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ESIPUHE

Suomalainen ammatillinen koulutus ja opettajuuden kehittäminen perustuvat tutkittuun tie-
toon ja luontevaan verkostoyhteistyöhön. Opetushallituksen tilaaman DIGIOPE-selvityksen 
tavoitteena oli tuottaa tietoa ammatillisen koulutuksen opetus- ja ohjaushenkilöstön digi-
taalisten ohjaustaitojen ja työelämäyhteistyön nykytilasta. Selvitys on osa Opetushallituksen 
käynnistämää ammatillisen koulutuksen digitalisaatiota ja työelämäyhteistyötä koskevaa tie-
donkeruuta. Tietoa tarvitaan ajankohtaisesti ammatillisen koulutuksen reformin tueksi. 

Selvityksen toteutti HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulun Ammatillisen osaamisen tut-
kimusyksikkö. Selvitys tehtiin tiiviissä yhteistyössä Owal Group Oy:n ja Oulun ammattikorkea-
koulun ammatillisen opettajankoulutuksen DIGAM-tutkimuksen toimijoiden kanssa; esimer-
kiksi tiedon keruun toimenpiteet suunniteltiin ja toteutettiin yhteisesti laajalla kyselyllä.

Selvityksen aineisto koottiin keväällä 2017 verkkokyselyllä ja työpajatyöskentelyllä sekä syk-
sylle 2017 ajoitetuilla syventävillä ryhmähaastatteluilla. Aineiston kattavin osuus koostuu 
kyselystä, joka suunnattiin ammatillisen koulutuksen opettajille ja ohjaajille ympäri Suomea 
ja siihen vastasi 1108 opettajaa ja ohjaajaa.

Selvityksen päätulos on, että ammatillisten opettajien digitaalisten välineiden ja sovellus-
ten perusosaaminen ja saatavilla olevat perusvälineet ovat Suomessa keskimäärin hyvällä 
tasolla. Osaamisen syventäminen ja tasaisempi jakautuminen opettaja- ja ohjaajakuntaan 
ovat haaste. Nyt on vielä etsittävä ne keinot, joilla saavuttaa vieläkin ilman perusosaamista 
olevat opettajat sekä syventää ja uudistaa kaikkien osaamista. 

Työelämän kanssa tehtävä yhteistyö näyttäytyy selvityksen valossa keskimäärin vahvana 
osana ammatillisen opettajan ja ohjaajan työnkuvaa. Tässäkin erityisesti työelämäjaksojen 
epätasainen jakautuminen ja osalla opettajista niiden vähäisyys nousi kehittämiskohteena 
esiin. 

HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu kiittää erinomaisesti sujuneesta yhteistyötä ja 
toivoo selvityksen hyödyttävän laajasti tilaajan lisäksi kaikkia koulutuksen järjestäjiä, opetta-
jia ja ammatillisen opettajankoulutuksen järjestäjiä. 

DIGIOPE-selvityksen yhteistyöryhmässä työskentelivät opetusneuvos Tuula Sumkin (OPH), 
ylitarkastaja Tomi Kytölä, (OKM) ja lehtori Sanna Ruhalahti (HAMK). Yhteistyössä olivat 
lisäksi mukana yksikön päällikkö, opetusneuvos Kati Lounema (OPH), tutkimussuunnittelija 
Virve Kentta (HAMK) sekä DIGAM-tutkimuksen kanssa tehdyssä yhteistyössä konsultit Laura 
Jauhola ja Marika Koramo (Owal Group Oy), lehtori Sanna Brauer (OAMK, Ammatillinen opet-
tajakorkeakoulu) ja yliopistotutkija Pirkko Siklander (Oulun yliopisto). 

Seija Mahlamäki-Kultanen
johtaja
HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu 
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TIIVISTELMÄ

DIGIOPE-selvitys tuottaa tietoa ammatillisen koulutuksen opetus- ja ohjaushenkilöstön 
digitaalisten ohjaustaitojen ja työelämäyhteistyön nykytilasta. Selvityksen aineisto koottiin 
keväällä 2017 verkkokyselyllä, työpajatyöskentelyllä ja syventävillä ryhmähaastatteluilla. 
Aineiston analyysissa hyödynnettiin sisällönanalyysin menetelmiä. 

Selvityksen perusteella digitalisaatiota tukeva peruslaitteisto oli kaikkien saatavilla, mutta 
uudempien teknologioiden osalta oli hajontaa. Monilla ammattialaoilla on meneillään digita-
lisaatiota tukevaa kehitystä, sen esille tuominen, osaamisen jakaminen ja vertaisoppimisen 
paremmat mahdollisuudet nostettiin esille. Perustaidot digitaalisen opetus-ja ohjausosaami-
sen osalta oli hallinnassa, mutta osaamisen kehittämisen vaati syventämistä. 

Digitaalisuus nähtiin merkityksellisenä asiana niin ammatillisten opiskelijoiden kuin työelä-
mäyhteistyön näkökulmasta tarkasteltuna. Työelämäyhteistyö nähtiin vahvana osana amma-
tillisen opettajan ja ohjaajan työnkuvaa, mutta sitä koettiin tarpeellisena edelleen kehittää ja 
luoda koulutuksen järjestäjätasolla jäsentyneempiä malleja. Selvityksen perusteella nousi 
esille kuusi ammatillista opetusta ja ohjausta muokkaavaa muutostrendiä.
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1. SELVITYKSEN LÄHTÖKOHDAT

Käynnissä olevan ammatillisen koulutuksen reformin tavoitteena on tehdä Suomesta innos-
tava ja moderni osaamisen kärkimaa. Ammatillisen koulutuksen digitalisaatioon tähtäävien 
toimenpiteiden tavoitteena on vastata tulevaisuuden osaamistarpeisiin uudistamalla ja digi-
talisoimalla koulutuksen järjestäjien toimintaprosesseja ja oppimisympäristöjä. (Valtioneu-
vosto 2016.) Tammilehdon (2016) mukaan digitaalisuus on merkittävässä roolissa ja palvelee 
osaamisperusteisuutta. Lähtökohtana tulee olla osaamistavoite ja tavoitteena ottaa käyttöön 
laajasti digitaalisia oppimisympäristöjä ja hyödyntää simulaattoreita, joilla tarjotaan moni-
puolisia mahdollisuuksia rakentaa oppimisen polkuja.

Digitalisaatio muuttaa maailmaa sekä pienin askelin että murroksina, jolloin esimerkiksi 
uusi toimintatapa on aivan erilainen kuin se, mihin on totuttu. Kyse on sekä digitalisoinnista 
että muutoksesta tavassa toimia. Sitran (2017) määrittelemien megatrendien mukaan auto-
matisaatio, robotisaatio, keinoäly ja digitaaliset alustat tulevat muokkaamaan kaikkia aloja.  
Koulutuksen tulee tavoitella teknologiakehityksen mahdollistamaa tasa-arvoa entistä tietoi-
semmin.  Digitalisaatio tulee muuttamaan työtä ja ammatteja ja vaikuttaa myös sitä kautta 
koulutukseen ja sen sisältöihin. (Niemelä, Kaasinen & Ikonen 2014.) Tieto- ja viestintätekno-
logian, nykyisin digitalisaation, on uskottu mullistavan koulutusta ja oppimista. Kuitenkaan 
suuria mullistuksia ei juurikaan ole tapahtunut ja digitalisaation murrokseen on vastattu osin 
liian hitaasti. (Ahola ym. 2016.) 

Tarkasteltaessa tutkittavan ilmiön terminologian kehitystä voidaan nähdä tietokoneperus-
tainen opetus, tieto- ja viestintäteknologian opetuskäyttö, verkko-opetus ja -pedagogiikka, 
mobiilioppiminen ja -opetus, sosiaalisen median opetuskäyttö sekä viime vuosina juurtunut 
opetuksen ja koulutuksen digitalisaatio. Mutkan ym. (2015) mukaan digitalisaation sanotaan 
tarkoittavan sitä, että tieto- ja viestintäteknologia tulee mukaan kaikkeen oppimiseen ja opet-
tamiseen. Kuitenkin voidaan ajatella, että pelkästään opetuksen digitalisoituminen ei riitä, 
vaan pitää ottaa käsittelyyn laajemmin toimintatapojen ja -kulttuurien uudistaminen. Amma-
tillisen koulutuksen reformin edellyttämään muutokseen kannattaa integroida digitalisaatio 
tarkoituksenmukaisella tavalla heti sen alkuvaiheesta lähtien. Mm. uusi koulutussopimus ja 
työpaikalla tapahtuvan oppimisen ohjaus, entistä joustavammat oppimispolut ja jatko-opinto-
kelpoisuuden turvaaminen tuovat sekä mahdollisuuksia että haasteita digitalisaation hyödyn-
tämiselle.  

Opettajat rakennemuutoksessa -selvityksessä (Eskola-Kronqvist ym. 2015) tuodaan esille 
opettajien substanssiosaamisen päivittäminen; se edellyttää työelämälähtöistä ajantasaista 
tietoa sekä toisaalta työelämän kanssa tehtävää tiivistä yhteistyötä. Selvityksen mukaan 
myös opetuksen siirtyminen työelämään vaatii työssäoppimisen ohjausosaamista, joka pitää 
sisällään myös työpaikkaohjaajan ohjauksen. Verkostojen näkökulmasta tärkeänä asiana 
mainitaan myös yritysyhteistyö. Työssäoppimisjaksot ja tutkintotilaisuudet nähdään luonte-
vana väylänä työelämäyhteistyön lisäämiseen. Tynjälän ym. (2011, 32) mukaan strategisen, 
ammatillista koulutusta kehittävän yhteistyön lisäksi opettajan toivotaan verkostoituvan 
aktiivisesti työelämän toimijoiden kanssa. Aarnio ja Pulkkinen (2015) toteavat selvitykses-
sään, että työelämäyhteistyötä toivotaan opetuksen suunnittelun, toteutuksen ja kehittä-
misen tasolla sekä siinä, että oppilaitos osallistuu yleiseen alueelliseen ja taloudelliseen 
kehitystyöhön. Kun työelämä on läsnä koulutuksissa, koulutuksen järjestäjä voi paremmin 
huomioida aluekehityksen tarpeita ja tukea opiskelijoiden työllistymistä. 



8 AMMATILLISEN KOULUTUKSEN DIGITALISAATIO JA TYÖELÄMÄYHTEISTYÖ: ”OPEILTA JA OHJAAJILTA LÖYTYY INTOA UUSILLE POLUILLE”

HAMK Ammatillisen opettajakorkeakoulun toteuttamalla DIGIOPE-selvityksellä kerättiin 
tietoa ammatillisen koulutuksen opetus- ja ohjaushenkilöstön digitaalisten ohjaustaitojen 
ja työelämäyhteistyön nykytilasta. Selvityksen tavoitteena oli tuottaa tietoa ammatillisen 
koulutuksen reformin tarpeisiin ja kartoittaa tulevaisuuden tarpeita kevään 2017 tilanteen 
mukaisesti. Selvityksessä tehtiin tiivistä yhteistyötä DIGAM-tutkimuksen toimi-joiden kanssa 
ja tiedon keruun toimenpiteet suunniteltiin ja toteutettiin yhdessä.

Selvitysraportin luvussa 1 kuvataan selvityksen keskeiset kysymykset ja tavoitteet, tiedon ja 
aineiston hankinta sekä vastaajaprofiili. Luvussa 2 kuvataan ammatillisten opettajien ja ohjaa-
jien digitaalisen opetus-ja ohjausosaamisen nykytila. Luku 3 esittelee tarkemmin ammatillisten 
opettajien ja ohjaajien työelämäyhteistyön nykytilaa. Luvussa 4 kuvataan selvitysprosessin 
tutkimuseettiset asiat. Luku 5 kokoaa yhteen selvityksen keskeiset tulokset. Raportin liitteissä 
esitetään kyselylomake (liite 1), työpajan (liite 2) sekä ryhmähaastatteluiden teemat (liite 3).

1 1  Selvityksen keskeiset kysymykset, tiedon hankinta ja 
menetelmät

Selvityksen keskeiset kysymykset ja tiedon hankinnan tavat esitetään kuviossa 1. Selvityksen 
toteutuksesta vastasi HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu.

KUVIO 1  DIGIOPE-SELVITYKSEN VIITEKEHYS 

Aineisto koostuu kevään 2017 aikana tehdystä tiedonkeruusta, joka perustuu ammatillisille 
opettajille ja ohjaajille suunnattuun verkkokyselyyn (n= 1108), toukokuussa pidettyyn työpa-
jaan (n=98) ja näitä tietoja syventävään ryhmähaastatteluun (n= 12).
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Puolisturkturoitu kyselylomake koostui 31 kysymyksestä koskien ammatillisen opetuksen ja 
ohjauksen digitalisaatiota sekä työelämäyhteistyötä. Kyselyyn oli mahdollista vastata suomeksi 
ja ruotsiksi. Avointen vastausten sisällönanalysoinnin tukena käytettiin Atlas.ti-ohjelmaa.

Selvityksen alustavia tuloksia työstettiin 16.5.2017 Tampereella järjestetyssä Ammatillisen 
koulutuksen digitalisaatio- NYT - seminaarissa.  Seminaarin osana ollut työpaja toteutettiin 
samanaikaisesti niin verkossa kuin seminaaritilassa.  Mukana järjestelyissä olivat DIGAM- ja 
DIGITIETO-hankkeet. Työpajan teemoina olivat:

1) Digitaalisuuden hyödyntäminen arvioinnissa
2) Digitalisaation hyödyntäminen ja ammatillisen osaamisen kehittyminen
3) Opetus- ja ohjaushenkilöstön osaamisen kehittäminen digitaalisten ratkaisujen hyödyntä-

misessä
4) Digitalisaation rooli ammatillisessa koulutuksessa
5) Opetus-ja ohjaushenkilöstön työelämäjaksot
6) Työelämäyhteistyö ja digitalisaatio
7) Digitalisaatio ja uhkakuvat

Syventävään ryhmähaastatteluun lähettiin kutsu sadalle ammatilliselle opettajalle tai ohjaa-
jalle, jotka olivat kyselyssä ilmoittaneet halukkuutensa syventävään haastatteluun. Ryhmä-
haastatteluun osallistui 12 ammatillista opettajaa tai ohjaajaa. Ryhmähaastattelu toteutettiin 
Webex-verkkokokousjärjestetelmässä ja sillä kerättiin laadullista tietoa tulosten analysoin-
nin tueksi. Keskustelut nauhoitettiin ja litteroitiin.

1 3  Aineiston kuvaus 

Selvityksen aineisto koottiin pääosin kyselyvastauksina Webropol-verkkotyökalua käyttä-
mällä. Aineiston analyysissa hyödynnettiin Webropolin omia raportointitoimintoja sekä laa-
dullisten vastausten analyysissa Atlas.ti-ohjelmistoa.

Seuraavassa kuvaillaan kyselyyn vastanneen joukon (n= 1108) ominaisuuksia. Selvityksessä 
esitetyissä taulukoissa vastaajamäärät voivat kuitenkin poiketa tästä, sillä kaikki vastaajat 
eivät vastanneet jokaiseen kysymykseen. Taustamuuttujina esitellään vastaajajoukon suku-
puolijakauma, ikäjakauma, maantieteellinen sijaintijakauma (työnantajana toimivan koulutuk-
senjärjestäjän sijainti maakunnittain) sekä koulutusalakohtainen jakauma.

Vastaajista 60,4 prosenttia on naisia ja 37,8 prosenttia miehiä, 1,8 prosenttia ei vastannut tähän 
kysymykseen. Eniten vastaajia (42,7 prosenttia) on ikäryhmässä 51–60 vuotta ja vähiten (1,5 %) 
alle 30-vuotiaissa (kuvio 2). Vastaajajoukko opetti valtaosin suomen kielellä; 8,3 prosenttia 
ilmoitti käyttävänsä opetuskielenään ruotsia tai sekä suomea että ruotsia. Vastaajista löytyi 
myös muutamia saamen kielellä sekä muilla kuin virallisilla kotimaisilla kielillä opettavia.
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0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%

Enintään 30 v

31 - 40 v

41 - 50 v

51 - 60 v

yli 60 v

Vastaajat, ikä ja sukupuoli

Miehet Naiset

KUVIO 2  KYSELYYN VASTANNEIDEN IKÄJAKAUMA SUKUPUOLITTAIN 

Maantieteellisesti vastaajajoukko jakautuu melko tasaisesti koko Suomen alueelle (kuvio 
3). Sijainti pyydettiin määrittelemään koulutuksenjärjestäjän sijainnin mukaan. Kuviossa on 
näkyvissä myös nais- ja miesvastaajien (N ja M) määrät maakunnittain.

KUVIO 3  VERKKOKYSELYYN VASTANNEET KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJÄN SIJAINNIN 
MUKAAN 

Koulutusalakohtaisesti tarkasteltuna erottuu vastaajien painottuminen tekniikan ja liiken-
teen alalle sekä sosiaali-, terveys- ja liikunta-alalle (kuvio 4). Työtehtävien mukaan luokiteltu 
vastaajajoukko puolestaan painottuu opetus- ja ohjaustehtäviin (84 % vastaajista), mikä on 
kyselyssä annettujen vastaamisohjeiden mukaista. Asiantuntijat, päälliköt ja johtotehtä-
vissä työskentelevät vastaajat saattavat kuitenkin oman työnsä osana tehdä myös opetus- ja 
ohjaustehtäviä, minkä vuoksi heidänkin vastauksensa sopivat kyselyn tavoitteisiin. Näiden 
henkilöstökategorioiden edustajia vastaajista löytyy yhteensä 15 prosenttia.
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0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

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

Vastaajien koulutusalat

Miehet Naiset

KUVIO 4  VASTAAJIEN KOULUTUSALAT SUKUPUOLEN MUKAAN

Lisäksi vastaajilta kysyttiin taustatietoina heidän ammatillisen ja opetustyökokemuksensa 
pituutta, ammatillista pätevyyttä ja tilannetta saadun täydennyskoulutuksen suhteen. Työn-
antajana toimivan koulutuksenjärjestäjän osalta kysyttiin tilannetta digitaalisen strategian 
olemassaolon suhteen. Lisäksi kysyttiin vastaajan oppimismerkein osoitettua osaamista.

0-2 vuotta 3-4 vuotta 5-9 vuotta 10-19 vuotta yli 20 vuotta

Opetustyökokemus Substanssialan työkokemus

KUVIO 5  VASTAAJIEN OPETUS- JA SUBSTANSSIALAN TYÖKOKEMUSTEN OSUUDET

Kuviossa 5 ammatillisen ja työkokemuksen pituuden kohdalla erottuu se, että pisimmän 
työkokemuksen (yli 20 vuotta) omaavat ovat toimineet oman ammattialansa substanssiteh-
tävissä pidempään kuin ammatillisina opettajina. Tätä lyhyemmän työkokemuksen omaavat 
ovat puolestaan tehneet opettajantyötä pidempään kuin substanssialansa työtä. Kaikkiaan 
vastaajien joukosta huomattavalla osalla on takanaan pitkä työ- ja opetuskokemus. Vastaajat 
olivat valtaosin suorittaneet tai parhaillaan suorittamassa pedagogiseen pätevyyteen tähtää-
viä opintoja (yhteensä 91,8 % vastaajista).
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Täydennyskoulutukseen vastaajat olivat osallistuneet viimeisten kolmen vuoden aikana 
vahvasti; osaamistaan yleensä oli täydentänyt 80 prosenttia vastaajista ja erityisesti digita-
lisaatiota tukevaa koulutusta oli saanut 67 prosenttia vastaajista. Oppiminen Online -järjes-
telmän mukaisia digitaalisia osaamismerkkejä sen sijaan oli suoritettu melko vähän; vain 12 
prosenttia vastaajista oli suorittanut niitä.  Vastaajien mukaan koulutuksen järjestäjistä digi-
talisaation hyödyntämistä opetuksessa ja ohjauksessa oli erikseen linjannut 62,5 prosenttia. 
Kuitenkin lähes neljännes (23,9 %) vastaajista oli epävarmoja, oliko omalla työnantajalla lin-
jauksia olemassa vai ei (ei tiennyt tai ei osannut sanoa).
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2. DIGITAALINEN OPETUS JA OHJAUS 
AMMATILLISESSA KOULUTUKSESSA

Opetuksen digitalisoinnissa tapahtuvat muutokset herättävät sekä opettajissa että opiske-
lijoissa niin innostusta kuin myös vastustusta sekä monia eettisiä kysymyksiä liittyen muun 
muassa käytettäviin työkaluihin, yksityisyydensuojaan, tietoturvaan, turvallisuuteen, työ-
hyvinvointiin sekä tasa-arvoon. Digitaalisten teknologioiden nähdään muuttavan opettajan 
roolia ja hyödyntävän opiskelijan henkilökohtaista ohjaamista.  Opetushenkilöstön nähdään 
olevan keskeisessä asemassa muutokseen ja kehitykseen vastaamisessa, lisäksi täyden-
nyskoulutuksella nähdään olevan vaikuttavuutta (Hietikko ym. 2016; Valtioneuvosto 2016). 
Ammatillisten oppilaitoksien opettajat arvioivat oman tieto-ja viestintätekniikan osaamisensa 
melko hyväksi (Hietikko ym. 2016; Mutka ym. 2015).  Kun aikaisemmin puhuttiin tieto- ja vies-
tintätekniikan opetuskäytöstä ja myöhemmin verkkopedagogiikasta, niin nyt käytössä ovat 
erilaiset digiyhdistelmät kuten digipedagoginen osaaminen tai pedagoginen digiosaaminen 
(vrt. Kullaslahti 2015, 44–47) tai lyhyesti voisi puhua opettajan digiosaami-sesta. Mahlamä-
ki-Kultanen ym. (2014, 157) ovat tilannekatsauksessaan todenneet, että ammatillisen opetta-
jankoulutuksen tulisi perehdyttää opettajaopiskelijat hyödyntämään monipuolisesti erilaisia 
verkkoympäristöjä tai teknologioita omassa opettajan työssään. Korhonen ja Ruhalahti (2016) 
puolestaan ovat omassa selvityksessään kehittäneet ammatillisen opettajankoulutuksen 
digitalisaatiota tukevaa toteutusmallia, joka olisi siirrettävissä ammatilliseen koulutukseen. 
Eskola-Kronqvist ym. (2015) totesivat opetusalan rakennemuutosta koskevassa selvitykses-
sään, että opetusalalla tarvitaan uusia toimintamalleja. Opettajan olisi osattava hyödyntää 
digitaalisuutta opettajan ja opiskelijan vuorovaikutuksessa ja rakentaa uudenlaisia, moni-
muotoisia oppimisympäristöjä. Seuraavassa luvussa esitellään ammatillisen koulutuksen 
digitalisaation nykytilaa opetuksen ja ohjauksen näkökulmasta.

2 1  Digitaaliset ohjelmat ja sovellukset opetus-ja 
ohjaustyössä

Digitaalisen opetus- ja ohjaustyön ohjelmien ja sovelluksien käyttö on merkittävä osa amma-
tillisen opettajan ja ohjaajan työtä. Käyttötarkoituksittain tarkasteltuna henkilökohtaistami-
sessa hyödynnettiin eniten koulutuksen järjestäjän opiskelijahal-lintajärjestelmää. Opetus-ja 
ohjaustyössä lähes puolet hyödynsi sosiaalisen median jakopalveluita. Työpaikoilla tapahtu-
van ohjauksen tukena hyödynnettiin eniten mobiiliohjauksen sovelluksia. Ammattiosaamisen 
näyttöjen osalta käytetyin sovellus oli opiskelijahallintajärjestelmä kuten myös tutkintotilai-
suuksissa. Näiden tukena hyödynnettiin lisäksi saman verran oppilaitoksen oppimisympäris-
töä. Muussa työssä käytettiin eniten sosiaalisen median yhteisöpalveluita.

Koulutuksen järjestäjän opiskelijahallintajärjestelmää käytettiin eniten opetus- ja ohjaus-
työhön sekä henkilökohtaistamiseen. Kolmanneksi eniten järjestelmää hyödynnettiin muussa 
työssä ja neljänneksi eniten ammattiosaamisen näytöissä. Miesvastaajat hyödynsivät naisia 
enemmän opiskelijahallintajärjestelmää juuri ammattiosaamisen näytöissä.  

Koulutuksen järjestäjän oppimisympäristöä käytettiin eniten opetus-ja ohjaustyöhön sekä 
toiseksi eniten muuhun työhön. Seuraavaksi eniten sitä hyödynnettiin henkilökohtaistamisen 
ja työpaikoilla tapahtuvan oppimisen tukena. 
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Tämän selvityksen perusteella koulutuksen järjestäjän intranetiä (esim. O365, Google Apps) 
käytettiin eniten opetus- ja ohjaustyöhön, muuhun työhön ja henkilökohtaistamiseen. Vastaa-
jista naiset hyödynsivät intranettiä miehiä aktiivisemmin muuhun työhön.

Verkko-ohjausympäristöjä (esim. Adobe Connect, Webex, Google Hangout, Skype) hyödyn-
nettiin eniten muussa työssä sekä toiseksi eniten opetus-ja ohjaustyössä. Vain muutama 
prosentti hyödynsi verkko-ohjausympäristöjä henkilökohtaistamiseen, ammattiosaamisen 
näyttöihin tai tutkintotilaisuuksissa.

Lähes viidesosa vastaajista hyödynsi blogialustaa (esim. Weebly, Blogger, Wordpress, Wix) 
opetus-ja ohjaustyössä. Seuraavaksi eniten blogeja hyödynnettiin muussa työssä ja työpai-
kalla tapahtuvassa oppimisessa. Naiset hyödynsivät blogeja miehiä enemmän opetus-ja 
ohjaustyössä, kun taas miehet hyödynsivät niitä työpaikalla tapahtuvan ohjauksen tukena 
naisia enemmän.

Lähes puolet vastaajista hyödynsi sosiaalisen median yhteisöpalveluja (esim. Facebook, 
LinkedIn) muussa työssä sekä lähes kolmasosa opetus-ja ohjaustyössä. Valmentavan koulu-
tuksen parissa toimivat hyödynsivät aktiivisimmin yhteisöpalveluja opetus- ja ohjaustyössä. 
Vajaa kymmenesosa kyselyyn vastanneista hyödynsi sosiaalisen median yhteisöpalveluita 
työpaikoilla tapahtuvan ohjauksen tukena. Vastaajista naiset hyödynsivät yhteisöpalveluja 
opetus-ja ohjaustyössä hieman enemmän ja puolestaan miehet työpaikoilla tapahtuvassa 
ohjauksessa. Opetus- ja ohjaustyössä sekä muussa työssä hyödynnettiin sosiaalisen median 
jakopalveluita (esim. Youtube, Instagram, Flickr) selkeästi eniten

Mobiiliohjaussovelluksia (esim. WhatsApp, Telegram) käytettiin eniten opetus- ja ohjaustyö-
hön, muuhun työhön sekä työpaikoilla tapahtuvaan oppimiseen. Koulutusalakohtaisen tar-
kastelun mukaan luonnontieteiden ala ja kulttuuriala hyödynsivät eniten mobiilisovelluksia. 
Miehet käyttivät sovelluksia naisia enemmän työpaikalla tapahtuvassa ohjauksessa ja naiset 
taas miehiä enemmän opetus-ja ohjaustyössä.

Pilvipalveluita (esim. Google Drive, Dropbox, OneDrive) hyödynnettiin eniten opetus- ja 
ohjaustyössä, muussa työssä ja henkilökohtaistamisessa. Koulutusalakohtaisessa tarkaste-
lussa työpaikoilla tapahtuvassa ohjauksessa käytettiin pilvipalveluita eniten luonnontieteiden 
alalla ja vähiten humanistisella ja kasvatusalalla. 

Yhteenvetona voidaan todeta, että erilaisia ohjelmia ja sovelluksia hyödynnetään osana digi-
taalista opetus-ja ohjaustoimintaa. Miehet hyödyntävät niitä eniten työpaikalla tapahtuvan 
oppimisen tukena, kun taas naisvastaajien käyttö kohdistuu opetus- ja ohjaustyöhön. Tämä 
selittyy osin koulutusalakohtaisilla eroilla, esim. tekniikan ja liikenteen alalla mobiilisovel-
luksia hyödynnetään paljon työssä tapahtuvan oppimisen ja ohjauksen tukena. Ryhmähaas-
tatteluiden perusteella esille nostettiin erilaisia näkökulmia tämän tuloksen analysointiin. 
Esille nostettiin se, että miehet saattavat ottaa sovelluksia todelliseen tarpeeseen ja siihen 
kun opiskelijat ovat fyysisesti kaukana toisistaan ja taas naiset saattavat rohkeammin ottaa 
kokeiluun erilaisia sovelluksia opetuksen tueksi. Opinto-ohjauksessa digitaalisten ja mobii-
lisovellusten hyödyntäminen on lisääntynyt viime vuosien aikana. Haastattelussa todettiin 
myös se, että käyttö on opettajan tai ohjaajan persoonasta ja uskalluksesta kiinni.



15AMMATILLISEN KOULUTUKSEN DIGITALISAATIO JA TYÖELÄMÄYHTEISTYÖ: ”OPEILTA JA OHJAAJILTA LÖYTYY INTOA UUSILLE POLUILLE”

2 2  Laitteet ja välineet

Digitalisaatiota tukevien laitteiden ja välineiden osalta tilanne näyttää melko hyvältä. Perus-
välineistö on lähes kaikkien saatavilla, joko koulutuksen järjestäjän tarjoamana tai vastaajan 
omien laitteiden muodossa.

Suurimmalla osalla vastaajista oli käytössään tarvittaessa työpaikan kannettava tietokone 
ja älypuhelin. Työpaikan tablet-laite oli vähän yli puolella aina käytössä. Lähes kymmenellä 
prosentilla vastaajista laite oli periaatteessa käytössä, mutta käytännössä se ei ollut aina 
tarvittaessa saatavilla. Lähes 20 prosenttia vastaajista ilmoitti, että tablet-laitetta ei ole 
saatavilla, vaikka sellaista tarvitsisi. Myös on todettava, että osa vastaajista (15,2 %) ei koke-
nut tarvitsevansa tablet-laitetta opetus-ja ohjaustyöhön. Vastaajien omien laitteiden osalta 
tilanne näyttää samalta; lähes kaikilta vastaajilta löytyi kannettava ja älypuhelin ja vähän yli 
puolet vastaajista ilmoitti omistavansa oman tablet-laitteen.

Lähes kolme neljännestä vastaajista ilmoitti kameran olevan käytössään aina tarvittaessa. 
16 prosenttia vastaajista ilmoitti, ettei tarvitse kameraa digitalisaatiota tukevassa opetus-ja 
ohjaustyössä. Videokamera oli tarvittaessa käytössä yli puolella, kun taas yksi kolmasosa 
vastaajista ei kokenut tarvitsevansa laitetta työssään. 360-kamera oli harvinaisempi; vain 
vajaa viidennes ilmoitti saavansa sellaisen käyttöönsä tarvittaessa. Lähes saman verran 
vastaajista ilmoitti, ettei laitetta ole käytössä vaikka sille olisi tarvetta. Yli puolet vastaajista 
oli kuitenkin sitä mieltä, että 360-kameralle ei ole mitään käyttöä omassa opetus-ja ohjaus-
työssä. Melkein puolella vastaajista oli käytössään kuvien editointiin liittyvää teknologiaa.

3D-teknologia koettiin vieraammaksi. Reilusti yli puolet vastaajista oli siltä mieltä, etteivät 
tarvitse 3D-tulostinta eikä muuta siihen liittyvää teknologiaa. Viidesosalla vastaajista on käy-
tössään 3D-tulostin ja kymmenesosalla muuta 3D-teknologiaa. 

Suurin osa vastaajista (86,9 %) ilmoitti, ettei tarvitse älyvaatteita ja muuta puettavaa tek-
nologiaa kun taas kymmenesosalla vastaajista oli käytössään niitä. Viidesosa myös ilmoitti, 
että heillä on älyvaate tai vastaava käytössään, muttei aina tarvittaessa tai että ei ole vielä 
käytössä vaikka olisi tarvetta.

VR (Virtual Reality)- teknologiaa ja virtuaalilaseja oli miltei joka kymmenellä käytössään 
aina tarvittaessa. Toisaalta lähes 70 prosenttia vastaajista ilmoitti, ettei ole tarvetta ko. tek-
nologialle. Simulaatiot mahdollistavia teknologioita oli käytössä lähes viidesosalla vastaa-
jista ja saman verran ilmoitti, että niille olisi tarvetta omassa opetus-ja ohjaustyössä, mutta 
niitä ei ole saatavilla. Reilusti yli puolet vastaajista oli sitä mieltä, ettei simulaatioille ole tar-
vetta. Simulaattorin opetuskäytön osalta lukemat olivat hyvin samansuuntaiset.

Ryhmähaastattelussa nostettiin esille ammattialakohtaisia digitaalisten ympäristöjen käyttö-
kohteita. Luonnonvara- ja ympäristöalalla käytetään 360-kameroita opetuksen ja arvioinnin 
tukena, tekniikan ja liikenteen alalla 3D-teknologiat sekä simulaatiot ovat integroituna osaksi 
opetusta ja matkailu-, ravitsemis- ja talousalalla hyödynnetään aktiivisesti drone-koptereita 
sekä 360-kameroita. Drone-kopterit ovat käytössä myös yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja 
hallinnon alalla. Lisätty todellisuus tukee opetusta tekniikan ja liikenteen alalla. Sosiaali-, ter-
veys- ja liikunta-alalla on hyödynnetty 360-kameroita tutkintotilaisuuksien arvioinnissa ja hoi-
totyön simulaattoreita ja robotiikkaa opetuksessa. Ammatillisen opetuksen osalta kaikki edellä 
mainitut asiat koettiin laajentuviksi tarpeiksi. 360-kameroille löydetään jatkuvasti uusia käyttö-
kohteita ja jopa puettavaan teknologiaan kuuluvien virtuaalihanskojen tarve mainittiin; ideana 
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oli soveltaa niitä hiusalalla taidon opettamisen tukena. Ammatillista koulutusta tukevat hank-
keet koettiin mahdolliseksi väyläksi tukea digitalisaation kehitystä esimerkiksi laitehankintojen 
osalta. Lisäksi toivottiin tiedon ja kokemuksien jakamista uusien teknologioiden opetuskäytöstä. 

2 3  Digitaalinen opetus- ja ohjausosaaminen

Tarkasteltaessa digitaalista opetus-ja ohjausosaamista kokonaisuutena (kuvio 6) voidaan 
todeta, että osaamista on selkeästi erilaisten digitaalisten oppimateriaalien hyödyntämi-
sessä. Opiskelijoiden ohjaaminen digisovellusten käyttöön sekä niiden hyödyntäminen oppi-
misen ja arvioinnin tukena koetaan vahvoiksi osaamisalueiksi. Opiskelijoiden etenemistä 
ja aktiivisuutta osataan seurata digitaalisissa opetus- ja ohjausympäristöissä. Lisäksi tie-
to-suojaan ja tekijänoikeuksiin liittyvät seikat tunnistetaan.

Kyselyn perusteella osaamisen kehittämistä vaaditaan erityisesti multimodaalisten ohjaus-ja 
palautetapojen käytössä (esim. ääni-ja videonauhoitteet). Digitaalisuuden ja erilaisten verk-
kosovellusten hyödyntäminen arvioinnissa (esim. verkkokokousvälineet, mobiilisovellukset) 
koetaan kehittämisalueeksi kuten myös erilaisten koulutusalakohtaisten oppimissovellusten 
hyödyntäminen. Digitaalisuutta tukevan vertaistyöskentelyn ja -oppimisen tukeminen vaatii 
koulutuksenjärjestäjiltä tietoista panostusta sekä henkilöstönsä valmentamista.

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %

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.…

Ohjaan opiskelijaa tekemään osaamisensa näkyväksi
digitaalisesti (esim. ePortfolio, kuvapankki, verkkosivu, video…

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. ääni- ja
videonauhoitteet) osana ohjausta.

Hallitsen ja tunnistan digitaaliseen työskentelyyn liittyvät
tietosuoja-asiat.

Hallitsen ja tunnistan digitaaliseen työskentelyyn liittyvät
tekijänoikeudelliset asiat.

Digitaalinen opetus-ja ohjausosaaminen

5 = Osaamiseni
 on erinomaista

4= Osaamiseni
on hyvää

3 = Osaamiseni
on perustasolla

2 = Osaamiseni
on vähäistä

1 = En osaa

KUVIO 6  DIGITAALINEN OHJAUS- JA OPETUSOSAAMINEN 
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Vastausten perusteella voidaan todeta, että digitalisaatiota hyödyntävää perusosaamista on. 
Digitaalisen opetus-ja ohjausosaamisen syventämistä sekä sen monipuolisuuden kehittä-
mistä kuitenkin tarvitaan edelleen ammatillisen koulutuksen kentässä.

Ammattialakohtaisia digitaalisia sovelluksia hyödynnettiin aktiviivisesti ja lisäksi mainittiin 
erilaiset mobiilisovellukset, digitaaliset aineistot ja materiaalit, pelillisyys sekä erityisop-
pijoita tukevat sovellukset. Avoimissa vastauksissa nousi esille myös lähikohtaamisten 
merkitys: ”… ja alalla pärjäämisessä on digisaatiot ja tabletit kaukana… ihmisen kohtaaminen 
naamatusten on arvokkaampaa kuin teknologia.” Toisaalta nostettiin esille digitalisaatiota tuke-
van opetuksen uudet mahdollisuudet: ”VR ympäristöä alamme hyödyntämään hankkeen myötä 
(vrobotiikka360) Samoin robotiikka ja sen ohjelmointia kokeiltu”.

Kykyä digitaalisten ratkaisujen käyttöön pidetään tärkeänä osana opiskelijan ammatillisen 
osaamisen kasvua. Ammatilliset opettajat ja ohjaajat näkevät sen olevan tarpeen opiskeli-
joille tulevan ammatin osalta.  Lisäksi digitaalisten ratkaisujen nähdään olevan merkityksel-
linen osa työpaikalla tapahtuvassa oppimisessa.

Digitaalisten sovellusten välityksellä viestittiin eniten opiskelijoiden (89,5 %) kanssa (kuvio 
7). Seuraavaksi eniten viestittiin kollegoiden (86,4 %) kanssa ja kolmanneksi eniten oman 
organisaation muun henkilöstön kanssa (73,1 %). Seuraavina ryhminä nousivat esiin oman 
koulutusalan ammatilliset verkostot, opiskelijoiden lähiomaiset, työpaikkaohjaajat ja vähiten 
viestittiin valtakunnallisissa kehittämisverkostoissa.

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Opiskelijat

Opiskelijoiden lähiomaiset

Kollegat

Oman organisaation muu henkilöstö

Työpaikkaohjaajat

Muut yhteyshenkilöt työpaikolla

Yhteyshenkilöt koulutusalani…

Yhteyshenkilöt valtakunnallisissa…

Muut

Miehet

Naiset

KUVIO 7  YHTEYDENPITO DIGITAALISTEN SOVELLUSTEN VÄLITYKSELLÄ 
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Ammatillisten opettajien ja ohjaajien suhtautuminen digitaalisuuteen nähtiin myönteisenä 
asiana (kuvio 8). 

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %

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.

Täysin samaa mieltä Jokseenkin samaa mieltä Jokseenkin eri mieltä Täysin eri mieltä En osaa sanoa

KUVIO 8  DIGITAALINEN OPETUS- JA OHJAUSTOIMINTA 

70 prosenttia vastaajista tunsi oman organisaation käyttämät digitaaliset opetus-ja 
ohjausympäristöt. Lähes yhtä moni tunsi oman koulutusalansa digitaaliset toimintakäytän-
nöt. Lisäksi 75 prosenttia vastaajista oli siltä mieltä, että he ohjaavat opiskelijoita hyödyn-
tämään digitalisaatiota. Usko digitaalisuuden mahdollisuuksiin oli korkealla. Noin puolet 
vastaajista hankki itselleen mielellään verkko-oppimiskokemuksia opiskelemalla itse digi-
taalisissa ympäristöissä. Omia kokemuksia digitaalisuuden käytöstä opetus-ja ohjaustoimin-
nassa jaettiin mielellään. Kuitenkin vertaistuen lisääminen tässä koettiin selkeänä kehittä-
miskohteena. Miehet suhtautuivat naisia hieman positiivisemmin omaan opiskeluun verkossa 
ja naiset puolestaan olivat miehiä useammin mukana sosiaalisen median ammatillisissa 
verkostoissa.

2 4  Pedagogiset mallit digitaalisessa opetus-ja ohjaustyössä

Selvityksen perusteella ammatilliset opettajat ja ohjaajat käyttivät digitaalisessa opetuk-
sessa ja ohjauksessa ongelmaperustaisen oppimisen pedagogista mallia (kuvio 9). Toiseksi 
eniten opetuksessa ja ohjauksessa käytettiin tutkivan oppimisen mallia sekä kolmanneksi 
yleisimpänä mallina mainittiin käänteinen opetus.  Noin kymmenesosa vastaajista hyödynsi 
projektioppimisen ja yhteistoiminnallisen oppimisen mallia.
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Ongelmaperustainen 
oppiminen 

18 %

Tutkivaoppiminen
13 %

Käänteinen opetus
12 %

Projektioppiminen 
11 %

Yhteistoiminnallinen 
oppiminen

10 %

Oppipoika-
kisällimalli

6 %

Tiimioppiminen
6 %

Case-oppiminen
6 %

Simulaatiopedagogiikka
4 %

Ilmiöoppiminen
4 %

Tekemällä oppiminen 
4 %

Aktivoiva opetus
3 %

DIANA malli
3 %

KUVIO 9   KÄYTETYT PEDAGOGISET MALLIT DIGITAALISESSA OPETUS-JA 
OHJAUSTYÖSSÄ 

Lisäksi pedagogisten mallien osalta mainittiin oppipoika-kisällimalli, johon katsottiin Kilta-
koulu-mallin lukeutuvan. Tiimioppiminen ja sitä tukeva valmennuspedagogiikka mainittiin 
vastauksissa. Case-oppimisen mallia ammatillisen koulutuksen opettajista ja ohjaajista 
käytti 6 %. Simulaatio-opetusta tukeva pedagoginen malli, ilmiöoppiminen ja tekemällä 
tapahtuva oppiminen sekä aktivoiva opetus ja DIANA malli toimivat myös digitaalisen opetuk-
sen ja ohjauksen suunnittelun tukena. 

2 5  Ammatillisen koulutuksen digitaalisen opetuksen ja 
ohjauksen nykytila-analyysi (SWOT)

Kyselyyn vastanneiden avoimista vastauksista koottiin sisällönanalyysin menetelmällä 
nykytila-analyysi (kuvio 10). Analyysia tarkasteltiin ja tarkennettiin ryhmähaastatteluissa. 
SWOT-analyysin tuloksia voidaan pitää suuntaa antavina. Kunkin SWOT-kentän tarkempi ana-
lysointi parantaa kehittämistoimien suuntaamista ja SWOT-analyysin tulosten käyttöä.
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Vahvuudet Heikkoudet

• digiteknologian saavutettavuus
• ei aika-, paikka- tai tilasidonnainen
• mahdollistaa opiskelun välimatkoista huolimatta
• oikea-aikainen ohjaus
• joustavat opiskelumahdollisuudet
• opettajan osaaminen kehittyy
• kansainvälistyminen joustavasti
• verkostoituminen
• sovellukset pääosin koulutusalattomia
• oppimisprosessin seuranta

• järjestelmät, tietoverkot - ja liikenneyhteydet eivät 
toimi

• digitaalisen oppimateriaalin puute
• koulun laitekanta ei tue digitalisaatiota
• opiskelijoiden heikko tai huono laitekanta
• pedagogisen tuen puute
• teknisen tuen puute
• ohjelmistojen ja sovelluksien yhteensopimattomuus
• opiskelijoiden erilaiset lähtötasot (osaaminen, 

kielitaito)

Mahdollisuudet Uhat

• vertaisoppiminen työyhteisössä
• vertaisoppiminen oppijayhteisössä
• yksilölliset opinpolut ja henkilökohtainen ohjaus
• ajasta ja paikasta riippumattomuus (seinät ja luokat 

vähenee)
• oppimisen tuki- ja apuväline
• osaamisperusteisuuden tukeminen
• laajemman koulutustoiminnan mahdollistuminen
• tukee opettajuuden muutosta
• opettajan osaaminen kehittyy

• teknologian vaikeus
• opettajien ja ohjaajien osaamisen epätasaisuus
• liiallinen usko digitaalisuuteen
• ajankäyttö ja resurssit
• 24/7 tavoitettavuus
• sosiaaliset ja vuorovaikutustaidot vähenevät
• kädentaitojen oppiminen vähenee
• eteneminen laite- ja sovelluskeskeisesti
• oppilaitoksen strategiset linjaukset eivät tue 

digitalisoitumista

KUVIO 10  NYKYTILA-ANALYYSI AMMATILLISEN KOULUTUKSEN DIGITAALISEN 
OPETUKSEN JA OHJAUKSEN OSALTA 

Analyysin pohjalta voidaan todeta, että koettuja ammatillisen koulutuksen digitaalisen ope-
tuksen ja ohjauksen vahvuuksia tulisi hyödyntää ja vahvistaa. Heikkouksien poistamiseen 
pitäisi miettiä konkreettisia toimenpiteitä ja varmistaa mahdollisuuksien toteutuminen. Ana-
lyysissa mainittujen uhkien osalta olisi tietoisesti mietittävä keinoja lieventää tai välttää niitä.

2 6  Oman digitaalisen osaamisen kehittäminen ja työn 
muutos lähivuosina

Kuviossa 11 esitetään yhteenvetona ammatillisten opettajien ja ohjaajien näkemyksiä oman 
digitaalisen osaamisen kehittämistarpeiden osa-alueista. Uusien digitaalisten opetus-ja 
ohjaussovellusten osaamista tarvitaan eniten lisää. Tämä pitää sisällään myös erilaisten 
sosiaalisen median sovellusten hyödyntämisen. Videoiden tekemiseen, hyödyntämiseen ja jaka-
miseen yli kymmenesosa vastaajista toivoi lisäosaamista. Verkko-ohjaussovellusten parempi 
osaaminen ja hyödyntäminen koettiin merkitykselliseksi kehittämisen alueeksi. Verkkopeda-
goginen osaaminen vaatii panostusta. Koulutuksen järjestäjän ohjelmistojen käyttöön toivottiin 
edelleen ohjausta ja opetusta, esimerkkeinä mainittiin mm. O365-ympäristön laajempi hyödyn-
täminen. Laite- ja sovellusosaamiseen tarvitaan päivitystä. Digitaalisten oppimateriaalien ja 
ammattialakohtaisten sovelluksien osaamiseen tarvitaan edelleen kehittämistä. Digitaalisten 
ohjausmahdollisuuksien hyödyntäminen, erilaisten pilvipalveluiden ja lisätyn todellisuuden 
kehittäminen mainittiin myös vastauksissa. Pelillistäminen, 3D-teknologia ja simulaatiot nousi-
vat esille osaamisen kehittämisen alueina. Itse oppimisprosessien suunnitteluun, tietoturvalli-
suuteen ja osaamisen visualisointiin toivottiin lisäosaamista.
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Uudet digitaaliset opetus- ja 
ohjaussovellukset

20 %

Videoiden tekeminen ja 
hyödyntäminen

13 %

Verkko-ohjaussovellusten 
käyttö

9 %

Verkko-pedagoginen 
osaaminen

8 %

Koulutuksen järjestäjän ohjelmistot 
6 %

Laiteosaaminen ja sovellukset
5 %

Digitaalinen oppimateriaali
5 %

Ammattialakohtaiset 
sovellukset

4 %

Digitaalinen ohjaus 
työpaikoilla

4 %

Pilvipalvelut
3 %

Lisätty todellisuus
3 %

Pelillisyys
3 %

3D
3 %

Simulaatiot
3 %

Verkko-oppimisprosessin 
suunnittelu

3 %

Tietoturva ja -suoja
2 %

Osaamisen visualisointi ja 
dokumentointi

2 %

Muuta
5 %

KUVIO 11  DIGITAALISEN OSAAMISEN KEHITTÄMISALUEET 

Muina osaamisen kehittämisen kohteina vastaajat toivat esille koodauksen opettelemisen, 
ePortfolion ja oppimisanalytiikan käyttöönoton, 360-teknologian hyödyntämisen ja digitaali-
set osaamismerkit. Myös pedagogisen suunnittelun ja työskentelyn teemoja toivottiin osaa-
misen edelleen kehittämiseksi.

”Pedagogisen ajattelun kytkeminen yhä enemmän verkossa tapahtuvaan oppimiseen. Läs-
näolon, osallisuuden ja yhteisöllisyyden tukeminen.”

Ryhmähaastatteluissa nousi esille, että oppimisen ja opetuksen suunnitteluun tarvitaan 
pedagogista osaamista ja sen edelleen vahvistamista, digitaalisia ympäristöjä hyödyntäen. 
Tarvitaan nk. teknis-pedagogista tukea. Vertaisoppimisen mahdollistamista pidettiin tär-
keänä tapana lisätä osaamista digitaalisen opetuksen ja ohjauksen alueella. Kokeilukulttuu-
rin lisääminen mahdollistaisi rohkeammat avaukset myös tämän teeman äärellä.
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Ammatillisen koulutuksen opetus-ja ohjaustyön muutoksen osalta nousi esille kuusi pää-
teemaa seuraavalle kolmelle vuodelle (kuvio 12). 

KUVIO 12  AMMATILLISEN KOULUTUKSEN OPETUS- JA OHJAUSTYÖN MUUTOS 
SEURAAVAN KOLMEN VUODEN AIKANA 

Digitaalisuuden nähdään vahvistuvan ja muuttavan työtä. Oppimisanalytiikka tulee ohjauk-
sen ja oppimisen tueksi, samoin lisätyn todellisuuden sovellukset ja älyteknologia. Digitali-
saatio tuo myös entistä joustavampia tapoja toteuttaa opetusta ja ohjausta, jos koulutuksen 
järjestäjien ohjelmistot tukevat tätä muutosta. Opettajan roolin muutos nähtiin vahvimpana 
teemana ja siinä tuli esille työnkuvan muuttuminen opettajasta valmentajaksi ja ohjaajaksi. 
Työn nähtiin hajautuvan ulos koulutuksen järjestäjän tiloista. Opetuksen järjestämisen osalta 
opetus-ja ohjausmenetelmien muutos nähtiin väistämättömänä asiana, mm. käänteisen ope-
tuksen arveltiin lisääntyvän sekä opetuksen monimuotomenetelmien kasvavan. Myös ryh-
mäkokojen arvellaan kasvavan, joten tiukkenevat resurssit pistävät koulutuksen järjestäjät 
miettimään uudenlaisia toteutusmuotoja. Yhteistyö työelämän kanssa ja ohjauksen siirtymi-
nen enenevässä määrin työpaikoille muuttaa myös osaltaan nykyisiä käytäntöjä. Oppimispro-
sessien nähdään entistä enemmän yksilöllistyvän ja henkilökohtaistuvan, jonka seurauksena 
opiskelijan itseohjautuvuuden tarve kasvaa.
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3. AMMATILLISEN KOULUTUKSEN 
TYÖELÄMÄYHTEISTYÖN NYKYTILA

Ammatillisen koulutuksen tavoitteena on kohottaa väestön ammatillista osaamista ja toi-
saalta kehittää työelämää sen osaamistarpeisiin vastaten, sekä edistää työllisyyttä. Tämän 
pohjalta edellytetään, että koulutuksen järjestäjät toimivat aktiivisesti yhteistyössä työelä-
män kanssa. Yhteistyön nähdään kehittävän opiskelijoiden ammatillista osaamista, joka taas 
edistää osaamisen kehittymistä niin yrityksissä kuin oppilaitoksissa. (OPH 2014.) 

Myös työelämän muuttuminen luo tarpeita kehittää ammatillista koulutusta ja sen toimijoi-
den työelämäosaamista. Uudenlaisia toimintakäytäntöjä tarvitaan joustavamman yhteistyön 
aikaansaamiseksi työpaikkojen ja oppilaitosten välille. Opettajien työelämäjaksoihin panosta-
minen lisää ja päivittää opettajien työelämätuntemusta ja substanssiosaamista. Tarvitaan siis 
aitoa kiinnostusta ja yhteistyötä tukevaa vuorovaikutusta. Seuraavassa luvussa käsitellään 
ammatillisen koulutuksen työelämäyhteistyön nykytilaa vuoden 2017 osalta tarkastellen sen 
organisointia, rakenteita, käytännön toteutumista,  työelämäkumppanuuksien ylläpitoa, työ-
elämäjaksoja sekä työelämäyhteistyön kehittämistä.

3 1  Työelämäyhteistyön organisointi

Työelämäyhteistyön organisoinnilla (kuvio 13) tarkoitettiin kyselyssä koulutuksenjärjestäjän 
tapaa suunnitella, kehittää, toteuttaa ja arvioida omaa työelämäyhteistyötään. Vastaajien 
mielestä työelämän kanssa tehtävälle yhteistyölle löytyy vahva perusta koulutuksenjärjestä-
jän strategiasta ja vastaajat myös kokivat tekevänsä aktiivista yhteistyötä työelämän kanssa.  
Koulutuksenjärjestäjän työelämäpalveluiden nähtiin olevan asiakaslähtöisiä ja tukevan 
yhteistyön tekemistä. Digitaalisten sovellusten käytön uskottiin auttavan työelämäyhteistyön 
tekemistä, kuitenkin myös epävarmuutta niiden käytön hyödyistä koettiin.

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %

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.

Täysin samaa mieltä Jokseenkin  samaa mieltä Jokseenkin eri mieltä Täysin eri mieltä En osaa sanoa

KUVIO 13  TYÖELÄMÄYHTEISTYÖN ORGANISOINTI 
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Koulutusalakohtaisesti tarkasteltuna luonnontieteiden alojen edustajat kokivat muita aloja 
enemmän, että yhteistyötä työelämän kanssa on liian vähän. Toisaalta he myös luottivat 
suhteellisesti eniten digitaalisten sovellusten ja ohjelmien edistävän yhteistyötä työelämän 
kanssa. Humanistinen ja kasvatusala puolestaan luotti koulutusaloista kaikkein eniten enna-
kointitiedon käyttöön työelämäyhteistyön kehittämisessä ja näki kehittämismallinsa asiakas-
lähtöisenä ja työelämäyhteistyön laadun seurannan säännöllisenä.

3 2  Työelämäyhteistyön rakenteet ja toteutuminen omassa 
työssä

Työelämäyhteistyön rakenteilla tarkoitettiin kyselyssä tutkinnon perusteiden ja tutkinto-
rakenteen vastaavuutta alan työelämän tarpeisiin ja tätä kautta mm. opiskelijoiden mahdolli-
suuksia löytää työpaikka opintojen aikana. Vastaajat olivat jokseenkin samaa mieltä siitä, että 
tutkinnon perusteet ja tutkintorakenteet sekä tutkintojen muodostamat kokonaisuudet vas-
taavat työelämän tarpeisiin. Toisaalta työelämäverkostojen tarvetta oli siitä huolimatta, että 
yhteistyötä kehitettiin ja omaa osaamista jaettiin työelämäyhteyksien alueella. 

Koulutusalakohtaisesti luonnontieteiden ala erottui mielestään eniten oman alan työelämä-
verkostoja tarvitsevana. Nämä vastaajat olivat samalla eniten eri mieltä väittämästä, että 
opiskelijoille löytyy työpaikkoja opiskelun aikana riittävästi. 

Opetus- ja ohjaushenkilöstön työelämäyhteistyön toteutumisesta omassa työssä arvioitiin 
väittämillä, jotka liittyivät vastaajan omaan työelämätuntemukseen, verkostoihin ja osaami-
seen. Työelämäyhteistyö oli keskeinen osa vastaajien työnkuvaa ja valtaosa vastaajista koki 
tuntevansa oman alan tarpeet ja omaavansa osaamista työpaikoilla tapahtuvaa ohjaamista 
varten jokseenkin hyvin. Toisaalta omia verkostoja katsottiin kuitenkin edelleen tarpeelli-
seksi kehittää ja lisätä. Omaan työelämäyhteistyöhön liittyen eri koulutusalojen välillä ei 
esiintynyt suuria eroja.

3 3  Työelämäkumppanuuksien ylläpito, kehittäminen ja 
arviointi

Työelämäyhteyksien ylläpito, kehittäminen ja arviointi jakautuivat vastaajien mielestä siten, 
että opetus- ja ohjaushenkilöstö osallistui eniten yhteyksien ylläpitoon, kun taas kehittämi-
sen nähdään selkeimmin kuuluvan koulutusalakohtaisten päälliköiden tehtäviin ja koulutu-
sorganisaatioiden johto keskittyi arvioiviin toimenpiteisiin.  Työelämäyhteyksien ylläpidon, 
kehittämisen ja arvioinnin toimenpiteiden jakautuminen eri henkilöstöryhmille oli melko 
samanlaista koulutusalasta riippumatta.

3 4  Ammatillisten opettajien ja ohjaajien työelämäjaksot

Työelämäjaksoja käsittelevillä kysymyksillä selvitettiin sitä, miten usein opetus- ja ohjaus-
henkilöstö pääsee ja miten usein heidän mielestään tulisi päästä oman alan työelämään, 
oppilaitoksen ulkopuolelle kehittämään ammatillista osaamistaan. Kaiken kaikkiaan vas-
tauksista on tulkittavissa, että halua ja toiveita osallistua työelämäjaksoille on enemmän 
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kuin todellisia mahdollisuuksia tähän on tarjolla. Vastaajat näkivät, että joko jatkuva tai toi-
saalta muutamia kertoja kolmen vuoden aikana toistuva osallistuminen työelämäjaksoille 
olisi ihanne. Todellisuudessa jaksoille päästään harvemmin kuin kerran viidessä vuodessa 
ja avoimissa vastauksissa tuotiin lisäksi esiin tilanteita, joissa jaksoille ei päästä ollenkaan, 
vaikka osallistumisen halua olisi. Työpaikalla tapahtuvissa opetus- ja ohjaustehtävissä toi-
mittiin kuitenkin huomattavasti useammin. Yli puolet vastaajista oli ollut vain yhdessä työpai-
kassa työelämäjaksolla, useisiin työpaikkoihin jaksoille oli päässyt noin 15 % vastaajista.

Koulutusalakohtaisessa tarkastelussa tulee esiin, että sosiaali-, terveys- ja liikunta-alalta 
toimitaan hieman muita aloja yleisemmin opetus- ja ohjaustehtävissä työelämässä; hyvin 
harvoin (harvemmin kuin kerran viidessä vuodessa) työelämässä toimivia on tämän alan vas-
taajissa suhteellisesti muita aloja vähemmän. Muiden alojen osalta työelämässä toimiminen 
jakautuu tasaisesti. 

3 6  Työelämäyhteistyön kehittäminen  

Tulevan työelämäyhteistyön kehittämiseen liittyviä ideoita ja ajatuksia kerättiin kyselyssä 
avoimella kysymyksellä. Vastauksissa nousi esiin erityisesti neljä kehityspääaluetta: 

1) Resursointi työelämässä tapahtuvaan ohjaamiseen,
2) Henkilökohtaisten yhteydenpitomahdollisuuksien kehittäminen ja ylläpito, 
3) Tiedonvälitys koulutuksenjärjestäjän ja työelämäkumppanien välillä ja 
4) Yhteisten projektien suunnittelun ja toteuttamisen merkitys työelämäkontakteissa.

Työpajatyöskentelyssä tuli esiin selkeitä kehittämisideoita liittyen työelämäyhteistyöhön. Esi-
merkiksi työelämäjaksojen käytännön toteutusta haluttiin kehittää

• työelämäjaksojen jälkeisellä systemaattisella kokemusten jakamisella kollegoille
• pohjustamalla työelämäjaksoa kysymyksin: Mitä tarkkaillaan, Mitä haluaisin kysyä, Missä 

haluaisin kehittyä?
• järjestämällä lyhyempiä jobshadowing-tyyppisiä vierailuja ja jaksoja yrityksissä

”Miksei myös työelämästä voisi tulla välillä asiantuntija kouluun töihin tai opettaja mennä 
työssäoppimispaikalle töihin? Roolien vaihtaminen ja tätä kautta työelämäosaaminen päivit-
tyisi koulussa.”
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4. EETTISET KYSYMYKSET JA 
HYVÄ TIETEELLINEN KÄYTÄNTÖ 
SELVITYSHANKKEESSA

Selvityshanke noudatti hyvän tieteellisen käytännön edellyttämiä tapoja. Lisäksi selvitys nou-
dattaa lainsäädännön määrittelemiä rajoja ja tutkimusorganisaation määrittelemää laatujär-
jestelmää. (Tutkimuseettinen neuvottelukunta 2013.)

Selvityshankkeessa noudatettiin Tutkimuseettinen neuvottelukunnan (2013, 8–9) määritte-
lemiä hyvän tieteellisen käytännön (HTK) yhdeksää keskeistä kohtaa. Ensimmäisenä nou-
datettiin tiedeyhteisön tunnustamia toimintatapoja eli rehellisyyttä, yleistä huolellisuutta ja 
tarkkuutta, tulosten tallentamisessa ja esittämisessä sekä tulosten arvioinnissa. Selvityk-
seen sovellettiin tieteellisen tutkimuksen kriteerien mukaisia ja eettisesti kestäviä tiedon-
hankinta-, tutkimus- ja arviointimenetelmiä sekä toteutetaan avointa ja vastuullista viestintää 
tuloksien julkaisussa. Kolmantena huomioitiin muiden tutkijoiden työt sekä noudatetaan 
asianmukaista viittaustapaa. Neljäntenä huomioitiin selvityksen suunnittelu, toteutus ja 
raportointi tilaajan vaatimalla tavalla. Tarpeenmukaiset tutkimusluvat hankittiin selvityksen 
edetessä. Lisäksi selvityshankkeen käynnistyessä huolehdittiin kuntoon ryhmän toimijoiden 
oikeudet, tekijänoikeudelliset periaatteet, vastuut, velvollisuudet, aineiston säilyttäminen ja 
käyttöoikeus. Selvityksen rahoituslähteet ja muut sidonnaisuudet ilmoitettiin asianosaisille. 
Hankkeeseen osallistuvat tutkijat pidättäytyvät kaikista tieteeseen ja tutkimukseen liittyvistä 
tilanteista, joissa heidän epäillään olevan esteellisiä. Tutkimus-organisaatiossa (HAMK) nou-
datetaan hyvää henkilöstö- ja taloushallintoa sekä otetaan huomioon tietosuojaa koskevat 
kysymykset. Tutkimuseettisen neuvottelukunnan laatima yhdeksän kohdan ohjeistus ohjaa 
selkeästi hyvään tieteelliseen käytäntöön, joka on huomioitu myös Hämeen ammattikorkea-
koulun ammatillisen osaamisen tutkimusyksikön toimintaohjeissa.

Selvitys toteutettiin avoimen tieteen ja tutkimuksen periaatteita noudattaen. Keskeisenä 
periaatteena on tulosten, datan ja käytettävien menetelmien julkaiseminen siten, että ne ovat 
halukkaiden käyttävissä tutkimusetiikan ja juridisen toimintaympäristön asettamien rajojen 
puitteissa. 
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5. YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTELMÄT

Selvityksen otanta vastaa reilua kymmensosaa ammatillisen koulutuksen opetus- ja ohjaus-
henkilöstöstä, joita raportoitiin vuonna 2016 olevan yhteensä 9429. Näistä n. 56 prosenttia on 
naisia. (Vipunen 2016.) Vastaajajoukko edustaa vahvasti ammatillisen koulutuksen opettaja-
profiilia eli takana on pitkä työ- ja opetuskokemus. Vastaajista yli 90 prosentilla oli opettajan 
pedagoginen pätevyys tai oli sitä parhaillaan suorittamassa. Täydennyskoulutukseen osallis-
tuminen oli ollut aktiivista, niin kuin erityisesti digitalisaatiota tukevaan koulutukseen osallis-
tuminenkin. Tulosten perusteella näyttää siltä, että koulutuksen järjestäjien digitalisaatiota 
tukevaa strategiaa ei tunnisteta tai sitä ei ole laadittu, kun lähes neljännes selvitykseen osal-
listuneista ei tiennyt tai osannut sanoa linjauksesta.

Digitalisaatiota tukeva nk. peruslaitteisto ja -välineistö näyttäisi olevan kaikkien saatavilla, 
joko koulutuksen järjestäjän toimisesta tai vastaajien itse omistamina laitteina. Uusimmat 
digitalisaatiota tukevat teknologiat koettiin vielä vieraiksi eikä niiden käyttömahdollisuuksia 
joko tunnettu tai nähty tarpeellisiksi oman koulutusalan osalta. Selvityksen tulosten osalta 
myös todettava, että ammatillisen koulutuksen eri koulutusaloilla on meneillään digitule-
vaisuuteen suuntaavia käytänteitä, näiden parempi esille tuominen toisi myös muille aloille 
soveltamismahdollisuuksia esim. strukturoidumman vertaisoppimisen ja uudentyyppisten 
foorumien avulla. Erilaisia ohjelmia ja sovelluksia hyödynnetään aktiivisesti osana digitaa-
lista opetus-ja ohjaustoimintaa. Miehet hyödyntävät niitä eniten työpaikalla tapahtuvan oppi-
misen tukena, kun taas naisvastaajien käyttö kohdistuu opetus- ja ohjaustyöhön. Tämä selit-
tyy osin koulutusalakohtaisilla toimintamallien eroilla. 

Selvityksen perusteella voidaan sanoa, että digitalisaatiota hyödyntävää perusosaamista on. 
Digitaalisen opetus-ja ohjausosaamisen syventämistä sekä sen monipuolisuuden kehittä-
mistä kuitenkin tarvitaan edelleen ammatillisen koulutuksen kentässä unohtamatta pedago-
gisen osaamisen kehittämistä digitaalisuuden rinnalla.

Digitaalisuus ja sen hyödyntäminen nähdään merkityksellisenä ammatillisen opiskelijan 
osaamisen kehittymisen näkökulmasta. Digitaalinen viestintä opiskelijoiden kanssa on aktii-
vista, sillä lähes 90 prosenttia vastaajista ilmoitti hyödyntävän digitaalisia sovelluksia yhtey-
denpidossa opiskelijoihin.

Ammatillisten opettajien ja ohjaajien suhtautuminen digitaalisuuteen nähdään myönteisenä 
asiana. Selvitykseen vastanneet kokivat tuntevansa koulutuksen järjestäjän digitaaliset  
ympäristöt ja oman koulutusalansa digitaaliset toimintakäytännöt. Lisäksi on todettava, että 
vastaajat kokivat ohjanneensa opiskelijoita hyödyntämään digitalisaatiota osana opintojaan. 
Opettajat ja ohjaajat jakavat kokemuksiaan digitaalisuuden käytöstä mielellään, kuitenkin 
vertaistuen- ja työskentelyn lisääminen koettiin edelleen selkeänä kehittämiskohteena. 

Kokonaisuudesta voidaan todeta, että digitalisaatiota tukevaa osaamista tarvitaan lisää. Erityi-
sesti uusien digitaalisten opetus-ja ohjaussovellusten osaamista tarvitaan. Multimodaalisuuden 
hyödyntäminen niin oppimisprosessin tukena kuin opetusaineistona koettiin tarpeelliseksi. Edel-
leen verkkopedagogiseen osaamiseen koettiin tarvetta ja koulutuksen järjestäjän ohjelmistoihin 
sekä laite-ja sovellusosaamisen päivittämistä. Myös tulevaisuuden älyteknologia ja digitaalisuus 
vaatii osaamisen kehittämistä. Vertaisoppimisen mahdollistamista pidettiin tärkeänä tapana 
lisätä osaamista digitaalisen opetuksen ja ohjauksen alueella. Kokeilukulttuuri ammatillisen 
opetuksen ja ohjauksen mahdollistaisi rohkeammat avaukset digitalisaation äärellä.
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Muutos on ammatillisen koulutuksen alueella tällä hetkellä hyvin ajankohtaista. Ammatilliset 
opettajat ja ohjaajat nostivat vastauksissaan esille kuusi muutosrendiä. Digitaalisuuden näh-
dään vahvistuvan ja muuttavan opetustyötä. Oppimisanalytiikka tulee ohjauksen ja oppimisen 
tueksi, samoin lisätyn todellisuuden sovellukset ja älyteknologia. Digitalisaation nähdään 
tuottavan joustavampia tapoja toteuttaa opetusta ja ohjausta, jos koulutuksen järjestäjän 
ohjelmistot tukevat tätä muutosta. Opettajan nähdään muuttuvan valmentajaksi ja ohjaajaksi. 
Opetustyötä tehdään hajautuneesti. Opetusmenetelmät tulevat muuttumaan, kuten myös 
opetuksen monimuotoiset toteutustavat ryhmäkokojen kasvaessa. Yksilölliset ja entistä hen-
kilökohtaisemmat oppimisprosessit lisääntyvät. Tämän muutoksen nähdään vaativan opiske-
lija itseohjautuvuuden lisääntymistä. Yhteistyö työelämän kanssa on vahva muutostekijä.

Työelämän kanssa tehtävä yhteistyö koetaan vahvana osana ammatillisen opettajan ja ohjaa-
jan työnkuvaa. Sen nähdään olevan linjattuna koulutuksenjärjestäjän strategiaan ja tämä 
linjaus myös näyttäytyy arjen työtä ohjaavana. Omaan osaamiseen ja tietoihin työelämäyh-
teistyön vaalimisessa luotettiin melko paljon. Kuitenkin käytännössä työelämäyhteistyön 
verkostoja koettiin tarpeellisena kehittää ja työelämäjaksojen vähäisyys nousi esiin. Syntyy 
vaikutelma, että työelämäyhteistyö nähdään koulutuksenjärjestäjän tasolla selviönä, jota 
kaikilla ja kaikkialla tulee olla mutta käytännössä, yksittäisten opettajien tasolla työelämä-
yhteistyön aktiivisuus jää yksilön omien ponnistusten varaan. Selvityksen valossa työelämä-
yhteistyöllä ei ole jäsentyneitä malleja tai tavoitteellisia mittareita kuten opetuksessa. Sen 
koetaan jäävän yleiseksi yhteydenpidoksi ja yhdessä tekemiseksi ilman ohjaavaa rakennetta.
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LIITTEET

Liite 1  Kyselylomake

Tervetuloa kehittämään tulevaisuuden ammatillista opetusta ja ohjausta!

Digitalisaatiolla kyselyssä tarkoitetaan toimintatapojen tai prosessien muuttamista digitaali-
sia välineitä hyödyntämällä. Digitalisaation vaikutukset työelämään ja ammatilliseen koulu-
tukseen ovat monimuotoisia ja laaja-alaisia, joten tarvitaan lisää tutkimustietoa digitalisaa-
tion vaikutuksista ammatilliseen koulutukseen nyt ja tulevaisuudessa. 

Kyselyn tavoite on koota tietoa digitalisaation vaikutuksista osaamisen kehittämiseen, oppi-
miseen ja osaamisen kehittymiseen ammatillisessa koulutuksessa. Kyselyssä on erillinen 
osio koskien ammatillisen koulutuksen työelämäyhteistyötä. 

Vastauksesi tukee ammatillisen koulutuksen reformin tavoitteiden toteutumista. Jaa koke-
muksesi ja näkemyksesi ammatillisen koulutuksen kehittämiseksi.

1. Sukupuoli: nainen/mies/ en halua sanoa

2. Ikäsi: enintään 30 v / 31–40 v /41–50 v/ 51–60 v/ yli 60 v

3. Mikä on opetuskielesi: suomi/ruotsi/suomi ja ruotsi/saame/muu

4. Työtehtäväsi: opetus- ja ohjaustehtävä / asiantuntijatehtävät/ päällikkötehtävät/johtoteh-
tävät/muu

5. Kokemus: ammatillisena opettajana ja oman alan substanssitehtävissä (0-2 v/3-4 v/ 5-9 v/ 
10-19v/ yli 20 v) 

6. Onko sinulla opettajan pedagoginen pätevyys: kyllä/ ei /opettajaopintoni ovat kesken

7. Täydennyskoulutus: a) oletko osallistunut viimeisen kolmen vuoden aikana opetus- ja 
ohjaushenkilöstölle järjestettyyn täydennyskoulutukseen b) Oletko osallistunut viimeisen 
kolmen vuoden aikana opetus- ja ohjaushenkilöstölle järjestettyyn digitalisaatiota tuke-
vaan täydennyskoulutukseen? kyllä/ei 

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

9. Missä maakunnassa koulutuksen järjestäjä sijaitsee? (valikko)

10. Millä koulutusalalla toimit pääasiallisesti opetus- ja ohjaustehtävissä? humanistinen ja 
kasvatusala/ kulttuuriala/ yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala/ luonnontie-
teiden 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 ohjaus-
työssä? 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. 
Koulutuksen järjestäjän opiskelijahallinta-järjestelmä
Koulutuksen järjestäjänoppimisympäristö(esim. Moodle, Optima, Its Learning)
Koulutuksen järjestäjän intranet (esim. O365, Google Apps)
Verkko-ohjausympäristöt(esim. Adobe Connect, Webex, Google Hangout, Skype)
Blogialusta (esim. Weebly, Blogger, Wordpress, Wix)
Sosiaalisen median yhteisöpalvelut<br />(Facebook, LinkedIn)
Sosiaalisen median jakopalvelut (esim. Youtube, Instragram, Flickr)
Mobiiliohjaussovellukset (esim. WhatsApp, Telegram)
Pilvipalvelut (esim. Google Drive, Dropbox, OneDrive)
Vastausvaihtoehdot: Henkilökohtaistamiseen / Opetus- ja ohjaustyöhön /Työpaikoilla tapah-
tuvaan ohjaukseen/ Ammatti-osaamisen näyttöihin/ Tutkinto-tilaisuuksiin/ Muuhun työhön

13. Onko käytössäsi seuraavia digitalisaatiota tukevia välineitä tai laitteita, joita käytät 
opetus- ja ohjaustyössä: 
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, Äly-
vaate tai muu puettava teknologia, VR (Virtual Reality) -teknologia ja virtuaalilasit, Simu-
laatiot mahdollistava teknologia, Simulaattori.  
Vastausvaihtoehdot: On tarvittaessa/ On, mutta ei aina tarvittaessa/ Ei, mutta tarvitsisin / 
Ei, enkä tarvitse

14. Oletko suorittanut Oppiminen Online- järjestelmän mukaisia digitaalisia osaamismerk-
kejä? Oppiminen Online on opetushenkilöstön tieto- ja viestintätekniikan osaamista kehit-
tävä avoin täydennyskoulutusjärjestelmä, jossa osoitettu osaaminen tunnustetaan myön-
tämällä osaamismerkkejä.
Vastausvaihtoehdot: Kyllä/En

Seuraavat kysymykset kartoittavat digitaalisia opetus- ja ohjaustaitoja

15. Millaiseksi arvioit osaamisesi seuraavilla digitaalisen ohjauksen alueilla? 
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 ohjausympä-
ristöissä.
Hyödynnän oman alan oppimissovelluksia (esim. simulaatioita, pelejä jne.).
Ohjaan työpaikoilla tapahtuvaa oppimista digitaalisissa ympäristöissä.
Ohjaan opiskelijoita hyödyntämään itsearvioinnissa ja reflektoinnissa  digitaalisia työka-
luja 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, verkko-
kokousohjelmat ja -sovellukset).
Käyn palaute- ja arviointikeskusteluja digitaalisesti (esim. mobiilisovellus, verkkokokous-
ohjelma).
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Käytän multimodaalista palautetta (esim. ääni- ja videonauhoitteet) osana ohjausta.
Hallitsen ja tunnistan digitaaliseen työskentelyyn liittyvät tietosuoja-asiat.
Hallitsen ja tunnistan digitaaliseen työskentelyyn liittyvät tekijänoikeudelliset asiat.
Vastausvaihtoehdot: 5 = Osaamiseni on erinomaista/ 4= Osaamiseni on hyvää/ 3 = Osaa-
miseni on perustasolla/ 2 = Osaamiseni on vähäistä/ 1 = En osaa. 

16. Omalle alalleni soveltuvat muut kuin edellisessä kohdassa (15) luetellut digitaaliset rat-
kaisut. Kerro, mitkä?

17. Vastaa seuraaviin opiskelijan osaamisen kehittymiseen liittyviin väittämiin. Digitaalisten 
ratkaisujen käyttö...
Kehittää opiskelijan ammatillista osaamista.
On tarpeellista työpaikalla tapahtuvassa oppimisessa.
On tarpeen opiskelijan tulevan ammatin kannalta, jotta voi hyödyntää osaamista valmis-
tuttuaan. 
On tarpeen opiskelijan tulevan ammatin kannalta, jotta voi kehittää osaamista työelä-
mässä.
Vastausvaihtoehdot: Täysin samaa mieltä/Jokseenkin samaa mieltä/ Jokseenkin eri 
mieltä/Täysin eri mieltä/En osaa sanoa

Digitaaliset opetus- ja ohjauskäytänteet

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

19. Mitä mieltä olet seuraavista väittämistä koskien digitaalista opetus- ja ohjaustoimintaasi? 
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.
Vastausvaihtoehdot: Täysin samaa mieltä/ Jokseenkin samaa mieltä/ Jokseenkin eri 
mieltä/ Täysin eri mieltä / En osaa sanoa

20. Mainitse pedagogisia malleja, joita sovellat omassa digitaalisessa opetus- ja ohjaustyös-
säsi?
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21. Millaisia haasteita liittyy digitaaliseen opetukseen ja ohjaukseen?
22. Millaisia uusia mahdollisuuksia liittyy digitaaliseen opetukseen ja ohjaukseen?
23. Mitä digitaalisen osaamisen aluetta koet omalla kohdallasi tärkeimmäksi kehittää?
24. Miten mielestäsi opetus- ja ohjaustyö muuttuu seuraavan kolmen vuoden aikana?
34. Mitä mieltä olet seuraavista työelämäyhteistyön organisointiin liittyvistä väittämistä?

Koulutuksen järjestäjän strategiassa on linjattu työelämän kanssa tehtävä yhteistyö.
Työelämäyhteistyötä on liian vähän ammatillisessa koulutuksessa.
Koulutuksen järjestäjän palvelut tukevat työelämäyhteistyötä.
Omaa alaani koskeva ennakointitieto 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.
Vastausvaihtoehdot: Täysin samaa mieltä/ Jokseenkin samaa mieltä/ Jokseenkin eri 
mieltä/ Täysin eri mieltä / En osaa sanoa

35. Mitä mieltä olet seuraavista rakenteisiin liittyvistä väittämistä?
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.
Vastausvaihtoehdot: Täysin samaa mieltä/ Jokseenkin samaa mieltä/ Jokseenkin eri 
mieltä/ Täysin eri mieltä / En osaa sanoa

36. Mitä mieltä olet seuraavista opetus- ja ohjaustyöhösi liittyvistä väittämistä?
Työelämäyhteistyö on keskeinen osa opetus- ja ohjaustyötäni.
Tunnen hyvin oman alani työelämän tarpeet. 
Minulla on riittävästi oman alan työelämäosaamista, jotta suoriudun ohjaamisesta työ-
paikoilla. 
Tarvitsen lisää oman alani verkostoja.
En tee aktiivisesti omaan koulutusalaan liittyvää työelämäyhteistyötä.
Jaan aktiivisesti omaa osaamista työelämäyhteistyöstä työyhteisössä.
Vastausvaihtoehdot: Täysin samaa mieltä/ Jokseenkin samaa mieltä/ Jokseenkin eri 
mieltä/ Täysin eri mieltä / En osaa sanoa

37. Kuka koulutusorganisaatiossasi huolehtii työelämäkumppanuuksien ylläpidosta, kehittä-
misestä ja arvioinnista? 
Koulutusorganisaation johto
Koulutusalakohtaiset päälliköt
Koulutusalan opetus- ja ohjaushenkilöstö
Vastausvaihtoehdot: ylläpito/ kehittäminen/ arviointi

38. Työelämäjaksot. Työelämäjaksolla tarkoitetaan määräaikaista jaksoa, jolloin opettaja/
ohjaaja on oppilaitoksen ulkopuolella olevassa oman alan työpaikassa kehittämässä 
osaamistaan sekä verkostoitumassa ja luomassa työelämäyhteyksiä.
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Kuinka usein opetus- ja ohjaushenkilöstön pitäisi mielestäsi osallistua työelämäjaksolle 
tai toimia työelämässä?
Kuinka usein toimit työelämässä opetus- ja ohjaustehtävissä (esim. työpaikalla tapahtuva 
ohjaus)?
Kuinka usein olet osallistunut työelämäjaksoille? 
Vastausvaihtoehdot: jatkuvasti, osana opetus- ja ohjaustyötä /Erillinen jakso 2-4 kertaa 
vuodessa /1-2 kertaa kolmessa vuodessa/kerran viidessä vuodessa/ harvemmin kuin 
kerran viidessä vuodessa 

39. Työelämäjaksot opetus- ja ohjaustyössä
Kuinka monessa erilaisessa työpaikassa olet ollut työelämäjaksoilla?
Vastausvaihtoehdot: Yhdessä työpaikassa /2-3 erilaisessa työpaikassa/ Yli neljässä eri-
laisessa työpaikassa

40. Miten parantaisit työelämäyhteistyötä, jotta se toimisi tulevaisuudessa entistä parem-
min?(esim. miten vastata kohtaamiisi haasteisiin, miten hyödyntää digitalisaatiota 
työelämä yhteistyössä)

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

42. Kyselyn tuloksia syvennetään muutamilla haastatteluilla. Jätä yhteystietosi, mikäli sinuun 
voi ottaa yhteyttä haastatteluajan sopimiseksi.
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Liite 2  Työpajateemat

1  Digitaalisuuden hyödyntäminen arvioinnissa
Miten kehittää digitaalisuutta hyödyntäviä arviointimenetelmiä?

2  Digitalisaation hyödyntäminen ja ammatillisen osaamisen kehittyminen (opetus ja 
ohjaus)
Miten voisi entistä paremmin ja monipuolisemmin hyödyntää digitalisaation tuomia ratkai-
suja?

3  Opetus- ja ohjaushenkilöstön osaamisen kehittäminen digitaalisten ratkaisujen hyödyn-
tämiseen 
Miten mahdollistetaan toisilta oppiminen? Miten tuetaan osaamisen jakamista oman työ-
yhteisön sisällä sekä koulutuksen järjestäjien kesken? 

4  Digitalisaation rooli ammatillisessa koulutuksessa
Miten digitalisaation roolia vahvistetaan? Mihin tulisi panostaa resursseja?

5  Opetus-ja ohjaushenkilöstön työelämäjaksot
Miten kehittää työelämäjaksoille pääsyä? Miten monimuotoistaa työelämäjaksoja?

6  Työelämäyhteistyö ja digitalisaatio
Millä tavoin ratkaisuja voisi hyödyntää yhteistyössä? Mihin tarvitaan panostusta? Millaisia 
keinoja?

7  Digitalisaatio ja uhkakuvat
Miten vaikuttaa opetus-ja ohjaushenkilöstön kokemiin haasteisiin?
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Liite 3  Ryhmähaastattelu

1. ”Yhteenvetona voidaan todeta, että erilaisia ohjelmia ja sovelluksia hyödynnetään osana 
digitaalista opetus-ja ohjaustoimintaa. Miehet hyödyntävät niitä eniten työpaikalla tapah-
tuvan oppimisen tukena, kun taas naisvastaajien käyttö kohdistuu opetus- ja ohjaustyö-
hön.” Mitä ajatuksia tämä herättää?

2. Digitalisaatiota tukevien laitteiden ja välineiden osalta tilanne näyttää melko hyvältä. 
Perusvälineistö on lähes kaikkien saatavilla, joko koulun laitteet tai vastaajien omat.  
Mutta miten on ”erikoislaitteiden- ja välineiden” tarve? Käyttö? Mahdollisuus hankkia? 
Esim. 360 kamera, 3D teknologia, älyteknologia, VR/AR?

3. Selvityksen mukaan osaamisen kehittämistä vaatii 
• multimodaaliset ohjaus-ja palautetavat (esim. ääni-ja videonauhoitteet)
• digitaalisuuden ja erilaisten verkkosovellusten hyödyntäminen arvioinnissa (esim. 

verkkokokousvälineet, mobiilisovellukset)
• koulutusalakohtaisten oppimissovellusten hyödyntäminen
• digitaalinen vertaistyöskentely- ja oppiminen vaatii myös panostusta.

Mitä mieltä olet ym. listasta

4. SWOT-analyysin esittely ja keskustelu siinä olevista asioista.

5. Työelämäyhteistyö: Käytännön yhteistyön rakentaminen
Voisiko työelämäyhteistyöhön jotenkin tietoisemmin valmentaa tai pitäisikö siihen? Vai 
riittäkö se, että sitä vaan toteutetaan niin kuin osataan ja voidaan. Tarvitaanko selkeämpiä 
rakenteita ja toimintamalleja?
Miten olet päässyt työelämäjaksoille ja miten määrittelet ”työelämäjakson”?
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