja peilata kehittymistään. Vaikutuksia on
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myös yhteisöllisyyden ja tiimioppimisen kautta. Toimintamalli edistää myös yrittäjyyttä ja
lähtökohtana onkin, ettei oppimista tapahdu ns. varastoon vaan työt tehdään aina asiakkaille,
jotka myös hankitaan itse. Opiskelijalle muodostuu myös paremmat itsearviointitaidot ja
ammatillinen kehittyminen on selkeämpää, kun tiedostaa tietoaukot ja ongelmanratkaisutaitoja on kehitetty koko opintojen ajan.
Yhteisen ryhmänohjauksen lisäksi ohjauksessa hyödynnetään whatsapp-ryhmiä ja muuta
sosiaalista mediaa. Opiskelijoita osallistetaan myös ohjaamisen ja dokumentointiin siten, että
kukin on vuorollaan Facebook-ryhmän ”päivän sihteeri”, jolloin opiskelija kirjaa ylös sovitut
asiat.
Periaate on, että koulutuksessa käytetään samoja ratkaisuja kuin työelämässä. Tätä osaamista viedään myös työpaikoille. Opiskelijat opastavat työssäoppimisjaksoillaan tarvittaessa
työpaikkoja somen hyödyntämiseen ja somesisällön tuottamisessa.
Visualistien koulutuksessa toimintamalli voi olla huomattavasti helpompi toteuttaa kuin
monella muulla alalla. Työnantajahaastatteluiden keskeisinä terveisinä koulutuksen järjestäjille oli, että digitaalisten valmiuksien tulee vastata työnantajan tarpeisiin alasta riippumatta.
Mikroyrityksissä ei ole mahdollista hankkia erikoistuvaa osaamista jokaista tehtävää varten
vaan tarvitaan laaja-alaisuutta. Haastateltavat vahvistavat näkemyksen, että työmarkkinoilla
tarvitaan aikaisempaa monipuolisempaa ja laaja-alaisempaa osaamista.
Toisella haastateltavalla työnantajalla sisustusliikkeessä on ollut työssäoppijoita jo useamman vuoden ja eri koulutuksen järjestäjiltä. Siten työnantajalla on vahvistunut näkemys siitä,
että eroja on niin yksilöiden kuin koulutuksen järjestäjien ja tutkintojen välillä. Visuaalialan
opiskelijat erottuvat digiosaamisellaan. Yritys tarvitsee kuitenkin moniosaajia. Työnantajan
näkökulmasta opiskelijoilla tulee olla monipuoliset valmiudet hyödyntää tai ottaa käyttöön eri
sovelluksia ja ratkaisuja, vaikkei niitä aktiivisesti muuten käyttäisi. Ennen kivijaloissa toimineiden yritysten kauppa menee verkkoon, mikä muuttaa toimintamalleja paljon.
Työnantajat ovat kokeneet yhteistyön hyväksi ja hyödylliseksi, vaikka yrityksen toimintatapojen opetteluun menee luonnollisesti aina alkuun aikaa. Opiskelijat ovat työnantajahaastatteluiden perusteella tuoneet yrityksiin uusia toimintatapoja ja vaikuttaneet toimintakulttuuriin.
Opiskelijat ovat tehneet yrityksissä mm. markkinointimateriaaleja ja tuotekuvauksia, tuoneet
omia ehdotuksia ja kuvauskulmia.
Salon koulutuskuntayhtymän vuonna 2012 tehtyä somestrategia ollaan päivittämässä. Koulutuksen järjestäjän tasolla ollaan tietoisia siitä, että digitaalisuus on edennyt hyvin eri tahtiin
organisaatiossa. Lähtötason kartoittamiseksi on tehty opetus- ja ohjaushenkilöstölle erillinen kysely. Seuraavaksi pohditaan eri osaamisvaatimustasoja: mikä on minimivaatimus
tasoa, jotta pärjää työssään, ja mitä ovat seuraavat tasot, joiden pohjalta tarkastellaan tarvittavaa työnjakoa, jotta varmistetaan riittävä osaaminen opiskelijoiden kannalta.
Opiskelijoiden omien laitteiden käyttöä kannustetaan, ja oppilaitoksen kautta voi hankkia
kannettavan ilman arvonlisäveroa. Opiskelijat myös asentavat ja huoltavat itse koneensa,
mikä lisää tulevaisuuden kansalaistaitoja. Osana opintoja käydään läpi tekijänoikeudet
(kopioston ”Kopiraittila”) ja tietosuojaa.
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8.

JOHTOPÄÄTÖKSET JA SUOSITUKSET

Tässä luvussa tuodaan esiin johtopäätöksiä tutkimuksen tuloksista sekä esitetään suosituksia kehittämistyölle jatkossa. Suositukset pohjautuvat tutkimuksessa kerättyyn aineistoon
sekä erityisesti syksyllä 2017 järjestettyyn työpajaan.

8.1

DIGAM-tutkimuksen tulokset ammatillisen koulutuksen
tämän hetkisestä tilasta

Ammatillisen koulutuksen digitalisaation tilaa ja vaikutuksia ammatillisen osaamisen hankkimiseen ja sen kehitykseen selvitettiin opetus- ja ohjaushenkilöstön sekä opiskelijoiden
näkökulmista. Tutkimuksessa kartoitettiin digitaalisten oppimisympäristöjen tilaa eli kartoitettiin mm. käytössä olevia välineitä ja laitteita. Tutkimusaineiston perusteella ammatillisen
koulutuksen digitalisaation tila näyttäytyy kaksijakoisena: toisaalta digitalisaatio on otettu
vastaan pääsääntöisesti positiivisena ilmiönä, mutta käytännön linjaukset ja toteutukset vaihtelevat koulutuksen järjestäjien ja eri alojen kesken. Tutkimuksessa opettajat antavat kuvan
kehitykseen myönteisesti suhtautuvasta ja digitaalisuutta tukevasta oppilaitosjohdosta, joka
kannustaa ja antaa vapauden tehdä kehitystyötä. Koulutuspalveluiden digitalisointia pidetään tärkeässä asemassa kehittämistoiminnassa, ja oppilaitosjohto suhtautuu pääsääntöisesti positiivisesti ammatin opetuksen kehittämiseen digitalisaation keinoin. Useat opettajat
ilmoittivatkin, ettei omassa organisaatiossa ole esteitä digitalisaation etenemiselle.
Tulokset osoittavat, että digitalisaatio etenee organisaatioissa hyvin eri tavoin. Digitaalisten
menetelmien ja ratkaisujen hyödyntämisessä on havaittavissa selkeitä alakohtaisia eroja.
Opetus- ja ohjaushenkilöstön näkökulmasta humanistisilla ja kasvatusaloilla työskentelevät
kokivat saavansa eniten tukea digipedagogisten mallien käyttöönotossa sekä kokivat organisaationsa aktiivisina kehittämistyössä. Tekniikan ja liikenteen aloilla työskentelevä opetusja ohjaushenkilöstö näki hieman muita harvemmin digitalisaation vaikuttavan positiivisesti
opetus- ja ohjaustehtävään esimerkiksi vuorovaikutusta lisäävänä tai opintojen seuraamista
helpottavana ratkaisuna. Oman osaamisen kehittämishalukkuus ja kokemus digitalisaation
tarpeellisuudesta ja hyödyistä on alhaisin tekniikan ja liikenteen koulutusaloilla, joilta on
osallistuttu muita vähemmän täydennyskoulutukseen. Opetus- ja ohjaushenkilöstön asenteet, osaaminen ja resurssit näyttävät olevan positiivisempia humanistisella ja kasvatusalalla
sekä luonnontieteiden koulutusaloilla. Asenteet vaikuttavat merkittävästi uusien menetelmien käyttöönottoon. Myös kokemus saadusta tuesta digipedagogisten mallien käyttöönotossa ja opetuksen ja oppimisen kehittämiseen heijastuu kokemuksiin hyödyistä.
Opetushenkilöstön näkökulmasta suurimmiksi haasteiksi nähdään puutteelliset resurssit,
asenteet ja organisaatioiden sitoutumattomuus suunnitelmalliseen kehittämistyöhön. Opetus- ja ohjaushenkilöstön vastauksissa korostui erityisesti ajan puute uuden oppimiseen ja
oman työn kehittämiseen sekä opetuksen suunnitteluun ja toteuttamiseen. Vastauksissa
korostui myös digitalisaatioon liittyvien käytäntöjen vakiintumattomuus. Myös mahdollisuudet kouluttautua koettiin usein puutteellisiksi, eikä teknistä tai pedagogista tukea ollut saatavilla omassa organisaatiossa riittävästi. DIGAM-tulokset vahvistavat Askelmerkit digiloikkaan -raportissa kuvatun opettajien huolen siitä, reagoidaanko digitalisaation haasteisiin riittävän nopeasti (Hietikko, Ilves & Salo, 2016, 33).
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Opetuksen ja oppimisen kansainvälisessä TALIS-tutkimuksessa suomalaisten opettajien
suurimmat kehittämisen haasteet liittyivät tiedontarpeeseen tieto- ja viestintätekniikan
opetuskäytön osalta sekä uusien teknologioiden hyödyntämiseen (Taajamo ym, 2015, 5-74).
Samassa tutkimuksessa kuvataan miten suomalaisille suurimpia haasteita ovat toisilta oppiminen ja kehittynyt yhteisöllisyys. Vertaisoppiminen ja asiantuntijuuden jakaminen arjessa
nähdään digiloikkaa vauhdittavina tekijöinä (ks. Leppisaari ja Vainio, 2015; Norrena, 2013,
160; Hietikko ym., 2016). Euroopan komission tilaaman tutkimuksen mukaan suurimpana
esteenä tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytölle suomalaiset opettajat pitävät pedagogisia
syitä, kuten hyvien mallien puuttumista, vähäistä täydennyskoulutusta ja digitaalisten oppimateriaalien puutetta. (Survey of Schools: ICT in Education, 2013). Nyt tehdyn kyselyn perusteella ammatilliset opettajat ovat varsin valmiita jakamaan osaamistaan organisaatioiden
sisällä. Myös tässä tutkimuksessa kehittämiskohteina nousee esiin opettajien teknisen ja
pedagogisen tuen puute sekä digitaalisten oppimateriaalien puute. Erityisesti opiskelijoiden
vastauksissa toivottiin enemmän digitaalista oppimateriaalia ja digitaalisessa muodossa olevia tehtäviä, jotka olisi löydettävissä loogisesti, mielellään samasta paikasta. Yhtenä keskeisenä kehittämiskohteena opiskelijoiden puolelta nousee pirstaloituneet ja toisistaan poikkeavat toimintamallit oppilaitosten digitaalisten ratkaisujen hyödyntämisessä.
Opiskelijoista suuri osa arvio digitaaliset valmiudet hyviksi jo ennen ammatillisia opintoja, ja
suurella osalla valmiudet ovat kehittyneet opintojen aikana, mutta varsin suuri osa kaipaa
silti enemmän tukea digitaalisten sovellusten ja ratkaisujen hyödyntämiseen. Opiskelijoista
keskimäärin puolet kokee, että opetuksessa ja ohjauksessa tulisi hyödyntää enemmän digitaalisia ratkaisuja. Opiskelijoiden näkökulmasta yksi keskeinen huomio onkin, että kaikki
opiskelijat eivät pääse osallisiksi digitalisaation hyödyistä, mikäli osa opettajista ei ota käyttöön tai ei osaa hyödyntää ratkaisuja tarkoituksenmukaisella tavalla. Koulutusalakohtaiset
erot näkyvät myös opiskelijoiden vastauksissa. Koulutusalojen välillä on eroja hyödynnettyjen digitaalisten ratkaisujen ja sovellusten hyödyntämisessä, mikä heijastuu mm. siihen,
kuinka paljon esimerkiksi opettajiin pidetään yhteyttä digitaalisia ratkaisuja hyödyntäen: Tekniikan ja liikenteen alalla digitaalisia välineitä hyödynnetään yhteydenpidossa selkeästi vähiten. Toisaalta tekniikan ja liikenteen alalla hyödynnetään muita aloja jonkin verran enemmän
erilaisia sovelluksia kuten oppimispelejä ja simulaatioita.
Tulokset tukevat aikaisempien selvitysten tuloksia siitä, että välinekanta vaikuttaa olevan
Suomessa hyvällä tasolla. Opettajista suurimmalla osalla on käytössään tarvittaessa työpaikan tarjoamat laitteet (Ruhalahti ja Kentta, 2017). Tämän tutkimuksen tulokset osoittavat,
että opiskelijoiden kokema tarve uusille välineille ei ole kovin suuri. Lähes kaikilla opiskelijoilla on aina tarvittaessa käytössä joko oppilaitoksen kannettava tietokone tai pöytätietokone, joiden lisäksi voi olla myös oma tietokone. Vaikka tilanne on pääosin erittäin hyvä,
pienellä osalla opiskelijoista puuttuu välttämättömät laitteet. Suurin tarve näyttäisi olevan
oppilaitoksen kannettavista tietokoneista. Opiskelijoiden hyödyntämät digitaaliset ratkaisut ja
käytössä olevat palvelut vaihtelevat.
Tämän tutkimuksen tulokset tukevat osaltaan myös Euroopan komission tilaaman selvityksen tuloksia, jonka mukaan suomalaiset koulut ovat tietotekniseltä varustukseltaan kohtuullisen hyvällä tasolla. On myös hyvin odotettavaa, että uuden teknologian kuten robotiikan
ja VR-teknologian hyödyntäminen laajenee opetuksessa ja koulutuksessa lähivuosina. Mielenkiintoista on myös jatkossa seurata, kuinka oppilaitoksissa otetaan käyttöön uudenlaista
oppimista tukevaa teknologiaa, kuten mm. simulaatioita, 3D-teknologiaa, robotteja ja VR-teknologiaa.
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8.2

Digitalisaation vaikutukset oppimiseen ja osaamisen
kehittymiseen ammatillisessa koulutuksessa

Digitalisaation keskeisimmät vaikutukset nousevat tuloksissa esiin moninaisina oppimista
edistävinä hyötyinä ja mahdollisuuksina. Digitalisaatio on tulosten mukaan muuttanut ammatillista oppimista. Digitalisaation hyötyjä tunnistetaan runsaasti: Tärkeimpinä pedagogisina
mahdollisuuksina nähtiin ajan ja paikan suhteen joustavat tavat oppia, opettaa ja ohjata.
Opettajat näkivät digitaalisuuden yhtenä keskeisenä hyötynä mahdollisuudet hyödyntää erilaisia video-, kuva- ja simulaatiosovelluksia. Yksi konkreettinen vaikutus näkyy esimerkiksi
siinä, että osaamisen dokumentoinnissa hyödynnetään enenevässä määrin kuvaa ja videota.
Keskeisenä hyötynä nähdään myös oppimateriaalien uudenlainen saavutettavuus ja laadukkaat toteutukset. Opetus- ja ohjaushenkilöstö näkee, että digitalisaatio mahdollistaa entistä
yksilöllisemmät opintopolut ja parantaa koulutuksen alueellista saavutettavuutta.
Digitalisaation nähdään lisäävän myös muiden koulutuksen järjestäjien koulutustarjonnan
hyödyntämistä. Tämä tukee myös ammatillisen koulutuksen reformin tavoitteita, kuten henkilökohtaisten opintopolkujen luomista ja laaja-alaisen osaamisen kehittämistä. Opettajat
raportoivat myös, että digitaaliset menetelmät mahdollistavat ohjausresurssin kohdentamista niille opiskelijoille, jotka sitä eniten tarvitsevat ja/tai joiden tietotekniset valmiudet
ovat heikoimmat. Vaikka tulokset osoittavat digitaalisuuden laajentavan ja monipuolistavan
ammatillisen koulutuksen oppimisympäristöjä, vaikutukset omaan organisaatioon ja arjen
työhön nähdään vielä yllättävän vähäisinä.
Myös opiskelijat kokevat hyötyvänsä digitaalisuudesta opinnoissaan useilla tavoilla ja digiosaaminen nähdään myös keskeisenä taitona työelämään siirryttäessä. Opiskelijoiden vastauksissa korostuu eniten se, että digitaaliset sovellukset ja ratkaisut tavalla tai toisella helpottavat oppimistal Vaikutukset näkyvät osaamisen hankkimisen tavoissa, kun tiedon etsiminen
ja löytäminen on helpottunut huomattavasti. Osa painotti enemmän opiskeluihin liittyvien
asioiden hoitamisen helpottuneen. Keskeisenä hyötynä opiskelijat tuovat opettajien tavoin
esiin opintojen joustavoittamisen. Digitalisaation myötä opintojen aika- ja paikkasidonnaisuus
on vähentynyt ja parhaimmillaan opiskelijat voivat yhdistää opiskelua erilaisiin elämäntilanteisiin joustavammin. Oppilaitosten käytössä olevien järjestelmien myötä omien opintojen etenemisen seuraaminen on tehostunut. Enemmistö opiskelijoista kokee, että digitaaliset ratkaisut
kehittävät ammatillista osaamista ja osaamista voi hyödyntää niin työpaikalla tapahtuvassa
oppimisessa kuin työelämässä. Digitalisaation hyödyt arvioidaan suuremmiksi silloin, kun erilaisia digitaalisia sovelluksia ja välineitä hyödynnetään enemmän. Myös yli puolet vastanneista
opettajista ja ohjaajista koki digitalisaation parantavan opiskelijan motivaatiota.
Vastauksista oli tunnistettavissa myös opiskelijaryhmä, jotka eivät halua mitään uutta digitaalista opintoihinsa. Muutamissa vastauksissa raportoitiin siitä, että digitalisaatio on etäännyttänyt opiskelijoita ja opettajia toisistaan ja sitä korostetaan jo liikaa. Opiskelijat painottivat
myös, että lähiopetusta ei saa korvata liikaa digitaalisten ratkaisujen myötä ja opiskelijat
edelleen toivovat kasvokkaista vuorovaikutusta.
Kaikkiaan tulokset antavat vahvan perustan pohtia jatkossa menetelmiä, joiden avulla voidaan tukea osaamisen jakamista työyhteisöjen sisällä sekä edistää tietotekniikan pedagogista hyödyntämistä oppilaitoksissa: Miksi henkilöstön keskinäinen yhteistyö ja pedagogisten käytänteiden kehittäminen eivät kuitenkaan toteudu ja tue käytännön tasolla opetus- ja
ohjaustehtävää.
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8.3

Digitalisaation rooli tulevaisuudessa DIGAMtutkimuksen perusteella

Tulevaisuudessa digitalisaatio tulee enenevissä määrin vaikuttamaan myös ammatilliseen
koulutukseen sekä ammattitaitovaatimuksiin. DIGAM-kyselyn tulokset kuvaavat opetus- ja
ohjaushenkilöstön halua kehittää ja kehittyä. Tulevaisuudessa opetushenkilöstö toivoo mahdollisuutta vaikuttaa sekä organisaatiotason linjauksiin erityisesti teknisiin valintoihin liittyen. DIGAM-tutkimuksen tuloksissa korostuu opetus- ja ohjaushenkilöstön halukkuus jakaa
omaa osaamistaan alkaen lähimmistä kollegoista aina valtakunnallisiin verkostoihin saakka.
Tunnistettuja toimivia käytäntöjä ovat esimerkiksi digi-mentoritoiminnan kehittäminen, vertaistukiverkoston kehittäminen, systemaattisesti järjestetyt koulutukset ja erilaiset oppilaitoksen digiosaamista ja osaamistarpeita koskettavat tietoon pohjautuvat kartoitukset.
Opiskelijoilta tiedusteltiin, minkälaisia digitaalisia ratkaisuja he toivoisivat käytettävän tulevaisuudessa enemmän osana opintoja. Opiskelijoiden näkemykset olivat hyvin maltillisia.
Suurin toive liittyi siihen, että nykyisiä välineitä ja sovelluksia hyödynnettäisiin systemaattisemmin (esim. Wilma, Moodle, pilvipalvelut, blogit, oppimispäiväkirjat, office 365 online,
some). Opiskelijat toivoivat myös lisää vuorovaikutusta opettajien ja ohjaajien kanssa (esim.
chat). Useissa vastauksissa toivottiin etä- ja verkkokursseja nykyistä enemmän. Ammattialakohtaisia sovelluksia ja pelejä (esim. simulaatioiden hyödyntäminen) toivottiin hyödynnettävän nykyistä laajemmin. Vain muutamat opiskelijat toivoivat lisää virtuaalitodellisuuden
hyödyntämistä ja esimerkiksi virtuaalilasien käyttöönottoa. Paikoin toivottiin digitaalisuuden
hyödyntämistä työssäoppimisen yhteydessä nykyistä enemmän.
Työpaikalla tapahtuva oppiminen tulee korostumaan entisestään ammatillisen koulutuksen
reformin myötä. Keskeinen osa reformia on lisätä koulutuksen yksilöllisyyttä ja yritys- ja työelämäkohtaisuutta niin sisällöllisesti kuin osaamisen hankkimisen suhteen. Aidot työelämän
tilanteet toimivat oppimisympäristöinä myös jatkossa, ja tästä syystä myös työelämäyhteistyössä tulee hyödyntää digitaalisia menetelmiä samoin kuin oppilaitoksen muussa toiminnassa. Huomionarvoista on, että tarvitaan sekä lähiopetusta että digitaalisten välineiden hyödyntämistä osana oppimista.
Tulosten pohjalta voidaan todeta, että vaikka digitalisaation hyödyt ja mahdollisuudet ovat
moninaisia niin kaikkiaan digitalisaation voidaan sanoa olevan vasta alussa. Todennäköistä
on, että digitalisaation aiheuttamat suurimmat ja vaikuttavimmat muutokset ovatkin vasta
tulossa. Odotettavaa on, että älyteknologia, robotisaatio ja automatisaatio tulevat muuttamaan ammatillisia osaamistarpeita tulevaisuudessa merkittävästi. Myös Digiope-selvityksessä todetaan, että digitalisaatiota tukevaa osaamista tarvitaan lisää. Erityisesti tarvitaan
uusien digitaalisten opetus-ja ohjaussovellusten osaamista. Multimodaalisuuden hyödyntäminen niin oppimisprosessin tukena kuin opetusaineistona koettiin tarpeelliseksi. Verkkopedagogiseen osaamiseen koettiin tarvetta, mutta osaamisen kehittämistä vaatii myös tulevaisuuden älyteknologia ja digitaalisuus. (Ruhalahti ja Kentta, 2017).
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8.4

Suositukset kootusti

Seuraavassa esitetään keskeisempiä tutkimuksessa esiin nousseita suosituksia nykytilan ja
tulevaisuuden ammatillisen koulutuksen osaamisvaatimuksiin vastaamiseksi:
1. Koulutuksen järjestäjien digitalisaatiota tukevassa strategiassa ja sen osana linjausten
täytäntöönpanossa tulee huolehtia, että opiskelijoiden digitaalisten taitojen osaaminen
varmistetaan ja valmiuksien antaminen ymmärretään kapeaa ammattiosaamista laajemmin. Digitalisoitumisen tila vaihtelee koulutuksen järjestäjittäin ja opetusryhmittäin.
Kaikkiaan digitaalisuuden hyödyntämisen ei tulisi olla riippuvainen opettajan omasta kiinnostuksesta ja halusta hyödyntää nykyaikaisia menetelmiä. Opetus- ja ohjaushenkilöstön
alakohtaisiin eroihin osaamisessa ja digitaalisten ratkaisujen hyödyntämisessä tulee kiinnittää enemmän huomiota.
• Koulutuksen järjestäjien tulee kartoittaa digiosaamisen ja infran katvealueita ja vastata
näihin haasteisiin systemaattisella kehitystyöllä. Kehitystyö alkaa siitä, että tunnistetaan alat ja osa-alueet, joissa omassa organisaatiossa on parantamisen varaa.
• Koulutuksen järjestäjän tulisi määrittää vähimmäisvaatimukset osaamisessa, välineissä ja resursseissa. Kaikilta opettajilta voidaan edellyttää oppimista tukevan teknologian peruskäyttöä ja digipedagogista perusosaamista. Tätä työtä voidaan tukea myös
erilaisilla rakenteellisilla uudistuksilla (esim. vuosityöaika) sekä täydennyskoulutuksella.
2. Digitalisaation hyödyistä päästään osallisiksi epätasaisesti eri aloilla ja opetusryhmissä
ja opetus- ja ohjaushenkilöstön osaamisen kehittämisen tarve on vielä ilmeinen. Hyviä ja
toimivia malleja ja digitaalisten ratkaisujen hyötyjä tulee viestiä aktiivisesti organisaatioiden sisällä. Jokaisessa oppilaitoksessa on innostuneita ja aktiivisia kehittäjä-opettajia,
joita voidaan kannustaa jakamaan hyviä toimintatapoja ja käytäntöjä koko organisaation
käyttöön. Kyselyn perusteella suuri osa opetus- ja ohjaushenkilöstöstä on valmis jakamaan osaamistaan erityisesti oman koulutuksen järjestäjän sisällä. Vertaismentorointi on
myös edullinen ja tehokas tapa ylläpitää osaamista. Toisilta oppimista tulisi tukea oppilaitoksen toimintakulttuurissa ja strategiassa.
• Opetus- ja ohjaushenkilöstön ammatillisessa kehittymisessä tulisi turvata jatkuva
oppimisen elinkaari irrallisten koulutusten sijaan. Osaamisen jakamisessa suositellaan
hyödynnettävän ns. digimentoritoimintaa, josta on saatu hyviä kokemuksia. Koulutuksen järjestäjät voivat sitouttaa ja kannustaa digimentoreita osaamisen jakamiseen
koulutuksen järjestäjän sisällä. Digimentorit voivat auttaa esimerkiksi erilaisten digipedagogisten mallien käyttöönotossa, teknologian hyödyntämisessä, verkko- ja monimuotokurssien suunnittelussa ja arvioinnissa sekä opettajien kouluttamisessa.
• Opetushallinnon ja opettajankoulutuksen on osaltaan ajankohtaisessa kehittämistyössä varmistettava, että opettajien digipedagoginen osaaminen vastaa tulevaisuuden
ammattitaitovaatimuksia nykyistä laajemmin. Tämä asettaa vaatimuksia myös opettajankoulutuksen ajantasaistamiselle.
3. Tulevaisuuden osaamistarpeet muuttuvat, ja mm. tekoälyn ja virtuaalitodellisuuden hyödyntäminen kehittyy jatkuvasti. Koulutuksen järjestäjien tulee kehittää erilaisia kumppanuuksia työelämän ja yritysten kanssa. Ammatillisen koulutuksen järjestäjien tulee olla
toimintatapoja ja oppimisympäristöjä aktiivisesti uudistavia ja kehittäviä, ja mikä tarkoittaa myös uusiin ketteriin kokeiluihin osallistumista. Opetushallinnon on syytä jatkaa kehitystyötä ammatillisen koulutuksen järjestäjien digitaalisuuden edistämiseksi.
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4. Koulutuksen järjestäjien työelämäkumppanuuksien kehittäminen on peruslähtökohta
ammatillisen koulutuksen järjestämisessä. Tämä laajentaa niin opetushenkilöstön kuin
työelämän edustajien osaamista sekä luo ennen kaikkea uusia mahdollisuuksia opiskelijalle. Työpaikkaohjaajan osaamista digitalisaation hyödyntämisessä mm. opiskelijan
arvioinnissa tulee myös kehittää. Työpaikkaohjaajille suositellaan erityisesti tarjottavan
täsmä- ja pikaohjausta (ei pitkiä kursseja) digitaalisten ratkaisujen käyttöönotossa osana
työpaikalla tapahtuvaa oppimista. Opiskelijat voivat myös toimia työpaikkaohjaajien opettajina ratkaisujen käyttöönotossa.
5. Vastaavantyyppiselle kokoavalle tiedonkeruulle on nähtävissä tarvetta myös tulevaisuudessa. Digam-tutkimus luo pohjatietoa ammatillisen koulutuksen digitalisaation tilasta ja
vaikutuksista oppimiseen. Tutkimuksessa on tuotu esiin opiskelijoiden ja opettajien itsearviointiin pohjautuvia näkemyksiä mm. osaamisesta, valmiuksista ja niiden vastaavuudesta
koulutuksen ja työelämän tarpeisiin. Tällöin arviot on tehty suhteessa sen hetkiseen
vaatimustasoon: Milloin digitaalisuutta ei hyödynnetä tai se on hyvin rajallista, valmiudet
voidaan arvioida ylioptimaalisesti. Siksi onkin tärkeää, että digitaalisten valmiuksien ns.
vähimmäistaso, riittävä osaaminen ja vaatimustaso määritellään koulutuksen järjestäjien
taholta, jotta opiskelijoiden perustaidot voidaan varmistaa (ks. suositus 1).
• Tulevaisuudessa tutkimusasetelmaa ja tiedonkeruuta olisi mahdollista tarkentaa siten,
että saadaan tarkempaa koulutuksen järjestäjäkohtaista benchmarking tietoa. Lisäksi
tulisi huomioida laajemmin työnantajien näkökulma siitä, vastaako koulutuksessa
saadut perustaidot työelämän tarpeita. Suositeltavaa on, että opettajat ja opiskelijat
arvioivat omaa osaamistaan suhteessa tulevaisuuden vaatimuksiin.
• Yksityiskohtaisempien vaikutusten arvioimiseksi jatkossa olisi hyödyllistä seurata
myös eri teknologioiden hyödyntämistä ja vaikutuksia oppimisprosesseihin erilaisten
case-tarkastelujen avulla. Vertailuasetelmien avulla voidaan tarkastella syvällisemmin
eri teknologien ja toimintatapojen vaikutuksia oppimistuloksiin.
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LIITTEET
Liite 1. Opetus- ja ohjaushenkilöstön kyselylomake
(Kysely on toteutettu yhteistyössä Digiope-selvityksen kanssa. Osa kyselystä koskee
Digiope-selvitystä ja osa DIGAM-tutkimusta)

Ammatillisen koulutuksen digitalisaatio ja työelämäyhteistyö
Tervetuloa kehittämään tulevaisuuden ammatillista opetusta ja ohjausta!
Digitalisaatiolla kyselyssä tarkoitetaan toimintatapojen tai prosessien muuttamista
digitaalisia välineitä hyödyntämällä. Digitalisaation vaikutukset työelämään ja ammatilliseen
koulutukseen ovat monimuotoisia ja laaja-alaisia, joten tarvitaan lisää tutkimustietoa
digitalisaation vaikutuksista ammatilliseen koulutukseen nyt ja tulevaisuudessa.
Kyselyn tavoite on koota tietoa digitalisaation vaikutuksista osaamisen kehittämiseen,
oppimiseen ja osaamisen kehittymiseen ammatillisessa koulutuksessa. Kyselyssä on
erillinen osio koskien ammatillisen koulutuksen työelämäyhteistyötä.
Vastauksesi tukee ammatillisen koulutuksen reformin tavoitteiden toteutumista. Jaa
kokemuksesi ja näkemyksesi ammatillisen koulutuksen kehittämiseksi.
Vastaajan taustatiedot:

1. Sukupuoli
Nainen
Mies
En halua sanoa

2. Ikäsi

Enintään 30 v
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41 - 50 v

51 - 60 v

yli 60 v

3. Mikä on opetuskielesi
Suomi
Ruotsi
Suomi ja ruotsi
Saame
Muu

4. Työtehtäväsi?
Opetus- ja ohjaustehtävät
Asiantuntijatehtävät
Päällikkötehtävät
Johtotehtävät
Muu

5. Kokemus
0-2 vuotta

3-4 vuotta

5-9 vuotta

10-19 vuotta

yli 20 vuotta

Kuinka kauan olet toiminut ammatillisena
opettajana tai ohjaajana?
Kuinka kauan olet toiminut oman
substanssialan työtehtävissä ?

6. Onko sinulla opettajan pedagoginen pätevyys?
kyllä, suoritusvuosi
________________________________
ei
opettajaopintoni ovat kesken
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7. Täydennyskoulutus
Kyllä

Oletko osallistunut viimeisen kolmen vuoden
aikana opetus- ja ohjaushenkilöstölle
järjestettyyn täydennyskoulutukseen?
Oletko osallistunut viimeisen kolmen vuoden
aikana opetus- ja ohjaushenkilöstölle
järjestettyyn digitalisaatioita tukevaan
täydennyskoulutukseen?

8. Minkä koulutuksen järjestäjän/järjestäjien palveluksessa toimit tällä hetkellä?

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
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Ei

9. Missä maakunnassa koulutuksen järjestäjä sijaitsee?
Ahvenanmaan maakunta
Etelä-Karjala
Etelä-Pohjanmaa
Etelä-Savo
Kainuu
Kanta-Häme
Keski-Pohjanmaa
Keski-Suomi
Kymenlaakso
Lappi
Päijät-Häme
Pirkanmaa
Pohjanmaa
Pohjois-Karjala
Pohjois-Pohjanmaa
Pohjois-Savo
Satakunta
Uusimaa
Varsinais-Suomi
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10. Millä koulutusalalla toimit pääasiallisesti opetus- ja ohjaustehtävissä?
humanistinen ja kasvatusala
kulttuuriala
yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala
luonnontieteiden ala
tekniikan ja liikenteen ala
luonnonvara- ja ympäristöala
sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala
matkailu-, ravitsemis- ja talousala
valmentava koulutus

11. Onko koulutuksen järjestäjä linjannut digitalisaation hyödyntämistä opetus- ja ohjaustyössä?
kyllä
ei
en tiedä tai en osaa sanoa
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12.
Valitse seuraavista ohjelmista ja sovelluksista ne, joita käytät opetus- ja ohjaustyössä. Voit valita
vain ne, joita käytät.
Henkilökohtaistamiseen

Opetus- ja
ohjaustyöhön

Työpaikoilla
tapahtuvaan
ohjaukseen

Ammattiosaamisen
näyttöihin

Tutkintotilaisuuksiin

Muuhun
työhön

Koulutuksen
järjestäjän
opiskelijahallintajärjestelmä
Koulutuksen järjestäjän
oppimisympäristö
(esim. Moodle, Optima,
Its Learning)
Koulutuksen järjestäjän
intranet (esim. O365,
Google Apps)
Verkkoohjausympäristöt
(esim. Adobe Connect,
Webex, Google
Hangout, Skype)
Blogialusta
(esim. Weebly, Blogger,
Wordpress, Wix)
Sosiaalisen median
yhteisöpalvelut
(Facebook, LinkedIn)
Sosiaalisen median
jakopalvelut (esim.
Youtube, Instragram,
Flickr)
Mobiiliohjaussovellukset
(esim. WhatsApp,
Telegram)
Pilvipalvelut
(esim. Google Drive,
Dropbox, OneDrive)
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13. Onko käytössäsi seuraavia digitalisaatiota tukevia välineitä tai laitteita, joita käytät opetus- ja
ohjaustyössä.
On,
tarvittaessa

On, mutta ei aina
tarvittaessa

Ei, mutta
tarvitsisin

Ei enkä
tarvitse

Työpaikan kannettava tietokone
Työpaikan tabletti
Työpaikan älypuhelin
Työpaikan pöytätietokone
Oma älypuhelin
Oma tietokone
Oma tabletti
Kamera
Videokamera
360 kamera
Kuvien editointiin liittyvä teknologia
3D-tulostin
Muu 3D-teknologia
Älyvaate tai muu puettava teknologia
VR (virtual reality) -teknologia ja virtuaalilasit
Simulaatiot mahdollistava teknologia
Simulaattori

14. Oletko suorittanut Oppiminen Online- järjestelmän mukaisia digitaalisia osaamismerkkejä?
Oppiminen Online on opetushenkilöstön tieto- ja viestintätekniikan osaamista kehittävä avoin täydennyskoulutusjärjestelmä,
jossa osoitettu osaaminen tunnustetaan myöntämällä osaamismerkkejä.

kyllä
ei

Seuraavat kysymykset kartoittavat digitaalisia opetus- ja ohjaustaitoja.
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15. Millaiseksi arvioit osaamisesi seuraavilla digitaalisen ohjauksen alueilla?
5=
Osaamiseni on
erinomaista.

4=
Osaamiseni
on hyvää.

3 = Osaamiseni
on perustasolla.

2=
Osaamiseni
on vähäistä.

1=
En
osaa.

Käytän digitaalisia oppimateriaaleja.
Ohjaan opiskelijoita digitaalisten työkalujen ja
sovelluksien käytössä.
Suunnittelen useiden verkkotyökalujen ja
-ympäristöjen käytön pedagogisesti toimivaksi
toteutukseksi.
Seuraan opiskelijoiden etenemistä ja
aktiivisuutta digitaalisissa opetus- ja
ohjausympäristöissä.
Hyödynnän oman alan oppimissovelluksia
(esim. simulaatioita, pelejä jne.).
Ohjaan työpaikoilla tapahtuvaa oppimista
digitaalisissa ympäristöissä.
Ohjaan opiskelijoita hyödyntämään
itsearvioinnissa ja reflektoinnissa digitaalisia
työkaluja ja sovelluksia (esim. ePortfolio,
oppimispäiväkirja, jne.).
Ohjaan opiskelijaa tekemään osaamisensa
näkyväksi digitaalisesti (esim. ePortfolio,
kuvapankki, verkkosivu, video jne.).
Käytän opetuksessa ja ohjauksessa
digitaalista vertaisarviointia ja -palautetta.
Hyödynnän digitaalisia arviointimenetelmiä
(esim. videot, medianjakopalvelut,
verkkokokousohjelmat ja -sovellukset).
Käyn palaute- ja arviointikeskusteluja
digitaalisesti (esim. mobiilisovellus,
verkkokokousohjelma).
Käytän multimodaalista palautetta (esim. äänija videonauhoitteet) osana ohjausta.
Hallitsen ja tunnistan digitaaliseen
työskentelyyn liittyvät tietosuoja-asiat.
Hallitsen ja tunnistan digitaaliseen
työskentelyyn liittyvät tekijänoikeudelliset
asiat.
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16. Omalle alalleni soveltuvat muut kuin edellisessä kohdassa (15) luetellut digitaaliset ratkaisut.
Kerro, mitkä?

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

17. Vastaa seuraaviin opiskelijan osaamisen kehittymiseen liittyviin väittämiin. Digitaalisten
ratkaisujen käyttö...
Täysin
samaa
mieltä

Jokseenkin
samaa mieltä

Jokseenkin eri
mieltä

Täysin eri
mieltä

Kehittää opiskelijan ammatillista osaamista.
On tarpeellista työpaikalla tapahtuvassa
oppimisessa.
On tarpeen opiskelijan tulevan ammatin
kannalta, jotta voi hyödyntää osaamista
valmistuttuaan.
On tarpeen opiskelijan tulevan ammatin
kannalta, jotta voi kehittää osaamista
työelämässä.

Digitaaliset opetus- ja ohjauskäytänteet

18. Keihin seuraavista pidät säännöllisesti yhteyttä digitaalisten sovellusten välityksellä?
Opiskelijat
Opiskelijoiden lähiomaiset
Kollegat
Oman organisaation muu henkilöstö
Työpaikkaohjaajat
Muut yhteyshenkilöt työpaikolla
Yhteyshenkilöt koulutusalani ammatillisissa verkostoissa
Yhteyshenkilöt valtakunnallisissa koulutuksen kehittämisen verkostoissa
Muut
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En osaa
sanoa

19. Mitä mieltä olet seuraavista väittämistä koskien digitaalista opetus- ja ohjaustoimintaasi?
Täysin
samaa
mieltä

Jokseenkin samaa
mieltä

Jokseenkin eri
mieltä

Täysin eri
mieltä

En osaa
sanoa

Tunnen oman organisaationi digitaaliset
opetus- ja ohjausympäristöt.
Tunnen oman koulutusalani digitaalisen
työskentelyn toimintakäytänteet.
Kokeilen ja kehitän uusia digitaalisia
työskentelytapoja ohjaus- ja opetustyössä.
Ohjaan opiskelijat käyttämään digitaalisia
sovelluksia osana opetus-ja ohjaustyötä.
Uskon digitaalisuuden myönteisiin vaikutuksiin
oppimiseen.
En saa kollegoiltani tukea digitaaliseen
työskentelyyn.
Jaan kokemuksia digitaalisista opetus- ja
ohjauskokeiluistani.
En mielelläni opiskele verkossa tai
oppimissovelluksia käyttäen.
Olen mukana sosiaalisen median
ammatillisissa verkostoissa.

20. Mainitse pedagogisia malleja, joita sovellat omassa digitaalisessa opetus- ja ohjaustyössäsi?

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

21. Millaisia haasteita tai mahdollisuuksia liittyy digitaaliseen opetukseen ja ohjaukseen?

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
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22. Mitä digitaalisen osaamisen aluetta koet omalla kohdallasi tärkeimmäksi kehittää?

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

23. Miten mielestäsi opetus- ja ohjaustyö muuttuu seuraavan kolmen vuoden aikana?

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

Digitalisaation vaikutukset oppimiseen, osaamisen kehittämiseen ja kehittymiseen

24. Mielestäni digitalisaatio...
(valitse sopivin vaihtoehto)
Täysin samaa
mieltä

Lisää muiden koulutuksen järjestäjien
koulutustarjonnan hyödyntämistä
opetustarjonnassa.
Parantaa koulutuksen tasa-arvoa.
Parantaa koulutuksen alueellista
saavutettavuutta.
Lisää koulutuksen järjestäjien välistä
yhteistyötä.
Monipuolistaa yhteisten opintojen tarjontaa.
Ei laajenna ammattiaineiden tarjontaa.
Mahdollistaa entistä yksilöllisemmät
opintopolut.
Mahdollistaa laajemman opintotarjonnan
edullisemmilla koulutuskustannuksilla.
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Jokseenkin
samaa
mieltä

Jokseenkin
eri
mieltä

Täysin eri
mieltä

En osaa
sanoa

25. Organisaatiossa, jossa pääasiassa toimin...
(valitse sopivin vaihtoehto)
Täysin samaa
mieltä

Jokseenkin
samaa
mieltä

Jokseenkin
eri mieltä

Täysin eri
mieltä

En osaa
sanoa

Digitalisaation vaikutuksen näkyvät useilla
koulutusaloilla.
Käytetään henkilöstön digitaalisen opetus- ja
ohjausosaamisen kehittämiseen
osaamiskartoitusta.
Ei tarjota riittävästi digitalisaatioon liittyvää
pedagogista tukea opetus- ja ohjaustyöhöni.
On tunnistettu eri aloille soveltuvia
digipedagogisia malleja ja hyviä käytäntöjä.
Tuetaan uusien digipedagogisten mallien
käyttöönottoa.
Kehitetään edelleen digipedagogisia malleja ja
hyviä käytäntöjä.
Käytettävät digitaaliset oppimisympäristöt
ovat ajantasaisia ja soveltuvat
käyttötarkoitukseensa.
Ei tarjota riittävästi teknistä tukea digitaalisten
oppimisympäristöjen hyödyntämiseen.
Tarjotaan riittävät resurssit digitalisaation
hyödyntämiseen opetuksen kehittämisessä.
Työaikani ja työntekemisen paikka joustavat
opetus- ja ohjaustarpeen mukaisesti.
Kannustetaan verkostoitumaan ammatillisesti
Kannustetaan digipedagogisen osaamisen
jakamiseen.
Johto antaa tukensa ammatin opetuksen
kehittämiselle digitalisaation keinoin.
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26. Alla on väittämiä ammatillisen koulutuksen digitalisaatiosta. Valitse mielestäsi sopivin
vaihtoehto.
Digitalisaatio...
Täysin samaa
mieltä

Jokseenkin
samaa
mieltä

Jokseenkin
eri
mieltä

Täysin eri
mieltä

En osaa
sanoa

Mahdollistaa ammatin opetuksen ajasta ja
paikasta riippumatta.
Helpottaa opintojen seuraamista (esim.
ePortfolio, blogi, vlogi jne)
Vähentää opetuksen ja ohjauksen tarvetta.
Lisää opettajan työtä.
Vähentää opetukseen ja ohjaukseen
käytettävissä olevaa aikaa.
Ei vaikuta oman koulutusalani osaamisen
hankkimiseen ja kehittämiseen.
Lisää vuorovaikutusta opetus- ja
ohjaustilanteisiin.

27. Seuraavat väittämät liittyvät digitalisaatioon ja sen vaikutuksiin ammatillisiin opiskelijoihin.
Valitse mielestäsi sopivin vaihtoehto.
Digitalisaatio...
Täysin
samaa
mieltä

Parantaa opiskelumotivaatiota.
Lisää opiskelijan vastuuta omasta
oppimisestaan.
Ei tue opintojen henkilökohtaistamista ja
yksilöllisyyttä.
Helpottaa itsearviointia (esim. käyttämällä
ePortfoliota, oppimispäiväkirjaa, jne.).
Helpottaa myös muilta opiskelijoilta oppimista.
Ei hyödytä opiskelijoita heidän opinnoissaan.
Vie huomion liikaa laitteisiin ja
sovelluksiin henkilökohtaisten kohtaamisten
kustannuksella.

86

DIGITALISAATIO AMMATILLISESSA KOULUTUKSESSA

Jokseenkin
samaa mieltä

Jokseenkin eri
mieltä

Täysin eri
mieltä

En osaa
sanoa

28. Millaisia pedagogisia mahdollisuuksia digitalisaatio on jo tuonut sinun opetukseesi ja
opiskelijoiden oppimiseen?

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

29. Miten digitalisaatio on mielestäsi muuttanut ammatillisen koulutuksen oppimisympäristöjä tähän
mennessä?

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

30. Digipedagogisen osaamisen jakaminen ja yhteisöllisyys: arvioi seuraavia väittämiä.
Täysin samaa
mieltä

Jokseenkin
samaa
mieltä

Jokseenkin
eri
mieltä

Täysin eri
mieltä

En osaa
sanoa

Osaan arvioida oman digipedagogisen
osaamiseni tason realistisesti.
Haluan kehittää digipedagogista osaamistani.
Minulle on luontevaa jakaa osaamistani
lähimmille kollegoilleni.
Opin mielelläni lähimmiltä kollegoiltani.
Olen valmis jakamaan omaa osaamistani
sisäisissä koulutustapahtumissa.
Olen kiinnostunut oppimaan toisilta sisäisissä
koulutustapahtumissa.
Olen valmis jakamaan omaa osaamistani
valtakunnallisissa opetusalan verkostoissa.
Haluan hyödyntää muiden jakamaa osaamista
valtakunnallisista opetusalan verkostoista.
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31. Miten digitalisaatio tulee vaikuttamaan opettajan ja opiskelijan toimintaan seuraavien 3-5
vuoden aikana?
Esim. oppimisympäristöt, pedagogiikka, jne.

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

32. Mitkä ovat digitalisaatioon liittyvät kehittämishaasteet omassa työssäsi? Onko omassa
organisaatiossasi esteitä digitalisaation hyödyntämiseen?

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

Ammatillisen koulutuksen työelämäyhteistyö
Työelämän kanssa tehtävä yhteistyö on tärkeää ammatillisen koulutuksen toteuttamisen ja
kehittämisen kannalta. Kyselyn viimeisessä osiossa haluamme kuulla kokemuksesi ja
näkemyksesi nykytilasta sekä mahdolliset kehittämisajatuksesi.
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33. Mitä mieltä olet seuraavista työelämäyhteistyön organisointiin liittyvistä väittämistä?
Täysin
samaa
mieltä

Jokseenkin
samaa mieltä

Jokseenkin eri
mieltä

Täysin eri
mieltä

En osaa
sanoa

Koulutuksen järjestäjän strategiassa on linjattu
työelämän kanssa tehtävä yhteistyö.
Työelämäyhteistyötä on liian vähän
ammatillisessa koulutuksessa.
Koulutuksen järjestäjän palvelut tukevat
työelämäyhteistyötä.
Omaa alaani koskeva ennakkointitieto auttaa
kehittämään työelämäyhteistyötä.
Koulutuksen järjestäjän työelämän
kehittämismalli on asiakaslähtöinen.
Koulutusorganisaatiossani seurataan ja
arvioidaan säännöllisesti työelämäyhteistyön
laatua.
Teen alueen työ- ja elinkeinoelämän kanssa
aktiivisesti yhteistyötä.
Koulutusalalla käynnissä oleva hankkeet
palvelevat alueen työ- ja elinkeinoelämän
tarpeita.
Digitaaliset sovellukset ja ohjelmat edistävät
yhteistyötä ja yhteydenpitoa työelämän
kanssa.
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34. Mitä mieltä olet seuraavista rakenteisiin liittyvistä väittämistä?
Täysin
samaa
mieltä

Jokseenkin
samaa
mieltä

Täysin eri
mieltä

Jokseenkin eri
mieltä

En osaa
sanoa

Tutkinnon perusteet vastaavat työelämän
tarpeisiin.
Alani tutkintorakenne vastaa työelämän
tarpeisiin.
Alani tutkinnot muodostavat kokonaisuuden,
joka vastaa työelämän osaamistarpeisiin.
Tarvitsen lisää oman alani
työelämäverkostoja.
Opiskelijoille löytyy työpaikkoja opiskelun
aikana riittävästi.
Jaan aktiivisesti omaa osaamista
työelämäyhteistyöstä työyhteisössäni.
Kehitämme jatkuvasti yhteistyötä työelämän
kanssa.

35. Mitä mieltä olet seuraavista opetus- ja ohjaustyöhösi liittyvistä väittämistä?
Täysin
samaa
mieltä

Työelämäyhteistyö on keskeinen osa opetusja ohjaustyötäni.
Tunnen hyvin oman alani työelämän tarpeet.
Minulla on riittävästi oman alan
työelämäosaamista, jotta suoriudun
ohjaamisesta työpaikoilla.
Tarvitsen lisää oman alani verkostoja.
En tee aktiivisesti omaan koulutusalaan
liittyvää työelämäyhteistyötä.
Jaan aktiivisesti omaa osaamista
työelämäyhteistyöstä työyhteisössä.
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Jokseenkin
samaa
mieltä

Jokseenkin
eri mieltä

Täysin eri
mieltä

En osaa
sanoa

36. Kuka koulutusorganisaatiossasi huolehtii työelämäkumppanuuksien ylläpidosta, kehittämisestä ja
arvioinnista?
ylläpito

kehittäminen

arviointi

Koulutusorganisaation johto
Koulutusalakohtaiset päälliköt
Koulutusalan opetus- ja ohjaushenkilöstö

37. Työelämäjaksot
Työelämäjaksolla tarkoitetaan määräaikaista jaksoa, jolloin opettaja/ohjaaja on oppilaitoksen
ulkopuolella olevassa työpaikassa kehittämässä osaamistaan.
jatkuvasti,
osana opetusja ohjaustyötä

Erillinen
jakso
2-4 kertaa
vuodessa

Erillinen
jakso
1-2 kertaa
kolmessa
vuodessa

Erillinen
jakso
kerran
viidessä
vuodessa

Erillinen jakso
harvemmin
kuin kerran
viidessä
vuodessa

Kuinka usein opetus- ja ohjaushenkilöstön
pitäisi mielestäsi osallistua työelämäjaksolle
tai toimia työelämässä?
Kuinka usein olet osallistunut
työelämäjaksoille?
Kuinka usein toimit työelämässä opetus- ja
ohjaustehtävissä (esim. työpaikalla tapahtuva
ohjaus)?

38. Työelämäjaksot opetus- ja ohjaustyössä
Yhdessä
työpaikassa

2-3 erilaisessa
työpaikassa

Yli neljässä erilaisessa
työpaikassa

Kuinka monessa erilaisessa työpaikassa olet
ollut työelämäjaksoilla?

39. Miten parantaisit työelämäyhteistyötä, jotta se toimisi tulevaisuudessa entistä paremmin?
(esim. miten vastata kohtaamiisi haasteisiin, miten hyödyntää digitalisaatiota
työelämäyhteistyössä)

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
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40. Mihin kysymykseen olisit toivonut saavasi tässä kyselyssä vastata? Sana on vapaa.

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

41. Kyselyn tuloksia syvennetään muutamilla haastatteluilla.
Jätä yhteystietosi, mikäli sinuun voi ottaa yhteyttä haastatteluajan sopimiseksi.
Nimi

________________________________

Sähköposti

________________________________

Postitoimipaikka ________________________________
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Liite 2. Opiskelijoiden kyselylomake

Digam - opiskelijakysely
TAUSTATIEDOT

Tervetuloa kehittämään ammatillisen koulutuksen digitalisaation tulevaisuutta!
Kyselyllä saadaan tietoa siitä, kuinka digitalisaation vaikutukset näkyvät ammatillisessa koulutuksessa opiskelijan näkökulmasta.
Vastaamalla pääset mukaan kehittämään ammatillista koulutusta.
Kysely tehdään Opetushallituksen toimeksiannosta, ja sen tavoitteena on saada tietoa ammatillisen koulutuksen nykytilasta ja
tulevaisuudesta. Vastaukset käsitellään luottamuksellisesti. Tutkimusraporteista ei voi tunnistaa yksittäisiä vastaajia. Kysely
koostuu monivalintakysymyksistä ja avoimista kysymyksistä.
Vastaamme mielellään tutkimusta koskeviin kysymyksiin:
Laura Jauhola, laura@owalgroup.com, 050 443 1841 ja Marika Koramo, marika@owalgroup.com, 040 822 4398.
Kiitos vastauksistasi!
TAUSTAKYSYMYKSET
1. Ikäryhmä

2. Sukupuoli
Nainen

Mies

Muu/en halua kertoa

3. Äidinkieli
Suomi
Ruotsi
Saame
Muu, mikä?

4. Maakunta, jossa opiskelet
maakunta
Valitse

5. Koulutusala, jolla opiskelet

6. Mitä tutkintoa opiskelet?

7. Koulutuksen järjestäjän nimi
Valitse
Valitse listasta
koulutuksen järjestäjä
Ei löytynyt listasta: kirjoita tähän

8. Oppilaitoksen nimi

9. Koulutusmuoto? Opiskelen:

10. Kauanko olet opiskellut nykyisissä opinnoissa?
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8. Oppilaitoksen nimi

9. Koulutusmuoto? Opiskelen:

10. Kauanko olet opiskellut nykyisissä opinnoissa?
Alle vuoden

1-2 vuotta

2-3 vuotta

Yli kolme vuotta

11. Korkein aikaisemmin suorittamasi tutkinto
Peruskoulu
Toisen asteen tutkinto (ammattikoulu tai lukio)
Korkeakoulututkinto (AMK/yliopisto)
Muu, mikä?

12. Oletko ollut työssäoppimisjaksolla ammatillisten opintojen aikana?
Kyllä
En

Digam - opiskelijakysely

13. Kuinka paljon sinulla on työkokemusta?

14. Onko sinulla käytössäsi tai tarvitsisitko opinnoissasi seuraavia laitteita?
On, mutta ei aina
On (tarvittaessa)

tarvittaessa

Ei, mutta tarvitsisin

Ei, enkä tarvitse

Oppilaitoksen kannettava tietokone
Oppilaitoksen tabletti
Oppilaitoksen älypuhelin
Oppilaitoksen pöytätietokone
Oma älypuhelin
Oma tietokone
Oma tabletti
Työpaikan älypuhelin
Työpaikan tietokone/tabletti
3D-tulostin tai muuta 3D-teknologiaa
Muuta digitaalista teknologiaa, mitä?
Muu (täsmennä)

15. Kenen kanssa ja miten usein pidät yhteyttä digitaalisten välineiden avulla opintoihisi liittyen?
Kyllä, säännöllisesti
(tarvittaessa esim.
joka viikko/päivä)

Kyllä, harvemmin

En juuri lainkaan

En koskaan

Opettajiin/ohjaajiin
Muihin opiskelijoihin
Työpaikkaohjaajiin
Vanhempiin/huoltajiin
Muu (täsmennä)

16. Kuinka paljon käytät seuraavia sovelluksia/ratkaisuja osana opiskeluasi?
En juuri
Säännöllisesti
Nettiä, josta etsin tietoa opiskeluun liittyen
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Somen
palveluita
opiskelussa tai esim.
yhteydenpidossa
opettajaan (esim. WhatsApp, Messenger, Instagram, Snapchat,
Skype)
Digitaalista oppimateriaalia opintojeni tukena

Satunnaisesti

lainkaan

En koskaan

Vanhempiin/huoltajiin
Muu (täsmennä)

16. Kuinka paljon käytät seuraavia sovelluksia/ratkaisuja osana opiskeluasi?
En juuri
Säännöllisesti

Satunnaisesti

lainkaan

En koskaan

Nettiä, josta etsin tietoa opiskeluun liittyen
Somen palveluita opiskelussa tai esim. yhteydenpidossa
opettajaan (esim. WhatsApp, Messenger, Instagram, Snapchat,
Skype)
Digitaalista oppimateriaalia opintojeni tukena
Blogia/vlogia/sähköistä oppimispäiväkirjaa tai ePortfoliota
Ammatilliseen alaan liittyviä sovelluksia
Oppimissovelluksia (esim. simulaatioita, pelejä jne.).
Pilvipalveluja (esim. Google Drive, Dropbox, OneDrive)
Koulutuksen järjestäjän oppimisympäristöjä (esim. Moodle,
Optima, Its Learning)
Virtuaalioppimisympäristöjä
Suoritan etäopintoja sähköisessä oppimisympäristössä
Käytän muita kuin oman oppilaitoksen tarjoamia
materiaaleja/palveluja opiskeluuni.
Muuta, mitä?

17. Mitä hyötyä digitaalisilla ratkaisuilla on ollut opinnoissasi?

18. Vastaa seuraaviin väittämiin
Täysin samaa
mieltä

Jossain määrin
samaa mieltä

Jossain määrin eri
mieltä

Täysin eri mieltä

Aloittaessani ammatilliset opinnot, minulla oli
riittävät digitaaliset valmiudet.
Digitaaliset valmiudet ovat parantuneet opintojen
aikana.
Tuotan ammattialaani liittyviä sisältöjä digitaalisia
ratkaisuja hyödyntäen
Tunnistan digitaaliseen työskentelyyn liittyvät
tietoturva-asiat.
Tunnistan digitaaliseen työskentelyyn liittyvät
tekijänoikeusasiat.
Koen tarvitsevasi enemmän ohjausta digitaalisten
välineiden/sovellusten käyttämisessä.
Koen tarvitsevani enemmän tukea ja ohjausta
ammatillisissa opinnoissani.
Voit halutessasi perustella vastauksiasi:

19. Vastaa seuraaviin opettamiseen ja ohjaukseen liittyviin väittämiin:
Jossain
Täysin
samaa

määrin
samaa

Melko eri

Täysin eri

En osaa

mieltä

mieltä

mieltä

mieltä

sanoa

Oppilaitoksessa ei riittävästi hyödynnetä teknologiaa osana
opiskelua.
Opettajien välillä on suuria eroja digitaalisten ratkaisujen
hyödyntämisessä.
Opettajat käyttävät työpaikalla tapahtuvan oppimisen
ohjauksessa digitaalisia ratkaisuja.
Opetuksessa ja ohjauksessa tulisi enemmän hyödyntää
digitaalisia ratkaisuja.
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20. Vastaa seuraaviin opiskeluusi liittyviin väittämiin. Digitaalisten ratkaisujen käyttö
Jossain
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Koen tarvitsevani enemmän tukea ja ohjausta
ammatillisissa opinnoissani.
Voit halutessasi perustella vastauksiasi:

19. Vastaa seuraaviin opettamiseen ja ohjaukseen liittyviin väittämiin:
Jossain
Täysin
samaa

määrin
samaa

Melko eri

Täysin eri

En osaa

mieltä

mieltä

mieltä

mieltä

sanoa

Oppilaitoksessa ei riittävästi hyödynnetä teknologiaa osana
opiskelua.
Opettajien välillä on suuria eroja digitaalisten ratkaisujen
hyödyntämisessä.
Opettajat käyttävät työpaikalla tapahtuvan oppimisen
ohjauksessa digitaalisia ratkaisuja.
Opetuksessa ja ohjauksessa tulisi enemmän hyödyntää
digitaalisia ratkaisuja.

20. Vastaa seuraaviin opiskeluusi liittyviin väittämiin. Digitaalisten ratkaisujen käyttö
Jossain
Täysin samaa määrin samaa
mieltä

mieltä

Melko eri

Täysin eri

mieltä

mieltä

En osaa sanoa

on lisännyt opiskelumotivaatiotani.
on lisännyt omaa vastuutani oppimisesta.
helpottaa itsearviointia (esim. käyttämällä
ePortfoliota, oppimispäiväkirjaa, jne.).
helpottaa opintojen seuraamista (esim.
ePortfolio, blogi tai vlogi)
joustavoittaa opiskeluani.
helpottaa myös muilta opiskelijoilta oppimista.
tehostaa oppimista.
ei hyödytä minua opinnoissani.
korostuu jo liikaa henkilökohtaisen kohtaamisen
sijaan
Muu (täsmennä)

21. Vastaa seuraaviin opiskeluusi liittyviin väittämiin. Tulevan ammattini kannalta digitaalisten ratkaisujen käyttö on tarpeen
Jossain
Täysin samaa määrin samaa
mieltä
mieltä

Melko eri
mieltä

Täysin eri
mieltä

En osaa sanoa

sillä se kehittää ammatillista osaamistani.
se on tarpeellista työpaikalla tapahtuvassa
oppimisessa.
voin hyödyntää osaamista valmistuttuani
työtehtävissäni
voin valmistuttuani kehittää osaamistani
työelämässä.
olen jo voinut soveltaa oppimaani työelämässä.
Muu (täsmennä)

22. Ovatko seuraavat asiat vaikeuttaneet digitaalisten välineiden hyödyntämistä työelämässä tapahtuvassa oppimisessa?
On ollut jossain määrin
Ei ole ollut ongelma
Tietoturvaan liittyvät tekijät
Asiakasturvallisuus
Hygieniaturvallisuus
Työpaikan haluttomuus
Työpaikan osaamattomuus
Opettajien/ohjaajien haluttomuus
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Opettajien/ohjaajien
osaamattomuus
Oma haluttomuus
Oma osaamattomuus

ongelma

On estänyt kokonaan käytön

olen jo voinut soveltaa oppimaani työelämässä.
Muu (täsmennä)

22. Ovatko seuraavat asiat vaikeuttaneet digitaalisten välineiden hyödyntämistä työelämässä tapahtuvassa oppimisessa?
On ollut jossain määrin
Ei ole ollut ongelma

ongelma

On estänyt kokonaan käytön

Tietoturvaan liittyvät tekijät
Asiakasturvallisuus
Hygieniaturvallisuus
Työpaikan haluttomuus
Työpaikan osaamattomuus
Opettajien/ohjaajien haluttomuus
Opettajien/ohjaajien osaamattomuus
Oma haluttomuus
Oma osaamattomuus
Muu, mikä?
Kuvaile kohtaamiasi haasteita:

23. Kuvaile käyttämiesi digitaalisten sovellusten/ratkaisujen tuomia hyötyjä tai haasteita opintojesi näkökulmasta

24. Minkälaisia digitaalisia ratkaisuja tulisi mielestäsi käyttää tulevaisuudessa enemmän?
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