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Miten olemme perusopetuksen digitalisaatiota tutkineet?

• Tampereen yliopiston TRIM-tutkimuskeskus on yhdessä isoimpien kaupunkien ICT-
asiantuntijoiden kanssa kehittänyt opettajien, oppilaiden ja rehtoreiden  
itsearviointityökalut Opekan, Oppikan ja Ropekan (OOR).

• Opettajien digiosaamista ja koulujen teknologiaympäristöä on arvioitu koko Suomen 
mittakaavassa Opekalla jo vuodesta 2012, Oppika ja Ropeka valmistuivat 2016 ja 2017.

• 2016 toteutettiin lähtötilanneselvitys (VN TEAS) Opeka-kyselyllä sekä Otavan opiston 
toteuttamien  haastatteluiden avulla.

• 2016 – 2018 Digiajan peruskoulu –hankkeessa (VN TEAS) on systemaattisesti jatkettu 
koulujen digitalisaatiokehityksen arviointia OOR-työkaluilla, yhdessä Turun yliopiston 
RUSE-tutkimuskeskuksen kanssa (ICT-taitotesti).



Digiajan peruskoulu –hankkeen tuloksia
Vastaajia Karvin laatimassa otoksessa: 

Opeka N = 1990, Ropeka N = 217
Kaikkiaan Oppikan kyselyissä (2.lk, 5.lk ja 8.lk) N:t = 7949 – 8830
ICT-taitotesti: Opettajia N = 2163, oppilaita N = 5455

Joitain tuloksia: 
 Kouluilla on jo pitkän tähtäimen suunnitelmia digitalisaation edistämiseksi ja kouluyhteisöjä on jonkin verran 

sitoutettu asiaan, mutta valtaosassa kouluja strategiatyö on kuitenkin kesken
 Opettajat ovat digivälineiden pääasiallisia käyttäjiä oppitunneilla – opettajien vastausten perusteella 

oppilaiden aktiivisuus kuitenkin loivassa nousussa

( Väliraportti luettavissa: http://tietokayttoon.fi/julkaisu?pubid=22801 )

http://tietokayttoon.fi/julkaisu?pubid=22801


 Opeka ja Ropeka:
o Opettajista suurella osalla arvionsa mukaan perustason digitaidot, 

rehtoreilla kehittyneet pedagogiset taidot
 ICT-taitotesti:

o Miesten tulokset hieman korkeampia testissä kuin naisten
o Miehet arvioivat osaamisensa testituloksiaan paremmiksi, naiset 

puolestaan pääosin heikommiksi
o Ohjelmointiosaaminen heikkoa sekä opettajilla että oppilailla

 Oppilaat käyttävät digivälineitä paljon vapaa-ajalla, mutta oppitunneilla 
käyttö on vielä vähäistä

 Potentiaalia kuitenkin on: jo tokaluokkalaiset ovat kokeneita digitaalisten 
kuvien ja videoiden käyttäjiä Oppikan vastausten perusteella



Oppilaiden osaaminen (ICT-taitotesti)

 Tytöt hallitsevat paremmin koulutyöskentelyyn 
liittyvät taidot

 Tytöt myös parempia verkostoitumisessa ja 
viestinnässä

 Pojat tyttöjä parempia testin teknisissä osa-
alueissa

 Jatko-opintovalmiudet ICT-alalle yleisesti ottaen 
heikot: ohjelmointitaidot

 Peruskäytön hallinnan heikkous; valtaosa 
nuorten käytöstä etenkin vapaa-ajalla tapahtuu 
älypuhelimilla ja tableteilla

 AVI tai kuntakoko eivät vaikuta suoriutumiseen



Painetut materiaalit ja digimenetelmät  

 Painetut materiaalit useimmiten käytössä 
sekä oppilaiden että opettajien vastausten 
perusteella.

 Internet (tiedon lähteenä) yltää ainoana 
digiresurssina samalle tasolle - opettajien 
aineistossa.

 Oppilaiden mukaan digitaalisia resursseja 
käytetään harvemmin kuin opettajien 
mielestä



Kehittyminen ja tuki
 Täydennyskoulutusta 

digitaitoihin ilmoittivat saavansa
eniten nuoret miesopettajat kun 
taas varttuneemmat ja 
naisopettajat toivoivat sitä 
eniten.

 Opettajat toivovat 
täydennyskoulutusta erityisesti 
(mobiili)sovellusten 
käyttöönottoon sekä 
ohjelmistojen asennuksiin ja 
päivityksiin, ohjelmointiin, 
sisällöntuottamiseen ja 
jakamiseen sekä pilvipalveluihin.

 Vertaistukea on kouluissa 
saatavilla

 Tutoropettajia toimii 
rehtoreiden mukaan jo 
suuressa osassa kouluja



Toimenpidesuosituksia
 Koulujen opetuksen digistrategiat tulee laatia 

tukemaan pedagogisia toimintasuunnitelmia ja 
strategiset tavoitteet jalkauttaa koko 
kouluyhteisöön. 

 Rehtoreille ja koulun johtajille tulee tarjota 
digiajan koulun menestykselliseen johtamiseen 
liittyvää koulutusta ja työkaluja

 Koulujen laite- ja digioppimateriaalihankintojen 
tulee tukea digistrategiaa ja hankintatarpeiden 
perustua pedagogisiin lähtökohtiin.

 Opetuksessa tulee edistää oppilaiden aktiivista 
roolia digiresurssien hyödyntäjinä.

 Viihdepainotteiseen mobiililaitekäyttöön 
tottuneille oppilaille tulee tarjota niin erilaisten 
laitteistojen peruskäyttöön kuin monipuolisiin 
sisältötaitoihin liittyvää opetusta ja kokemuksia.

 Opettajien digiosaaminen tulee huomioida osana 
henkilökohtaisia kehittymissuunnitelmia ja 
kehityskeskusteluja. 

 Täydennyskoulutuksen tulee olla tarvelähtöistä ja 
tukea koulun digistrategiaa sekä opettajan 
henkilökohtaista kehittymissuunnitelmaa.

 Erityisesti opetussuunnitelman edellyttämään 
ohjelmoinnin opetukseen tulee jatkossa tarjota 
opettajille riittävästi täydennyskoulutusta. 

 Opettajat tulee sitouttaa digiosaamisensa 
kehittämiseen ja tarjota monipuolisia 
täydennyskoulutusmahdollisuuksia 
opetushenkilöstölle tasapuolisesti.

Koulujen digitaalisen toimintakulttuurin ja opettajien sekä 
oppilaiden digiosaamisen kehittyminen vaatii systemaattista 
seurantaa.



Kiitokset!
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Digitalisaation tilanne 
ammatillisessa 
koulutuksessa

Ammatillisen koulutuksen digitalisaatio ja 
työelämäyhteistyö:

"opeilta ja ohjaajilla löytyy intoa uusille poluille"

Sanna Ruhalahti ja Virve Kentta, 
HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu

@somesanna #hamk
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Tiedonhankinta

• Aineisto koostuu kevään 2017 aikana tehdystä tiedonkeruusta, joka 
perustuu ammatillisille opettajille ja ohjaajille suunnattuun 

• verkkokyselyyn (n= 1108),
• työpajaan (n=98) ja
• syventävät ryhmähaastattelut (n= 12).

• Otanta vastaa reilua kymmensosaa ammatillisen koulutuksen opetus-
ja ohjaushenkilöstöstä, joita raportoitiin vuonna 2016 olevan 
yhteensä 9429. 



Digitaalinen opetus-ja ohjaustoiminta



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

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



Digitaalisen opetuksen ja ohjaamisen kehittämisalueet



Digiosaamista on: Digipanostusta vaatii:

• Digitaalisen oppimateriaalin 
hyödyntämisessä

• Opiskelijoiden ohjaamisessa 
digitaalisten sovellusten 
käytössä sekä niiden 
hyödyntämisessä oppimisen ja 
arvioinnin tukena

• Opiskelijoiden etenemisen 
seuraamisessa

• Tietosuoja ja 
tekijänoikeudelliset asiat

• Palautteen digitalisointi (esim. 
multimodaalisuus)

• Digitaalisuuden ja verkkosovellusten 
hyödyntäminen arvioinnissa (esim. 
verkkokokousvälineet)

• Oppimissovellusten hyödyntäminen
• Digitaalinen vertaistyöskentely- ja 

oppiminen



Vertaistuki, -oppiminen ja –toiminta arkeen

• Selvityksen monessa kohdassa nousi selkeästi esille vertaisoppimisen 
mahdollistaminen osana osaamisen kehittämistä

• Työyhteisössä
• Oppijayhteisössä

• Digitaalisuutta tukevan vertaistyöskentelyn ja -oppimisen tukeminen 
vaatii koulutuksenjärjestäjiltä tietoista panostusta sekä henkilöstönsä 
valmentamista

• Vastausten perusteella digitaalisen osaamisen vertaistuen lisääminen 
koettiin selkeänä kehittämiskohteena digitaalisen osaamisen saralla



Mikä muuttuu?

Digitaalisuuden nähdään vahvistuvan ja muuttavan työtä. 
Oppimisanalytiikka tulee ohjauksen ja oppimisen tueksi, samoin 
lisätyn todellisuuden sovellukset ja älyteknologia

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. 

Opetus-ja ohjausmenetelmien 
muutos nähdään väistämättömänä 
asiana, mm. käänteisen opetuksen 
arveltiin lisääntyvän sekä opetuksen 
monimuotomenetelmien kasvavan. 
Myös ryhmäkokojen arvellaan 
kasvavan, joten tiukkenevat resurssit 
pistävät koulutuksen järjestäjät 
miettimään uudenlaisia 
toteutusprosesseja.

Yhteistyö työelämän kanssa ja ohjauksen siirtyminen enenevässä määrin 
työpaikoille muuttaa myös osaltaan nykyisiä käytäntöjä. 

Oppimisprosessien nähdään entistä 
enemmän yksilöllistyvän ja 
henkilökohtaistuvan, jonka seurauksena 
opiskelijan itseohjautuvuuden tarve 
kasvaa.



Millä askelin maailman digiosaavimmiksi opettajiksi?

@somesanna #hamk
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