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Kuva: unsplash.com / Mika Matin

Opetusteknologiaratkaisujen valintojen ja
käyttöönottojen taustatekijöitä ammatillisessa
koulutuksessa – selvityksen tuloksia

Selvityksen teosta
Etähaastattelut
kesä-elokuu 2022

Analysointi teoriaan
pohjautuen
elo-syyskuu 2022

Raportin
julkaisu
lokakuu 2022

•

Tavoitteet:
– yhteisen ymmärryksen luominen valintojen ja käyttöönottojen taustatekijöistä
– ammatillisen koulutuksen järjestäjien toimintatapojen & teknologiayritysten
tuotteiden ja palveluiden kehittämisen edistäminen
– opetusteknologiaratkaisujen vaikuttavuustarkastelun lisääminen

•

Osallistujat: 11 ammatillisen koulutuksen järjestäjän edustajaa; suurin osa keskijohtoa,
joilla osana työnkuvaa opetusteknologiaratkaisujen hankinta, käytön ohjaaminen tai
digipedagogiikka
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Selvitykseen osallistuneet tahot
•
•
•
•
•

•
•
•

•
•
•

Terhi Alatalo, koulutusjohtaja, Raision seudun koulutuskuntayhtymä Raseko
Kirsi Ek, koulutuspäällikkö, Kiipulasäätiö / Kiipulan ammattiopisto
Minna Haasio, kehittämispäällikkö, Seinäjoen koulutuskuntayhtymä Sedu
Kari Honkonen, verkkopedagogiikan kehittäjä, Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Keuda
Jarkko Korhonen, opetusteknologian asiantuntija ja Niko Koivisto, tietohallintojohtaja, Ammattiopisto
Spesia

Virpi Lilja, kuntayhtymäjohtaja/rehtori ja Sanna Laihinen, osaamispalvelujohtaja, KemiTornionjokilaakson koulutuskuntayhtymä Lappia
Raija Näppä, vararehtori, Koulutuskuntayhtymä OSAO
Marika Peltonen, opetusteknologian asiantuntija, Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradia

Teemu Pääkkönen, digikoordinaattori, Kainuun ammattiopisto KAO
Virpi Rautiainen, koulutusjohtaja, Ylä-Savon ammattiopisto YSAO
Tuukka Soini, kehittämisjohtaja, Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia

Mukana aineiston kommentoinnissa:
•
Tomi Kytölä, erityisasiantuntija, opetus- ja kulttuuriministeriö
•
Minna Taivassalo, opetusneuvos, Opetushallitus
•
Sanja Mursu, yhteiskuntasuhdepäällikkö ja Titta Mantila, toimitusjohtaja, Oppiva Invest Oy
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Taustaa Suomen ammatillisen koulutuksen
opetusteknologiasta
•

Ammatillisessa koulutuksessa käytössä useimmiten 1) tietyt keskitetyt ja yhteiset opetusteknologiset
ratkaisut (opintohallintojärjestelmä, pilvipalvelut sekä oppimisympäristöalusta ym.) 2)
ammattialakohtaisia opetusteknologiaratkaisut 3) yhteiset visualisointi ja viestintäsovellukset ym.
–

•

Opetusteknologiaan vaikuttavia julkaisuja ja kehityskulkuja mm.
–
–
–
–
–

•

Kehityshankkeet, kuten Oikeus osata –ohjelma (sis. valtakunnallinen kokonaisarkkitehtuuri- ja oppimisanalytiikkatyö) ja
Parasta-kehittämishankkeet
Kansalliset uudistukset, kuten jatkuvan oppimisen uudistus, toisen asteen koulutuksen kehittäminen, vihreä siirtymä ja
kestävyystiekartta
Digitalisaatio ammatillisessa koulutuksessa (Koramo, Brauer, Jauhola, 2018 /OPH)
Suomen digitaalinen kompassi
Euroopan komission tekeillä oleva Digitaalisen koulutuksen toimintasuunnitelma (2021-2027)

Teoriaviitekehyksenä selvityksessä: The EdTech Genome Project (EdTech Evidence Exchange, 2021)
–

•

Lisäksi yhteydet kansallisiin järjestelmiin: mm. Opintopolku-palvelukokonaisuus ja opiskelijavalintarekisteri, ePerusteetpalvelukokonaisuus, Koski-tietovaranto, aoe.fi sekä eHOKS-järjestelmä

Yhdysvaltalaistutkimus opetusteknologiaratkaisujen valintojen ja käyttöönoton taustatekijöistä

Lisäksi pohjaa luo: Oppiva Investin aiempi vaikuttavuus- ja ekosysteemityön raportti (Yli-Suomu, 2021)
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Käytettävistä käsitteistä
Muuttujat, joiden on havaittu vaikuttavan The EdTech Genome
Project -tutkimuksen (EdTech Evidence Exchange, 2021) mukaan
opetusteknologian valintoihin ja käyttöönottoihin, ovat:

Opetusteknologia (EdTech)
= digitaaliset ja muut
teknologiat, jotka liittyvät
opetukseen joko suoraan
pedagogisesti tai välillisesti
hallinnollisina ratkaisuina
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1) Opetuksen ja oppimisen
visio
2) Valintaprosessit
3) Opettajan toimijuus
4) Infrastruktuuri ja
toiminta
5) Käyttöönoton
järjestelmät ja prosessit

5

6) Henkilöstökulttuuri
7) Opettajan uskomukset ja
tieto
8) Strateginen johtajien tuki
9) Ammatillisen oppiminen
10) Kilpailevat prioriteetit

Kymmenen muuttujan esiintyvyys vastauksissa
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6)
7) Opettajan
Henkilöstökulttuuri uskomukset ja tieto

Käyttöönotto-/käyttövaihe

8) Strateginen
johtajien tuki

9) Ammatillinen
oppiminen

10) Kilpailevat
prioriteetit

Opetuksen ja oppimisen visio (11/11)

Henkilöstökulttuuri (7/11)
•Yhdessä tekeminen, yhteinen näkemys, totuttu kulttuuri

•Digitalisaatio ja pedagoginen visio osana
organisaatiostrategiaa; työelämän tarpeet

Valintaprosessit (10/11)

Opettajan uskomukset ja tieto (9/11)
•Osaaminen vaikuttaa, uskomuksia voi muuttaa,
saattaa edistää/hidastaa, tieto liittyy toimijuuteen

•Usea vastuutaho, aiemmat kokeilut / historia, ketkä
käyttäjiä/pääkäyttäjä
•Hankintakanavat

Opettajan toimijuus (10/11)
•Opettajat aktiivisia toimijoita alakohtaisissa
ratkaisuissa

Infrastruktuuri ja toiminta (11/11)
•Huomioitava keskitetyt infraan sopivat ratkaisut
(opintohallintojärjestelmä/oppimisympäristö)
•rahoitus/hankkeet

Käyttöönoton järjestelmät ja prosessit (5/11)
•Huomioidaan, onko käyttöönottoon riittävästi aikaa
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Muuttujien
vaikutuksia valinta/hankintavaiheeseen

Strateginen johtajien tuki (9/11)
•Käynnistää toiminnan, liittyy strategiaan ja
rahoitukseen, pedagoginen johtajuus, johtajien
yhteistyö

Ammatillinen oppiminen (6/11)
•koulutusten prosessit, opettajien kiinnostus oman
osaamisen kehittämiseen

Kilpailevat prioriteetit (8/11)
•Opetus/vuosityöaika vaikuttaa aikaresursseihin
•Kehitysteemojen runsaus
•Päällekkäiset prosessit haastavia isossa organisaatiossa

Henkilöstökulttuuri (8/11)

Opetuksen ja oppimisen visio (7/11)

• Yhteistoiminnallisuus, rohkeus uuden käyttöönottoon
• Kyky kohdata opiskelijoiden erilaiset kyvykkyydet
• Uuden käyttöönotto muuttaa aiempia tapoja

•Hyöty opetukseen ja opiskelijalle, kytkös
toteutussuunnitelmaan, autenttiset työskentely-ympäristöt

• Yhtenäiset / yhteiset toimintatavat helpottavat

Opettajan uskomukset ja tieto (8/11)

Valintaprosessit (3/11)

• Henkilöstön digitaalinen kypsyys & pedagogiset taidot
• Tähän pitää koulutuksilla vaikuttaa

•Organisaation historia / aiemmat kokeilut vaikuttaa

Opettajan toimijuus (7/11)
•jos kokee, että ratkaisusta ei hyötyä, niin ei ota
käyttöön

Infrastruktuuri ja toiminta (10/11)
•Yhteentoimivuus, kustannustehokkuus, verkon
toimivuus, organisaation IT-palvelut mukana

Käyttöönoton järjestelmät ja prosessit (11/11)
•Testaukset/pilotoinnit, voi olla ensin alakohtaista ja laajentua
•Perehdytys / käytön tuki, pääkäyttäjät
•Riskien tunnistaminen
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Muuttujien
vaikutuksia
käyttöönotto/käyttövaiheeseen

Strateginen johtajien tuki (9/11)
• Valmennus, kannustus, tuki, viestintä vahvistaa käyttöä
• Johtaja valitsee digihenkilöitä
• Vanhasta luopumiseen tukea

Ammatillinen oppiminen (10/11)
• Koulutukset voi olla jatkuvia/kohdennettuja,
organisaation/ulkopuolisen järjestämiä
• Perehdytystä, tukitunteja, tiimioppimista
• Tarvitaan riittävä pedagoginen & tekninen ymmärrys

Kilpailevat prioriteetit (7/11)
• Priorisointi, sopiva ajankäyttö & ajoitus
• Haastaa käyttöönottoa
• Vaikuttaa siihen, kuinka paljon voidaan murtaa vääristyneitä uskomuksia

Muita valintoihin vaikuttavia tekijöitä
•
•

•
•
•

•
•
•
•
•
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Verkostotyöskentely (9/11) Verkostoja on erityisesti hankkeiden ja liittojen kautta, lisäksi kontaktit oman
alueen sekä erityisoppilaitosten kesken nähtiin tärkeänä.
Työelämä- ja muu toimintaympäristö (9/11). Erityisesti alueen yritysten tarpeet, teknologiakehitys ja heidän
kanssaan tehtävä yhteistyö nousi esille.
Tietosuojaan ja tietoturvaan liittyvät kysymykset (8/11). Näiden nähtiin olevan erityisen tärkeitä ja
vaikuttavan siihen, minkä teknologisen ratkaisun he valitsevat käyttöön.
Yhteentoimivuus (integraatiot, kertakirjautuminen, tiedonsiirrot, tiedon eheys, valtakunnallinen
kokonaisarkkitehtuuri) (8/11). Yhteentoimivuus eri opetusteknologiaratkaisujen sekä oppilaitosten välillä oli
merkittävä hankintaan johtava/johtamaton peruste.
Hankintalaki ja kilpailuttaminen (7/11), julkisia toimijoita koskeva velvollisuus hankinnan suuruudesta
riippuen
Käytettävyys (5/11), helppokäyttöisyys, mobiilikäyttöisyys, käytön jatkuvuuden mahdollisuus
Sopimusasiat (4/11), onko jokin ratkaisu jo valmiina sopimustoimittajalla; tarvetta olisi palveluntarjoajan
toimittamille yhteisille sopimuspohjille tiedon jakamiseen ekosysteemissä
Erityisen tuen tarpeet opetuksessa ja opetusteknologiassa (3/11). Saavutettavuus osana tätä. Erityisen
tuen tarpeissa korostuivat myös tietosuojakysymykset sekä verkostojen merkitys.
Ennakointi (3/11), alueen ja yleinen opetusteknologiakehitys, trendit
Lisäksi: Korkeakouluyhteistyö, opintohallintajärjestelmän laajuus ja mahdollisuudet, saatavilla oleva tieto &
selvitykset, hallittava kokonaisuus, opiskelijan kyvykkyys, valtiollinen rahoitusohjaus, opiskelijoiden tarpeet ja
arvomaailma, myyntitilaisuus/myyjä, palveluntarjoajien koulutuspuolen ymmärtäminen, kilpailu eri
koulutuksen järjestäjien välillä
Oppiva Invest

Verkostotyöskentely

myynti til aisuus/
myyjä

viestintä

Työelämä- ja
muu
toimintaympäristö

Ennakointi

palveluntarjoajien
koulutuspuolen
ymmärtäminen

Erityisen tuen
tarpeet
opetuksessa ja
opetusteknologiassa

ratkaisun
funktionaaliset
mahdollisuudet

Muita valintoihin
vaikuttavia
tekijöitä

s a atavilla
ol eva ti eto
& s elvitykset

kokonaisuuden
hallittavuus

Tietosuoja &
tietoturva

opiskelijoiden
tarpeet ja
arvomaailma
valtiollinen
rahoitusohjaus

kilpailu eri
koulutuksen
järjestäjien
välillä
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Yhteentoimivuus

Käytettävyys

Hankintalaki ja
kilpailuttaminen
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Kuva: unsplash.com / Ivars Utinans

”Suomi on niin pieni maa ja me hirveesti valtakunnallisesti tuhlataan resursseja siihen, että me
tehdään samoja sisältöjä kaikissa oppilaitoksissa moneen kertaan. Niinku digitaalisia sisältöjä.
Tai ratkaistaan järjestelmissä samoja ongelmia samojen järjestelmien kanssa. Niin aina on etu,
jos meillä on palveluntarjoaja, joka pystyy tarjoamaan koulutusekosysteemin, mitä käyttää
muutkin, koska silloin me päästään jakamaan ja kasvattamaan sitä hyötyarvoa yhdessä
enemmän. ...Ja mä oon huomannut tän koulutuksen järjestäjien välisessä keskustelussa, että se
on yhä enemmän merkitsevämpi tekijä, että mihin teknologiaan tartutaan, että käyttääkö
muut. Pystytäänkö me jakaa, pystytäänkö me tehdä sisältöjä yhdessä. Tai onko tää semmonen
järjestelmätoimittaja, jossa kehittäjäkumppanina on isompi joukko ammatillisia koulutuksen
järjestäjiä.”

Yhteisiä ratkaisuja: lisätyn todellisuuden
ratkaisut, Kahoot, Padlet, ThingLink, Moodle,
opintohallintojärjestelmä, valtakunnallinen
Koski-palvelu, Googlen työkaluja

Haasteita/Epäonnistumisia

Onnistumisia

Opetusteknologiaratkaisujen käyttöönottojen onnistumisista ja
haasteista kohti toiminnan ja prosessien kehittämistä

Alakohtaisia ratkaisuja kuten hyvinvointialan
robotit
Osaamistasoon ja tarpeeseen sopivat ratkaisut

Erityiset kokemukset, kuten 3D-tulostetut
maskit sairaalaan
Merkityksellisenä onnistumisten taustoina
mainittiin mm. yhteisesti käytettävissä oleva
tieto, yritysyhteistyö, päämäärätietoinen
viestintä, vahva käytön tuki, tiedolla johtaminen

Vaikeakäyttöiset ratkaisut opiskelijan
osaamistasoon nähden

Työelämäohjauksen työkalut, koulutusportaali,
VR-laitteet yhdellä alalla
Irrallisten hankkeiden pedagogiset tekniset
ratkaisut on jäänyt hankkeen päätyttyä tai ei ole
levinnyt laajemmin käyttöön
Hallinnollisen prosessin tukityökalu, ei
voimavaroja suunniteltuun käyttöönottoon
Visualisointipalvelun huono käyttövarmuus, liian
raskas verkkoon, ei pysty useita videoita
työstämään yhtä aikaa

eHOKS (valtakunnallinen), käyttötarkoitus
hämärä ja koetaan turhaksi
Yleisesti, jos käyttäjämäärä jää paljon odotettua
matalammaksi
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12

Organisaation vahvuuksista ja heikkouksista oppia käyttöönottoihin

10/10/2022

Kun opetusteknologian ratkaisu näyttäytyy henkilöstölle
oman työn hallintaa tai arjen sujuvuutta parantavana
opetuksen ja oppimisen vision osana, sitoutumisaste
käyttöönotossa on korkeampi.

Valintaprosesseja voidaan kehittää, jotta erilaisia tai
päällekkäisiä ratkaisuja olisi vähemmän.

Opettajan toimijuus vaikuttaa siihen, mihin tietyn
koulutusalan substanssi kehittyy. Toisinaan pedagogisen
autonomisuuden ja organisaation vision välillä pitää
tehdä arvotusta.

Osana infrastruktuuria ja toimintaa tarkastele resurssien
kohdentamista yhteistyöhön ja kehittämiseen, havaitse
päällekkäisyydet. Tiedosta laite- ja resurssipuitteet ja että
koulutuksen järjestäjien välinen kilpailu voi hidastaa yhteisiä
hankintoja. Viestiminen yhteisistä linjauksista todennäköisesti
vähentää käyttöönoton haasteita.

Käyttöönoton järjestelmiä ja prosesseja kehittämällä
systemaattiseksi voidaan edistää käyttöönottojen
läpivientiä.

Osana henkilöstökulttuuria verkostotyöskentely voi edistää
käyttöönottoja, sillä verkostoissa jaetaan tietoa sekä
kokemuksia. Jos koulutusalojen kesken on erilaisia
toimintatapoja, se haastaa käytön tuen tarjoamista.

Opettajan uskomukset ja tieto vaikuttavat
käyttöönottoihin, sillä jos opettaja ei ole
teknologiaorientoitunut, se voi jättää jonkun alan
kehittymisen vaiheeseen.

Strateginen johtajien tuki voi edistää käyttöönottoja
toimintasuunnitelmien ja pedagogisen tuen kautta. Haastetta
voi luoda se, vastaavatko raha ja tahtotila toisiaan.

Ammatillista oppimista voidaan tukea koulutuksilla,
jotka lisäävät vahvaa osaamista ja siten hyvää
käyttöönottokyvykkyyttä.

Kilpailevien prioriteettien vaikutusta käyttöönottoihin voi
tarkastella ajanhallinnan ja rahan ohjauksen merkityksen
kautta.

Oppiva Invest

10 vinkkiä koulutuksen järjestäjille
1.
2.
3.
4.

Sitouta opetusteknologiaratkaisut osaksi organisaation strategiaa ja toteutussuunnitelmaa.
Perehdy, mitä ratkaisuja oppilaitoksissanne on jo testattu ja käytössä.
Osallista opetus- ja ohjaushenkilöstö, johto ja IT-osaajat valintoihin ja käyttöönottoihin.
Luo yhteiset toimintatavat opetusteknologioiden valintoihin ja käyttöönottoihin; huomioi,
että teknologinen muutos vaikuttaa kulttuuriin.
5. Kohdista rahoitus ja strategia vastaamaan toisiaan.
6. Päivitä laitekanta ja yhteydet ajan tasalle.
7. Varaa aikaa käyttöönoton prosesseille, valitse pääkäyttäjät ja käytön tuen kanavat.
8. Varmista riittävillä koulutuksilla, että opetus- ja ohjaushenkilöstön pedagoginen ja
teknologinen osaaminen ovat riittävällä tasolla.
9. Huomioi kilpailevista prioriteeteista: ajankäyttö, ajoitus ja ajankohtaiset teemat.
10.Muista viestiä hankintaprosessista ja opetusteknologiamuutoksista koko organisaatiolle.
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10 vinkkiä opetusteknologiayrityksille
1. Selvitä, mikä yhteinen oppimisympäristö oppilaitoksessa on käytössä ja integraatiotarpeet
tähän.
2. Selvitä, voisiko ratkaisuasi käyttää muillekin ammatillisille aloille tai alueella toimiviin muihin
oppilaitoksiin.
3. Selvitä, vastaako ratkaisusi tietosuoja- ja tietoturva ammatillisen koulutuksen vaatimuksia.
4. Toteuta kertakirjautuminen ratkaisuusi oppilaitoksen tunnuksilla.
5. Hyödynnä valtakunnalliset osaamistavoitteet osaksi alakohtaista ratkaisuasi rajapintojen
kautta.
6. Huomioi alueellinen työelämä, voisitteko tehdä yhteistyötä alueen yritysten kanssa.
7. Huomioi hankintalakiin liittyvä kilpailutusraja, hankintakanavat sekä selkeä sopimuspohja.
8. Tutustu ammatilliseen koulutukseen, kuten tutkinto- ja järjestäjärakenteisiin sekä
opiskelijaprofiiliin.
9. Huomioi käytettävyyden tarpeet: saavutettavuus, mobiilikäyttöisyys, käytön jatkuvuus,
helppokäyttöisyys.
10.Seuraa ammatillisen koulutuksen valtakunnallista kehitystä ja kokonaisarkkitehtuuria.
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Kommentteja
”Opetusteknologiaratkaisuissa tavoitteellisen oppimisen tukeminen on tärkeää ja se voi auttaa oppilaitoksia ottamaan
ratkaisun käyttöön. Eli jos opetusteknologinen ratkaisu on rakennettu tietylle alalle, niin siinä olisi hyvä huomioida,
miten oppimisratkaisu tai oppimateriaali vastaa ammatillisten tutkinnon perusteiden osaamistavoitteisiin ja
ammattitaitovaatimuksiin, mikä tutkinnon osa on kyseessä ja mitkä ammattitaitovaatimukset siellä.”
”Tietosuojaan liittyen Opetushallitus onkin julkaissut tietosuojaoppaan toisen asteen, perusopetuksen ja
varhaiskasvatuksen tueksi https://www.oph.fi/fi/tietosuojaopas”
Minna Taivassalo / Opetushallitus
”Meneillään olevassa kokonaisarkkitehtuurihankkeessa rakennetaan mm. viitearkkitehtuuria, jonka tarkoitus on tukea
koulutuskentän toimintaa.”
"On tärkeää, että koulutuksen järjestäjät pysyvät tietoisina siitä, mitä kehitystä on meneillään kansainvälisellä,
kansallisella ja alueellisella tasolla. Ministeriö pyrkii tarjoamaan myös tätä kokonaiskuvaa koulutuksen järjestäjille."
Tomi Kytölä / opetus- ja kulttuuriministeriö
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Lähteet
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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