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Tauriainen, Pekka, Technology supported on-the-job learning. The use of mobile
phones and web-based learning environment during on-the-job learning in
vocational upper secondary education and training
Faculty of Education,  Department of Educational Sciences and Teacher Education, University
of Oulu, P.O.Box 2000,  FI-90014 University of Oulu, Finland
Acta Univ. Oul. E 105, 2009
Oulu, Finland

Abstract
The aim of this study was to examine the way students use mobile phones and web-based learning
environment, the development of professional skills during on-the-job learning, and the way the
use of learning technologies and the development of professional skills change during the study.
The theoretical framework of the study was built around a social cognitive theory of learning, and
design research was used as a research method. The study was carried out in a vocational college
of Oulu during 2005–2006. A research data consists of interviews of altogether twenty (20)
students, data which originated from the use of learning technology, and notes of the researcher.
The data was analyzed using qualitative content analysis. 

The results showed that mobile phone’s call and message functions were used chiefly for
maintaining interaction between the students during the periods of on-the-job learning. Mobile
phone’s photograph and video functions were used for describing work, work environments and
work-related events, and for describing objects and devices of the work. The students used web-
based learning environment mainly for writing learning diaries. The students formed four (4)
different user groups depending on how they used learning technology. The user groups formed
were active users of communication functions, the active users of photograph and video functions,
average users of technology, and passive users of technology. 

The use of mobile phones and web-based learning environment supports students’ social
interaction, memory, and information processing, factors which all enhance learning. Photographs
the students took during their on-the-job learning periods captured information which they could
utilize later if necessary. The students reported that during their on-the-job learning period they
had learned basic knowledge and skills relevant to their work, gained routines and certainty,
acquired situation-specific operational skills and wider, more profound knowledge. As to the
development of professional skills, the learning of wider and more profound knowledge
underwent the most marked changes. Those who were the active users of message functions
reported having acquired the widest and most profound knowledge. 

The use of teaching technology can be said to increase the sociability of on-the-job learning as
well as the possibilities of tutoring. Demand for self-direction in learning, and autonomy of
reflection also decline at the same time. In particular, the active and versatile use of teaching
technology improves the conceptual understanding of a work, and the formation of situational-
specific information. It also helps to form more comprehensive understanding of the work. 

Keywords: design research, development of professional skills, learning technology and
on-the-job learning





Tauriainen, Pekka, Teknologiatuettu työssäoppiminen. Matkapuhelimen ja
verkko-oppimisympäristön käyttö työssäoppimisessa ammatillisessa perus-
koulutuksessa
Kasvatustieteiden tiedekunta, Kasvatustieteiden ja opettajankoulutuksen yksikkö, Oulun
yliopisto, PL 2000, 90014 Oulun yliopisto
Acta Univ. Oul. E 105, 2009
Oulu

Tiivistelmä
Tutkimuksen tavoitteena on jäsentää työssäoppimista oppimismenetelmänä ja tutkia opetustek-
nologian käyttöä työssäoppimisessa. Tutkimuksessa selvitettiin oppilaiden matkapuhelimen ja
verkko-oppimisympäristön käyttöä ja ammattitaidon kehittymistä teknologiatuetussa työssäoppi-
misessa sekä opetusteknologian käytön ja ammattitaidon kehittymisen muuttumista tutkimuksen
aikana.

Tutkimuksen oppimisteoreettisena perustana on sosiokognitiivinen oppiminen ja tutkimus-
menetelmänä design-tutkimus. Tutkimus toteutettiin Oulun seudun ammattiopistossa vuosina
2005–2006. Tutkimusaineistona on kahdenkymmenen ammatillisen perustutkinto-opiskelijan
haastatteluaineisto, opetusteknologian käytössä syntynyt aineisto sekä tutkijan muistiinpanot.
Aineisto analysoitiin kvalitatiivisella sisällönanalyysillä. 

Tulosten mukaan oppilaat käyttivät matkapuhelimen puhelu- ja viestitoimintoja pääasiassa
oppilaiden välisen vuorovaikutuksen ylläpitämiseen. Kuvaustoimintoja he käyttivät töiden ja
tapahtumien sekä työkohteiden, -välineiden ja -ympäristön kuvaamiseen. Verkko-oppimisympä-
ristöä oppilaat käyttivät pääasiassa päiväkirjojen kirjoittamiseen. Matkapuhelimen ja verkko-
oppimisympäristön käyttö muuttui tutkimuksen aikana aktiivisemmaksi ja monipuolisemmaksi.
Opetusteknologian käytön perusteella oppilaista muodostui neljä käyttäjäryhmää. Ne ovat viesti-
toimintojen aktiivikäyttäjät, kuvaustoimintojen aktiivikäyttäjät, teknologian keskivertokäyttäjät
ja teknologian passiivikäyttäjät. 

Matkapuhelimen ja verkko-oppimisympäristön käyttöön sisältyviä oppimista tukevia tekijöi-
tä olivat vuorovaikutuksen, muistitoimintojen ja tiedon prosessoinnin tukeminen. Oppilaiden
työssäoppimisjaksolla ottamiin valokuviin tallentui myös tietoa, jota oppilaat pystyivät tarvitta-
essa myöhemmin hyödyntämään. 

Oppilaat kokivat oppineensa työssäoppimisjaksollaan työssä tarvittavia perustietoja ja -taito-
ja, rutiinia ja varmuutta, tilannekohtaisia toimintataitoja sekä aiempaa syvällisempää ja laajem-
paa tietoa. Ammattitaidon kehittymisessä tapahtui muutoksia tutkimuksen aikana eniten aiempaa
syvällisemmän ja laajemman tiedon oppimisessa. Sen sijaan työssä tarvittavien perustietojen ja -
taitojen oppimisessa ei tapahtunut muutoksia. Syvällisimmät ja laajimmat tiedot ilmaisivat oppi-
neensa viestitoimintojen aktiivikäyttäjät. 

Tulosten perusteella opetusteknologian käyttö lisää työssäoppimisen sosiaalisuutta ja ohjaus-
mahdollisuuksia erityisesti tilanteissa, joissa oppilaat tekevät työtä yksin ilman ohjaajan jatkuvaa
läsnäoloa. Samalla oppimisen itseohjautuvuuden ja itsenäisen reflektion vaatimus pienenee.
Opetusteknologian aktiivinen ja monipuolinen käyttö parantaa erityisesti opittavien töiden käsit-
teellistä ymmärtämistä, tilannesidonnaisen tiedon luomista sekä kokonaisuuksien muodostumis-
ta. 

Asiasanat: ammattitaidon kehittyminen, design-tutkimus, opetusteknologia ja
työssäoppiminen
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Kiitokset 

Kiinnostukseni työssäoppimisen tutkimiseen sai alkunsa vuosituhannen vaihtees-

sa, jolloin ohjasin työssäoppimista opettajana. Kasvatustieteen maisteriopintojen 

aikana ilmeni, että teknologian hyödyntämistä ammatilliseen peruskoulutukseen 

sisältyvässä työssäoppimisessa oli tutkittu vielä 2000-luvun alussa vähän. Siitä 

sain lopullisen sysäyksen alkaa selvittää opetusteknologian käyttöä työssäoppimi-

sen tukena.  

Usean vuoden työ on kiteytynyt tähän tutkimukseen. Nyt on aika luovuttaa se 

lukijoiden käyttöön tutkittavaksi ja hyödynnettäväksi. Nyt on myös kiitosten aika. 

Tutkimuksen tekeminen työn ohessa on itsenäistä ja usein yksinäistäkin työtä. 

Tämän tutkimuksen aikana olen oppinut arvostamaan aiempaa enemmän ohjaajan 

merkitystä, kokeneempien tutkijoiden neuvoja ja kollegoiden vertaistukea. Eri-

tyiskiitos tutkimukseni ohjaajalle professori Sanna Järvelälle asiantuntevista neu-

voista ja kannustuksesta tutkimuksen eri vaiheissa. Hänen erinomainen kokonais-

näkemyksensä tutkimusprojektin läpiviemisestä ja positiivinen suhtautumisensa 

ohjattavaan auttoivat pysymään tutkimuksen ydinkysymysten äärellä. Hän vaikut-

ti merkittävästi myös siihen, että ylitin eteen tulleet karikot ja sain tutkimukseni 

loppuun.  

Professori Jaakko Luukkoselle kiitos jatko-opintoihin kannustamisesta, neu-

voista rahoituksen hankkimisessa ja käsikirjoitukseni kommentoinnista. Hänen 

kehittämisehdotuksensa ovat vaikuttaneet muun muassa tutkimusraportin jäsen-

tämiseen. Opetusteknologian tutkimusyksikön jäsenille kuuluu kiitos arvokkaista 

ja herättelevistäkin kysymyksistä sekä neuvoista esitellessäni työtäni tutkimusyk-

sikön seminaareissa. Jari Laru ja Sinikka Kaartinen ansaitsevat erityiskiitokset 

työn opponoinnista. Suuri kiitos myös opiskelukaverilleni Mia Pylkköselle yhtei-

sistä keskusteluista, joissa syvennyimme muun muassa nuoriin tutkimuskohteena 

ja jaoimme tutkimuksen tekemisen tuskaa ja riemua.  

Lämpimät kiitokset väitöskirjani käsikirjoituksen esitarkastajille professori 

Esa Poikelalle ja professori Heli Ruokamolle kriittisistä ja asiantuntevista huo-

mautuksista. Niiden ansiosta käsikirjoituksestani tuli ymmärrettävämpi myös lu-

kijoiden kannalta. Tutkimusraportin kieliasun ovat tarkistaneet FM Marja-Liisa 

Ruoho ja FM Johanna Junttila. Tiivistelmän käännöksen on tarkistanut HuK Arja 

Voss. Heille suuri kiitos huolellisesta työstä ja neuvoista kieliasun viimeistelemi-

sessä. 

Tämä tutkimus ei olisi toteutunut ilman Oulun seudun ammattiopiston ja eri-

tyisesti opetusneuvos Erkki Kankaan ja yksikönjohtaja Alpo Kaiston positiivista 
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suhtautumista työssäoppimisen kehittämiseen. Heidän myötävaikutuksellaan 

Työssäoppimisen mobiiliratkaisut -projekti, jonka yhteydessä tutkimukseen liitty-

vät kokeilut tehtiin ja tutkimusaineisto kerättiin, sai Euroopan sosiaalirahaston ra-

hoituksen. Heille siitä kiitos. Kiitoksen ansaitsevat myös tutkimukseen osallistu-

neet maatalous- ja bioenergia-alan opettajat ja oppilaat. Ilman heitä tutkimus ei 

olisi ollut mahdollinen. Kiitoksia myös Turveruukki Oy:lle tutkimusapurahasta, 

joka motivoi aineiston analyysin tekemistä ja tutkimusraportin kirjoittamista. 

Kantavana voimana tutkimustyössäni ovat olleet myös perhe, ystävät sekä 

harrastukset. Tutkimustyöni työn ohella on koetellut eniten perhettäni. Puolisolle-

ni Liisalle kiitos kodista ja perheestä huolehtimisesta tutkimukseen käytetyllä va-

paa-ajallani. Lapsilleni kiitos siitä, että piditte minut arjessa kiinni silloinkin, kun 

halusin uppoutua pelkästään tieteen maailmaan. Myös harrastukseni ovat olleet 

suurena voimavarana työni loppuun saattamisessa. Pitkien hiihto- ja juoksulenk-

kieni aikana fyysisen ja psyykkisen kunnon lisäksi useat tutkimukseen liittyvät 

yksityiskohdat ovat jäsentyneet ja saaneet oikeat paikkansa. Niiden aikana on 

syntynyt myös työn lopputuloksen kannalta merkittäviä oivalluksia. Yhteinen jal-

kapalloharrastus lasten kanssa on taas mahdollistanut tutkimustyön unohtamisen 

hetkeksi ja keskittymisen lasten maailmaan ja pelaamiseen.  

Espoossa juhannusaattona 2009 Pekka Tauriainen 
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1 Johdanto 

Ammatillisen peruskoulutuksen tehtävänä on antaa oppilaille laaja ammattisivis-

tys, jossa yhdistyvät hyvä ammattitaito ja yleissivistys, oppilaan monipuolinen 

kehitys ja kasvu yhteiskunnan jäseneksi sekä valmiudet elinikäiseen oppimiseen 

(Ammatillisen peruskoulutuksen opetussuunnitelman ja näyttötutkinnon perusteet. 

Määräys 24/011/2001, 9). Ammatillisen koulutuksen tarkoituksena on myös ke-

hittää työelämää, vastata sen osaamistarpeisiin ja edistää työllisyyttä (Laki amma-

tillisesta koulutuksesta 630/1998). 

Erillisenä ja työelämästä irrallisena koulutuksena ammatillinen peruskoulutus 

ei ole saavuttanut kaikkia ammatilliselle koulutukselle asetettuja tavoitteita. Suo-

men institutionaalista ammatillista koulutusta onkin kritisoitu muun muassa siitä, 

että sen tuottamat kvalifikaatiot eivät kohtaa työelämän edellyttämien kvalifikaa-

tioiden kanssa (Oulujärvi & Perä-Rouhu 2000, 8; Uusitalo 2001, 13–24). Tilan-

teen korjaamiseksi koulutuksessa käytettäviä oppimis- ja opetusmuotoja on kehi-

tetty paremmin oppilaitoksen ja työelämän yhteistyötä tukeviksi.  

Työssäoppiminen liitettiin pakolliseksi osaksi ammatillista peruskoulutusta 

vuosituhannen vaihteessa, jolloin ammatilliset perustutkinnot muuttuivat kolmi-

vuotisiksi (Laki ammatillisesta koulutuksesta 630/1998; Asetus ammatillisesta 

koulutuksesta 811/1998). Ammatillisen peruskoulutuksen oppimisympäristö laa-

jeni työssäoppimisen myötä oppilaitoksista yrityksiin ja muihin työpaikkoihin. 

Siksi työssäoppimisen toteuttaminen edellyttää lisääntyvää yhteistyötä oppilaitos-

ten ja työelämän välillä.  

Työssäoppimisen järjestämisen aloittaminen ajoittui useilla aloilla vaiheeseen, 

jossa myös työelämä oli rajussa muutoksessa. Tällöin muuttuivat samanaikaisesti 

ammatillisen osaamisen vaatimukset ja työn kuormittavuus (Ruohotie 2000, 32–

33). Työpaikoilla siis työn sisältö ja osaaminen organisoituivat uudelleen. Koke-

mukseen liittyvän asiantuntemuksen rinnalle syntyi vaatimus kognitiivisesta, on-

gelmien tunnistamiseen ja ratkaisemiseen liittyvästä asiantuntemuksesta (Cheal-

laigh 2001, 270–281).  

Työssäoppimisen todellinen merkitys niin oppilaille, opettajille kuin työelä-

mällekin on alkanut useiden vuosien kokeilujen ja yhteistyön jälkeen hahmottua. 

Parhaimmillaan se on silta ammattitaitoon, joka takaa oppilaille riittävän osaami-

sen työelämään siirtymiseksi ja siellä menestymiseksi. Työssäoppimisen sisälty-

minen ammatilliseen peruskoulutukseen on aiheuttanut muutostarpeita koko am-

matillisen koulutuksen järjestämiseen (Määttä 2001, 12–35).  
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Työpaikalla tapahtuva oppiminen on usein yrityksen ja erehdyksen kautta op-

pimista, eivätkä työntekijät voi valita oppimisen kohdetta tai oppimistehtäviä 

(Hakkarainen 1996, 19). Toisaalta myös oppilaitoksissa opitun tiedon siirto työ-

paikoille on todettu ongelmalliseksi (Engeström 1996, 2001, 2004; Lee & Tsai 

2004; Tuomi-Gröhn 2001). Siirtovaikutusta on tutkittu vähän (Sanden & Teurling 

2003, 122), joten oppilaitoksessa opitun siirtymistä työssäoppimispaikkaan on 

vaikea ennakoida. Siirtovaikutuksen puuttumisesta kertoo kuitenkin havainto to-

dellisuusšokista siirryttäessä opiskelun jälkeen työelämään (Bromme & Tillema 

1995, 261).  

Vaikka työpaikoilla tapahtuvan oppimisen kytkeminen osaksi ammatillista 

koulutusta on haasteellista, useat oppimiskäsitykset ja ammatillista kehittymistä 

koskevat tutkimukset puoltavat työn ja oppimisen kytkemistä toisiinsa (ks. esim. 

Guile & Griffiths 2001, 113–125; Tynjälä & Collin 2000, 293–305). Työssäoppi-

misen kehittämisen haasteena on järjestää oppiminen niin, että ennen työssäoppi-

mista ja työssäoppimisjaksolla opittu teoreettinen tieto ja työssäoppimispaikkojen 

käytäntö integroituvat toisiinsa. Guile ja Griffiths (2001, 125–127) nimittävät sitä 

konnektiivisen oppimisen malliksi. Tällöin mahdollistuu myös yksilöllinen ja kol-

lektiivinen tiedon rakentuminen (Bereiter 2002). Se ei tarkoita sitä, että kouluop-

pimisen mallia yritetään siirtää työpaikoille. Työpaikoilla tapahtuvan oppimisen 

luonteen ja työssäoppimispaikkojen erilaisuuden vuoksi työssäoppimisen laadu-

kas toteuttaminen edellyttääkin innovatiivisia ja uudenlaista pedagogista ajattelua 

ja erilaisten apuvälineiden hyödyntämistä myös työssäoppimisen ohjaamisessa. 

Oppimis- ja opetusteknologian kehittäminen, laajemmin m-oppiminen, jolla 

ymmärretään digitaalisen viestintätekniikan ja mobiililaitteiden tuella tapahtuvaa 

oppimista (esim. Alamäki & Luukkonen 2002, 12–13; Chen, Kao & Sheu 2003, 

347–359; Roschelle 2003, 260–272) nähdään merkittävänä osana suomalaisen tie-

toyhteiskunnan tulevaisuutta (Kujala, Huunonen, Saarinen, Vainio & Väliharju 

2005, 4). Oppimisteknologiat ovat kehittyneet elektronisen ja langattoman tekno-

logian revoluution yhteydessä (Keegan 2002, 6–10). Perusinnovaatiot ovat synty-

neet jo 1970-luvulla. Vuosituhannen vaihteessa olemme siirtyneet avoimiin op-

pimisympäristöihin. Oppimisessa käytettävä informaatio ei ole enää pelkästään 

perinteisessä tekstimuodossa vaan myös esimerkiksi graafisessa ja äänimuodossa 

(Tella 2003, 9–13).  

Tieto- ja viestintäteknologian ja mobiililaitteiden kehittymiseen on suhtaudut-

tu innostuneesti (Kujala ym. 2005, 28–29), vaikka emme ole kyenneet hahmotta-

maan mobiililaitteiden ominaisuuksia, käyttömahdollisuuksia ja haasteita. Myös 

tutkijat näkevät tieto- ja viestintäteknologian avulla olevan mahdollista vaikuttaa 
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oppimiseen ja opetukseen. Tutkijoiden mukaan teknologia mahdollistaa uuden-

laisten ja innovatiivisten oppimisprosessien kehittämisen. (Esim. Roschelle 2003, 

260; Roschelle & Pea 2002, 145–168; Roschelle, Pea, Hoadley, Gordin & Means 

2000, 76–101; Scardamalia & Bereiter 1994, 265–283.) Virtuaalinen maailma tar-

joaa myös mahdollisuuden tutustua asioihin, joita ei reaalimaailmassa ole mah-

dollista kokeilla tai joiden kokeilemisen seuraukset voivat olla kauaskantoisia (ks. 

esim. Dede 1995, 46–52). Samalla se luo haasteen sekä opettajien että oppilaiden 

osaamiselle, jotta laitteita voidaan hyödyntää tehokkaasti. Mobiilioppimista tu-

lisikin tarkastella laajemmin ja monipuolisemmin kuin oppilaitoksessa tapahtuva-

na toimintana. Kehittämisessä tulisi ottaa huomioon erityisesti oppimisen jousta-

vat ja informaalit muodot. (Syvänen, Turunen, Pehkonen & Ahonen 2003, 158.) 

Oppimisen joustavien muotojen järjestämistä mobiililaitteiden tukemana edesaut-

taa se, että nuoret suhtautuvat mobiililaitteisiin innostuneesti ja ne koetaan osana 

heidän elämäänsä (Attewell & Savill-Smith 2004, 3–5). 

Työssäoppimisessa yhdistyvät formaali ja informaali oppiminen sekä oppimi-

sen joustavat muodot. Formaaliin oppimiseen liittyy Erautin (2000, 12) mukaan 

ennalta määrätty suunnitelma, organisoitu oppimistilanne, opettajan tai ohjaajan 

läsnäolo, tunnustus opintojen suorittamisesta ja ulkopuolisten asettamat tavoitteet. 

Informaalia oppimista on kaikki se oppiminen, joka ei täytä edellä mainittua kri-

teerejä. Formaali oppiminen työssäoppimisen yhteydessä tarkoittaa esimerkiksi 

työssäoppimisjaksoa edeltävää työssäoppimisen sisältöalueiden opiskelua oppilai-

toksessa ja jakson aikana mahdollisesti pidettäviä lähiopetuspäiviä. Erautia (2000) 

tulkiten informaalia oppimista on työssäoppimispaikalla arkipäivän tilanteissa ta-

pahtuva satunnainen oppiminen.  

Mobiiliteknologian tarjoamia mahdollisuuksia ammatilliseen peruskoulutuk-

seen sisältyvässä työssäoppimisessa on hyödynnetty Suomessa vähän. Mobiili-

teknologiaan liittyvissä kokeiluissa on hyödynnetty pääasiassa sähköpostia sekä 

internetissä toimivia oppimisympäristöjä ja verkkosivuja. Niiden avulla oppilaille 

on lähetetty muun muassa työssäoppimiseen liittyviä tehtäviä ja ohjeita. Verkko-

oppimisympäristöt ja internetsivut ovat toimineet myös työssäoppimisjakson si-

sältöön liittyvänä teoreettisena tietolähteenä, ja sinne on tallennettu jakson aikana 

tehtyjä raportteja (Krankkala 16.5.2005, henkilökohtainen tiedonanto). Verkko-

oppimisympäristöjen ja internetsivujen lisäksi työssäoppimisen ohjauksen tukena 

on kokeiltu muun muassa kommunikaattorin käyttöä. Sen avulla oppilaat ovat lä-

hettäneet ohjaavalle opettajalle raportteja, tehtäviä ja valokuvia. (Mäkinen & Raa-

tikainen 2004; Mäkinen 17.5.2005, henkilökohtainen tiedonanto.) Mobiilitekno-

logian hyödyntäminen työssäoppimisessa on kuitenkin vasta alkamassa. Ajankoh-
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tainen haaste on kehittää työssäoppimiseen matkapuhelimia ja mobiilitietokoneita 

hyödyntävä didaktinen ympäristö (vrt. Keegan 2002, 15), jota voivat käyttää ja 

jonka käytön kokevat mielekkäänä sekä oppilaat että ohjaajat.  

Tämän tutkimuksen teoriaosassa jäsennetään työssäoppimista oppimismene-

telmänä sekä luodaan viitekehys empiiriselle tutkimukselle. Empiirisessä osassa 

tutkitaan ja kehitetään design-tutkimuksen periaattein käytäntöjä, jotka edistävät 

työpaikalla tapahtuvaa mobiiliteknologialla tuettua oppimista ja sen ohjausta ja 

jotka mahdollistavat uudenlaisen yhteistyön syntymisen oppilaitoksen ja työssä-

oppimispaikan sekä työssäoppimispaikkojen välille. Empiirinen aineisto on kerät-

ty Oulun seudun ammattiopistossa toteutetun Työssäoppimisen ohjauksen mobii-

liratkaisut -kehittämisprojektin yhteydessä. Tutkimukseen osallistui 24 maatalous- 

ja bioenergia-alan opiskelijaa ja 3 työssäoppimista ohjaavaa opettajaa. Tutkimus-

tuloksia voidaan hyödyntää muun muassa työssäoppimista ja sen ohjausta suunni-

teltaessa ja toteutettaessa. Sitä voidaan hyödyntää myös oppimisen perus- ja so-

veltavassa tutkimuksessa sekä teknologian kehittämisessä oppimisen tueksi.  

 



  

 17

2 Työssäoppiminen oppimismenetelmänä 

Tässä luvussa kuvataan tutkimuksen käsitteellinen ja teoreettinen perusta. Luvun 

alussa määritellään työssäoppimisen käsite (luku 2.1) ja esitellään tutkimuksen 

empiirisen osan alkuasetelman kannalta merkittävimmät työssäoppimista koske-

vat tutkimukset (luku 2.2). Sen jälkeen kuvataan tutkimuksen oppimisteoreettinen 

perusta (luku 2.3) sekä työssäoppimiseen soveltuvia oppimisen malleja (luku 2.4). 

Sitten jäsennetään ammattitaidon ja asiantuntijuuden kehittymistä ammatillisessa 

peruskoulutuksessa (luku 2.5) sekä mobiiliteknologian käyttöä työssäoppimisen 

tukena (luku 2.6). Luvun lopussa (luku 2.7) on tutkijan tulkinta teknologiatuetusta 

työssäoppimisesta tutkimuksen oppimisteoreettisena perustana olevassa sosio-

kognitiivisessa viitekehyksessä.  

2.1 Työssäoppimisen käsite 

Työpaikalla tapahtuvaan oppimiseen liittyvä käsitteistö on selkiytymätön. Väärin-

käsityksiä syntyy erityisesti käsitteiden ”työssäoppiminen” ja ”työssä oppiminen” 

välillä. Ne ovat kaksi eri käsitettä. Työssä oppiminen on Varilan (1992, 48–53) 

mukaan kehittämismenetelmä, jossa henkilö ohjataan tehtäviin, joihin perehtymi-

nen ja joiden tekeminen kehittävät häntä. Työssä oppiminen on yläkäsite, joka 

määrittää ainoastaan oppimisen tapahtumapaikan (Varila & Rekola 2003, 6,17; 

Tynjälä, Virtanen & Valkonen 2005, 27–29). Varila ja Rekola (2003) paikantavat 

työssä oppimisen painottuvan psykologian alueelle, jolloin se on tottumista ja 

herkistymistä työpaikan tarjoamiin aistiärsykkeisiin. Lisäksi se on klassista ja vä-

lineellistä ehdollistamista, sosiaalista, kognitiivista ja oivaltavaa oppimista sekä 

hahmojen tunnistamista. Työssä oppiminen ymmärretään siten enemmän työyh-

teisön käytäntöihin osallistumisena sekä niiden sisäistämisenä (ks. esim. Brown & 

Duguid 1991; Lave & Wenger 1991). Tuomi-Gröhn ja Engeström (2001) ovat 

pyrkineet laajentamaan työpaikoilla tapahtuvan oppimisen laajemmaksi käsitteek-

si (ekspansiivinen oppiminen), joka käsittää sekä yksilön että työpaikan oppimi-

sen.  

Kun työssä oppimisen käsitettä tarkennetaan ja siihen lisätään ammattikasva-

tukseen kuuluvia lisäoletuksia ja näkökulmia, voidaan käyttää työssäoppimisen 

käsitettä (Tynjälä ym. 2005, 27). Työssäoppiminen on siten yhden ammattikasva-

tusmenetelmän nimitys. Ammatilliseen peruskoulutukseen kuuluva työssäoppi-

minen määritellään ammatillista koulutusta koskevassa laissa (630/1998) oppi-

mismenetelmäksi, jossa oppiminen on tavoitteellista, ohjattua ja tapahtuu työpai-
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kalla. Työssäoppimisessa oppilas ohjataan tietoisesti tehtäviin, joissa hän voi saa-

vuttaa oppimistavoitteet.  

Majurin ja Vertasen (2001, 18–31) mukaan työssäoppimisen avainkysymyk-

set ovat: mitä työssä pitää osata, miten työssä opitaan (ks. myös Beairisto & Ruo-

hotie 2000, 10–21), mikä on hyvä työssäoppimisen ympäristö, mikä on kokemuk-

sen ja vuorovaikutuksen merkitys oppimisessa sekä mitä työorganisaatioissa työs-

säoppimisesta ajatellaan. Majurin ja Vertasen (2001) tarkastelukulma on lähinnä 

yksilön oppimisessa ja sen reunaehdoissa, siis siinä, mitä yksilön pitää osata, mi-

ten hän sen oppii yksin ja yhdessä ympäristön kanssa sekä millaisia työssäoppi-

miseen liittyviä ajattelu- ja toimintamalleja työyhteisöissä on.  

Varilan ja Rekolan (2003, 35–76) mukaan työssäoppiminen on monitasoinen, 

kerrostunut ja vaiheittainen prosessi. Sen vaiheita ovat uuteen ympäristöön mu-

kautuminen, itsensä emotionaalinen suhteuttaminen sekä työn suorittamiseksi tar-

vittavien tietojen ja taitojen oppiminen. Vaiheet sisältävät myös oppilaan työhön 

ja työympäristöön liittyvien ajattelutaitojen kehittymisen.  

Uuteen ympäristöön mukautumisella Varila ja Rekola (2003, 35–76) tarkoit-

tavat työyhteisöön mukautumista ja työpaikalla ”olemaan tottumista”. Mukautu-

minen tapahtuu kahdessa vaiheessa. Oppilaat tottuvat ensin uuden ympäristön tar-

joamiin aistiärsykkeisiin, minkä seurauksena mahdollistuu mielekäs havainnointi. 

Mukautumisen toisessa vaiheessa oppilas adaptoituu psyykkisesti muuttuneeseen 

ympäristöön. Hän tarvitsee tässä vaiheessa vielä runsaasti ”ympäristökestävyyttä”, 

sillä työympäristö näyttäytyy hänelle aluksi kaaoksellisena ja jäsentymättömänä 

ärsyketulvana, joka ylittää hänen kognitiivisen tiedonkäsittelykapasiteetin. Emo-

tionaalisen suhteuttamisen vaiheessa oppilaan aikaisempien kokemusten ja uudes-

sa työpaikassa syntyneiden kokemusten seurauksena ”tilanne ja tunne kihlautu-

vat”. Tällöin syntyy tunne työyhteisöön kuulumisesta ja työtyytyväisyydestä 

tai -tyytymättömyydestä. Työssä tarvittavien tietojen ja taitojen oppimisen vai-

heessa oppilas oppii itse työn tekemisen, joka on muutakin kuin toistuvien rutiini-

en kehittämistä. 

Työssäoppimisen ymmärtämiseksi on ymmärrettävä oppilaan kognitiivisten 

prosessien lisäksi myös työssäoppimisympäristöä ja siellä tapahtuvaa toimintaa 

laajempana sosiaalisena verkostona, vaikka ihmisen toimintaa ei voida kokonaan 

käsittää sosiaalisesti hajautetuksi prosessiksi, siis palauttaa sitä sosiaaliseen vuo-

rovaikutukseen, kulttuurisiin käytäntöihin tai yhteisen ajattelun työvälineisiin. 

Yksilön toiminnan ja kulttuurin käytäntöjen välillä vallitsee dialektinen suhde, 

jossa yksilön ajattelua tarkasteltaessa otetaan huomioon kulttuurin tarjoamat mal-

lit ja ajattelun työvälineet. (Hakkarainen ym. 1999, 163–164.) Siksi työssäoppi-
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miseen liittyy myös ammatti-identiteetin muotoutumista ja sosiaalistumista vallit-

sevaan työkulttuuriin (Berger & Luckmann 1994; ks. myös Shein 1987, 155–171). 

Tarkasteltaessa Varilan ja Rekolan (2003) työssäoppimisen jaottelun kahta 

ensimmäistä vaihetta Bergerin ja Luckmannin (1994, 156–166) sosiologisesta nä-

kökulmasta havaitaan, että vallitsevaan työkulttuuriin sosiaalistumisessa on kyse 

ihmisen maailman rakentumiseen liittyvästä sekundaarisesta sosialisaatiosta. Sii-

nä oppilas sisäistää työpaikan ”osamaailman” osaksi omaa maailmaansa. Työssä-

oppimispaikan maailmassa olevat sisältökokonaisuudet rakentuvat oppilailla ai-

emmin vakiintuneen todellisuuden varaan. Yleensä aiemmat ja uudet sisäistymät 

eivät poikkea niin merkittävästi toisistaan, että ne aiheuttaisivat ratkaisemattoman 

yhdenmukaisuuden ongelman, joka ilmenisi muun muassa oppilaan sopeutumat-

tomuutena työssäoppimispaikkaan. 

Sosialisaatioon liittyy myös samastuminen. Sekundaarisosialisaatiossa samas-

tuminen tapahtuu Bergerin ja Luckmannin (1994, 156–166) mukaan vuorovaiku-

tuksessa ”merkityksellisten toisten” kanssa, joita voivat olla esimerkiksi työpaik-

kaohjaaja, työssäoppimispaikan työntekijät sekä opiskelutoverit ja ohjaava opetta-

ja (ks. myös Hakkarainen ym. 1999, 163–164). Samastumisen taso riippuu oppi-

laan vakiintuneesta todellisuudesta ja siitä, kuinka merkityksellisiksi oppilas ko-

kee merkitykselliset toiset (Berger & Luckmann 1994, 156–166). Jos oppilas ko-

kee muita merkityksellisemmäksi toiseksi esimerkiksi työpaikkaohjaajan, hän 

samastuu työpaikkaohjaajaan muita voimakkaammin. Tällöin esimerkiksi opiske-

lukavereiden ja ohjaavan opettajan vaikutus oppilaan maailmaan voi vähentyä 

huomattavastikin.  

Samastumisen taso ja väistämättömyys vaihtelevat myös ammattialoittain ja 

työtehtävittäin. Tähän tutkimukseen kuuluvilla bioenergia- ja maatalousalalla riit-

tää suhtautuminen alan todellisuuteen rationaalisesti ja emotionaalisesti neutraa-

listi. Bergerin ja Luckmannin (1994) mukaan esimerkiksi muusikoksi aikovien on 

samastuttava voimakkaasti oppimestariin ja uppouduttava kokonaisvaltaisesti mu-

siikin todellisuuteen. Parhaimmillaan oppilas voi sosiaalistua työssäoppimisjak-

soilla työssäoppimispaikkaan niin, että hän tuntee kuuluvansa työyhteisöön ja ko-

kee työssäoppimispaikalla olemisen ja työn tekemisen mukavaksi. 

Sekundaarisosialisaatio ei sisällä Bergerin ja Luckmannin (1994, 52) mukaan 

yhtä voimakasta tunnelatausta kuin primäärisosialisaatio, jossa lapsi sosiaalistuu 

vanhempien todellisuuteen. Sekundaarisosialisaatiossa sosiaaliset suhteet ja vuo-

rovaikutus ovat muodollisempia. Tällöin myöskään samastuminen ei ole niin 

voimakasta. Sekundaarisosialisaatiossa opitut sisällöt eivät esiinny oppilaalle yhtä 

väistämättöminä kuin primaarisosialisaatiossa, mikä mahdollistaa enemmän yksi-
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löllisiä variaatioita (vrt. Hakkarainen ym. 1999). Työssäoppimisjaksolla opittujen 

asioiden muistamiseen vaikuttaakin enemmän niiden merkitys yksilöllisessä ja 

yhteisöllisessä todellisuudessa. Se mahdollistaa primäärisosialisaatiota suurem-

man joustavuuden opituissa sisällöissä. Tällöin syntyy mahdollisuus uusien käy-

täntöjen oppimiselle.  

Työssäoppimisen rinnakkaiskäsite on työharjoittelu. Työharjoittelun ja työs-

säoppimisen erona on se, että työharjoittelu on teoriasta ohjautuvaa, usein oppilai-

toksessa opittujen taitojen mekaanista jäljittelyä. Myös ohjauksen rooli on pie-

nempi työharjoittelussa kuin työssäoppimisessa. Työssäoppimisessa korostetaan 

enemmän uuden oppimista sekä siihen liittyvää kontekstuaalisuutta, itseohjautu-

vuutta, vuorovaikutteisuutta ja reflektiivisyyttä. (Ruoholinna 2000, 32; Uusitalo 

2001, 22; Varila & Rekola 2003, 18.) Työharjoittelussa oppilaitoksessa opetettuja 

tietoja ja taitoja siis harjoitellaan ja sovelletaan työpaikalla. Työssäoppimisessa 

vastaavasti työpaikoilla opitaan kokonaan uusia tietoja ja taitoja. Työssäoppimi-

nenkin sisältää oppilaitoksessa opittujen tietojen ja taitojen käytäntöön soveltami-

sen. Siinä on siten samoja elementtejä kuin työharjoittelussa, mutta se on laajempi 

käsite.  

Suomalaista työssäoppimisen ja laajemminkin ammattiin oppimisen mallia 

voidaan kuvata oppilaitoslähtöiseksi malliksi. Vastaavaa ammattiin oppimisen 

mallia ei löydy muualta. Tyypillistä onkin, että koulutusjärjestelmät liittyvät lä-

heisesti maan omaan yhteiskunnalliseen rakenteeseen ja kehitykseen. Siksi työs-

säoppimisen terminologia on ongelmallinen etsittäessä vastaavanlaista toiminta-

mallia kuvaavaa käsitettä muista kielistä. Englannin kielessä työssäoppimista ku-

vaavia termejä ovat lähinnä ”on-the-job learning” ja ”on-the-job training” (Kul-

mala 1998, 23). Termien taustalla oleva oppimiskäsitys poikkeaa useissa maissa 

suomalaisesta työssäoppimisen käsitteestä.  

Työpaikoilla tapahtuvaa oppimista kuvaavina käsitteinä, jotka vastaavat työs-

sä oppimisen käsitettä, käytetään edellisten lisäksi esimerkiksi käsitteitä ”work-

based learning”, ”workplace learning” ja ”learning at the workplace”. Saksan kie-

lessä vastaavia käsitteitä ovat “Lernen am Arbeitsplatz” tai “Lernen im Arbets-

prozess”. (Majuri & Vertanen 2001, 14–15; Uusitalo 2001, 16.) Suomessa käytös-

sä olevaan työssäoppimisen käsitteeseen liittyviä elementtejä löytyy muun muassa 

saksalaisesta oppisopimuskoulutukseen perustuvasta duaalimallista sekä Englan-

nin ”modernista” oppisopimusjärjestelmästä (ks. esim. Green, Wolf & Leney 

2000; Kivinen, Metsä-Tokila, Tulkki & Hyvönen 1998). 

Työssäoppiminen ymmärretään tässä tutkimuksessa ammatilliseen peruskou-

lutukseen kuuluvaksi oppimismenetelmäksi, jossa oppilaat opiskelevat opetus-
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suunnitelman mukaisia tietoja ja taitoja tavoitteellisesti ja ohjatusti työpaikoilla. 

Työssäoppimisen tavoitteena on lisätä oppilaille organisoitunutta ja käyttökelpois-

ta tietoa (Tynjälä 1999b) sekä työssä tarvittavia taitoja (Väärälä 1995). Työssäop-

pimisen ymmärretään sisältävän myös oppilaitoksessa opittujen asioiden sovelta-

misen käytännön työssä sekä sosiaalistumisen alan työyhteisöihin ja niiden toi-

mintakulttuuriin. Työssä oppiminen ymmärretään tässä tutkimuksessa Varilan ja 

Rekolan (2003) mukaisesti laajemmaksi käsitteeksi. Se kattaa myös ammatillises-

sa koulutuksessa käytettävän työssäoppimisen käsitteen.  

Työyhteisöön sosiaalistuminen tulkitaan tässä tutkimuksessa Bergerin ja 

Luckmannin (1994) mukaisesti yksilön ja ympäristön vuorovaikutuksessa tapah-

tuvana sekundaarisosialisaationa. Sosialisaatiossa työyhteisö ja työ sopeuttavat 

tekijäänsä enemmän kuin oppilas työyhteisöä ja työtä. Sosialisaatio sisältää – eri-

tyisesti ensimmäisellä työssäoppimisjaksolla ja uuden työssäoppimisjakson alku-

vaiheessa – myös Varilan ja Rekolan (2003) kuvaamia uuden ympäristön tarjo-

amiin aistiärsykkeisiin tottumista ja työympäristöön adaptoitumista. 

2.2 Työssäoppimisen tutkimus 

Ammatilliseen koulutukseen sisältyvää työssäoppimista ja sen ohjaamista on tut-

kittu Suomessa vähän. Varilan ja Rekolan (2003, 21–22) mukaan työssäoppimista 

koskevat tutkimukset ovat olleet suppeita ja ne ovat keskittyneet lähinnä kuvaile-

maan, ”miten työssäoppimisen hallinnolliset reunaehdot pitää järjestää”. Suomes-

sa tehtyjä työssäoppimista koskevia tai niihin sovellettavia tutkimuksia ovat muun 

muassa Varilan ja Rekolan (2003), Lasosen (2001) ja Väisäsen (2003) tekemät 

tutkimukset.  

Varila ja Rekola (2003, 143–172, 180) ovat tutkineet merkittäviä työssä op-

pimiskokemuksia aikuisten näkökulmasta. Heidän määrittelemäänsä merkittävää 

työssä oppimiskokemusta voidaan pitää synonyymina Soinin (1999) ”hyvälle” 

työssäoppimiskokemukselle. Varila ja Rekola (2003) ovat jakaneet tutkimukses-

saan merkittävän työssä oppimiskokemuksen kolmeen vaiheeseen: alku-, keski- ja 

loppuvaiheeseen. Tutkimuksen mukaan oppimisen käynnistää usein uusi tai on-

gelmallinen tilanne. Oppiminen alkaa, koska oppijalla ”ei näyttäisi olevan kohdat-

tavasta tilanteesta aivan samanlaista aiempaa kokemusta”. Merkittävän työssä op-

pimiskokemuksen keskivaihetta Varila ja Rekola (2003) ovat tarkastelleet pääasi-

allisen oppimismuodon ja sen piirteiden avulla. Varilan ja Rekolan (2003) tutki-

mustulosten mukaan pääasiallisin työssä oppimismuoto on ollut kognitiivi-

nen/reflektiivinen oppiminen. Tuloksista kuitenkin ilmenee, että oppimiskoke-
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muksiin liittyy yleensä useita, toistensa päälle kerrostuvia oppimismuotoja. Mer-

kittävän työssä oppimiskokemuksen loppuvaihetta Varila ja Rekola (2003) ovat 

tarkastelleet kokemuksesta aiheutuvien seurausten ja intressien kautta. Yleisin 

seuraus oppimiskokemuksesta oli muutos aikaisemmissa näkemyksissä. Merkit-

tävään työssä oppimiskokemukseen liittyviä oppimisintressejä olivat tekninen ja 

sosiaalinen intressi. Varilan ja Rekolan (2003) mukaan merkittävän työssä oppi-

miskokemuksen loppuvaiheessa on tärkeää ”siirtovaikutuksen synnyttäminen ja 

oppimiskokemuksen laajentaminen teknisestä oppimisintressistä myös her-

meneuttisen ja emansipatorisen oppimisintressin alueelle”.  

Väisänen (2003) ja Lasonen (2001) ovat tutkineet Silta-hankkeessa olleiden 

oppilaiden työssäoppimista. Hankkeen aikana oppilaat täydensivät kaksivuotista 

ammatillista koulutusta yksivuotisella työelämäpainotteisella koulutuksella. Väi-

säsen (2003, 92–113, 124–127) tutkimuksen mukaan työssäoppimisella ja ammat-

titekniikan hallinnan paranemisella oli yhteyttä toisiinsa. Lisäksi hän sai viitteitä, 

että suunnittelu- ja kehittämisvalmiudet sekä työelämän sosiaaliset taidot parani-

vat työssäoppimisjaksolla. Työssäoppimisjaksolla oppilaiden tekninen osaaminen 

parani ja he oppivat tiedostamaan paremmin työelämän pelisääntöjä. Oppilaat op-

pivat työssäoppimisjaksolla myös jokapäiväisiä rutiineja, sosiaalisia taitoja sekä 

oma-aloitteisuutta.  

Väisäsen (2003, 92–127) tutkimuksen tulosten mukaan oppilaiden positiivisia 

kokemuksia työssäoppimisesta olivat tehtävien haasteellisuus ja esimiesten tuki. 

Negatiivisia kokemuksia olivat joillekin oppilaille työn palkattomuus, toistuvat 

rutiinit ja työssäoppijan hyväksikäyttö. Lisäksi osa oppilaista koki, että tukea, oh-

jausta ja perehdyttämistä ei ollut tarpeeksi. Työssäoppimisen onnistumiseen vai-

kuttavina tekijöinä oppilaat pitivät ”tasavertaisuutta, miellyttäviä työtovereita, 

työyhteisöön kuulumisen tunnetta, ainutlaatuisuuden kunnioittamista, omaa aktii-

visuutta ja oppimishalua”. 

Lasosen (2001, 78–81) tutkimuksessa mukana olleet oppilaat arvioivat työs-

säoppimisjakson lisänneen alan käytännön taitoja, halua esittää uusia ideoita, yh-

teistyötaitoja, oma-aloitteisuutta, itseluottamusta, itsenäistä ajattelua sekä vieraan 

kielen ja kirjallisen ilmaisun taitoja. Erot oppimisessa eri alojen välillä olivat 

merkittäviä, sillä muun muassa luonnonvara-alan sekä tekniikan ja liikenteen alan 

oppilaat kokivat työssäoppimisen annin vähäisemmäksi kuin sosiaali- ja terveys-

alan oppilaat.  

Lambert (1999) on tutkinut oppimisstudio-ideaan perustuvaa ammatillista 

kehittymistä opettajankoulutuksen yhteydessä. Tutkimuksen lähtökohdat ovat ke-

hittävässä työntutkimuksessa ja ekspansiivisessa oppimisessa. Tutkimustehtävänä 
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hänellä oli selvittää muun muassa sitä, miten kollektiivinen tiedonmuodostus ja 

oppiminen tapahtuvat eri oppimisstudioissa sekä miten osanottajat rakentavat yh-

teistä kohdetta erilaisten välineiden ja perspektiivien avulla. Tulosten (Lambert 

1999, 5, 287–294) mukaan oppimisstudiot toimivat ”innovatiivisen, kollektiivisen 

ja rajoja ylittävän kollektiivisen oppimisen virittäjinä”. Oppilaat jäivät oppimis-

studioissa kuitenkin usein sivustakatsojiksi, sillä oppimisstudiotyöskentely eteni 

pääasiassa opettajan ja työelämän edustajan ehdoilla. Oppimisstudiossa syntyi 

myös uudenlaista oppimista ja tiedon tuottamista, mikä rohkaisi oppilaita otta-

maan ekspansiivisen oppimisen mukaisesti sekä itseään että työpaikkaa kehittä-

vän roolin opiskeluun.  

Tämän tutkimuksen lähtöasetelman kannalta merkittävää Varilan ja Rekolan 

(2003) tutkimuksessa on se, että työssäoppimispaikka mahdollistaa oppimispro-

sessin käynnistymisen useissa eri oppimisen viitekehyksissä. Heidän määrittele-

mänsä oppimisprosessin alku-, keski- ja loppuvaiheet ovat tunnistettavissa myös 

ammatilliseen peruskoulutukseen kuuluvassa työssäoppimisessa. Väisäsen (2003) 

ja Lasosen (2001) tutkimuksen kohdejoukko on melkein samanlainen kuin tämän 

tutkimuksen kohdejoukko. Tämän tutkimuksen kannalta merkittävää Väisäsen 

(2003) ja Lasosen (2001) tutkimuksissa ovat oppilaiden kokemukset oppimisesta, 

ohjaamisesta ja työssäoppimispaikalla olemisesta. Tulokset antavat viitteitä siihen, 

että työssäoppimisen hyvällä järjestämisellä ja ohjaamisella voidaan vaikuttaa 

merkittävästi oppimiseen.  

Lambertin (1999) tutkimus on tehty pääasiassa niin sanotuissa ihmissuh-

deammateissa. Sitä ei voida siirtää suoraan esimerkiksi teknisille aloille, mutta se 

vastaa Tynjälän ja Collinin (2000, 302) peräänkuuluttamaan sosiaalisten ja kult-

tuuristen käytäntöjen sekä toimintarakenteiden huomioimiseen osana työpaikalla 

tapahtuvaa oppimista. Lambertin (1999) käyttämä oppimisteoreettinen tausta on 

kehittävässä työntutkimuksessa ja ekspansiivisessa oppimisessa, joissa on samoja 

elementtejä kuin tässä tutkimuksessa käytettävässä sosiokognitiivisessa työssäop-

pimisessa. Ansiokasta Lambertin (1999) tutkimuksessa on myös yritys mahdollis-

taa siirtovaikutus organisaatioiden välillä. Kehittävän työntutkimuksen ideoilla ja 

ekspansiivisen oppimisen mallilla ei kuitenkaan toistaiseksi ole kyetty riittävästi 

selittämään ammattiin oppimista. Siinä painopiste on ollut enemmän ammattilais-

ten oppimisessa ja organisatorisessa oppimisessa. Mallissa on kuitenkin selkeä 

siirtyminen perinteisistä koulutusratkaisuista innovatiivisiin koulutusratkaisuihin 

(vrt. Hukka 2001, 227).  
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2.3 Työssäoppimisen oppimisteoreettinen perusta 

Työssäoppimista voidaan tarkastella sekä behavioristisena että konstruktivistisena 

oppimisena. Behavioristisen oppimiskäsityksen mukaisesti se on töiden ja työpai-

kan käytänteiden mekaanista jäljittelyä, jolloin oppilas opettelee ulkoa hänelle 

määrätyt työt (Skinner 1953). Behavioristinen oppimiskäsitys soveltuu yksittäis-

ten tietojen ja taitojen oppimiseen työharjoittelutyyppisesti. Tutkijan käsityksen 

mukaan työssäoppimisen oppimisteoreettiseksi perustaksi soveltuu behaviorismia 

paremmin konstruktivistinen oppimiskäsitys, vaikka työssäoppimiseen sisältyy 

myös taitojen mekaanista jäljittelyä. Myös työssäoppimispaikoilla olevan tiedon 

dynaamisuus tukee konstruktivistista oppimiskäsitystä työssäoppimisen teoriape-

rustaksi. 

Työssäoppimisen oppimisteoreettisena perustana käytetään tässä tutkimuk-

sessa sosiokognitiivista käsitystä oppimisesta. Tutkija olettaa sen soveltuvan kon-

struktivismin alalajeista parhaiten teknologiatuettuun työssäoppimiseen aloilla, 

joilla työtä tehdään pääasiassa yksin. Työssäoppimiseen voidaan soveltaa hyvin 

myös sosiokulttuurisia oppimiskäsityksiä.  

2.3.1  Konstruktiivinen tulkinta oppimisesta 

Konstruktivismia alettiin käyttää oppimista kuvaavana käsitteenä 1970-luvulla. 

Sillä on kuitenkin huomattavasti pidempi historia (Duffy & Cunningham 1996, 

172). Konstruktivistisen oppimiskäsityksen mukaan oppiminen on ”oppijan aktii-

vista kognitiivista toimintaa, jossa hän tulkitsee havaintojaan ja uutta informaatio-

ta aikaisemman tietonsa ja kokemuksensa pohjalta”. Suomalaisten konstruktivis-

mimääritelmien ytimenä on kognitiivinen, uuskantilainen konstruktio yksilöllisen 

kuvan rakentamisesta maailmasta ja sen ilmiöistä. Suomalaista konstruktivismia 

voidaan pitää kognitiivisen näkemyksen uudelleenmäärittelynä ja laajennuksena. 

(Miettinen 2000a, 288.) Konstruktivismi ei ole yhtenäinen teoria, vaan se on tie-

don olemusta käsittelevä paradigma. Sen lähtökohdat ovat konstruktivistisessa 

käsityksessä tiedosta. Konstruktivistinen oppimiskäsitys on tämän paradigman 

ilmenemismuoto oppimisen tutkimuksen ja pedagogiikan alueella. (Tynjälä 1999a, 

37–38; ks. myös Gergen 1995, 23–27.)  

Konstruktivistiset oppimiskäsitykset voidaan jakaa yksilökonstruktivismiin 

(cognitive constructivist) ja sosiaaliseen tai sosiokulttuuriseen konstruktivismiin 

(sosiocultural constructivist) (Cobb 1994, 13–20; Duffy & Cunningham 1996, 

175; Tynjälä 1999a, 38–39). Yksilökonstruktivismi perustuu Piaget’n (1977) kehi-
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tysteoriaan, jonka painopisteenä on yksilöllinen tiedonmuodostus ja yksilön kog-

nitiivisten rakenteiden muuttuminen (ks. esim. Confrey 1995, 194–199; Martin 

2004, 135; von Glasersfeld 1995, 6–14). Kognitiivinen teoria painottaa kolmea 

toisiinsa suhteessa olevaa oppimisen aspektia: tiedon konstruointiprosessia, tieto-

riippuvuutta ja situationaalisuutta (Resnick 1989, 1). Kognition tehtävänä on maa-

ilmaan sopeutuminen ja uuden tiedon luominen (Miettinen 2000a, 279; Davis & 

Sumara 2002, 409–410). Sosiaalinen konstruktivismi – erityisesti sosiokulttuuri-

nen lähestymistapa – perustuu Vygotskyn (1978) kulttuurihistorialliseen teoriaan 

oppimisesta. Siinä painotetaan tiedon sosiaalista ja kulttuurista konstruointia ja 

oppimisen sosiaalista, vuorovaikutuksellista ja yhteistoiminnallista luonnetta (ks. 

esim. Gergen 1995, 23–27; Wenger 1998, 3–17; Hanks 1991, 15). Sosiaalinen 

konstruktivismi voidaan edelleen jakaa useisiin suuntauksiin.  

Konstruktivismin luonnehdintoja on niin monenlaisia, että konstruktivismi pi-

täisi ymmärtää mieluummin sateenvarjokäsitteenä (Duffy & Cunningham 1996, 

174; Marton & Booth 1997, 11; Miettinen 2000a, 288). Esimerkiksi Miettinen 

(2000a) suhtautuukin konstruktivismikäsitteen kahtiajakoon negatiivisesti. Hänen 

mukaansa kokoavan termin käyttö on menettänyt erottelukykyään ja se jättää op-

pimisen kannalta tärkeimmät teoreettiset kysymykset käsittelemättä. Tynjälän 

(1999a, 57–58) mukaan kaikille konstruktivistisille näkemyksille on kuitenkin yh-

teistä konstruointi tiedonhankinnan ja oppimisen kuvaamisessa. Kaikissa suunta-

uksissa ollaan enemmän kiinnostuneita merkityksistä kuin kausaalisuhteista. Niis-

sä korostetaan luovia, konstruktiivisia ja reflektiivisiä toimintoja oppimisessa se-

kä oppilaan omaa aktiivisuutta ja vuorovaikutusta. Määritelmässä suljetaan pois 

se, että havaintojen kautta on mahdollista saada absoluuttisen objektiivista tietoa 

ulkopuolisesta todellisuudesta.  

2.3.2  Sosiokognitiivinen oppimiskäsitys  

Sosiokognitiivinen käsitys oppimisesta perustuu pääasiassa Piaget’n kognitiivisen 

kehityksen teoriaan. Sosiokognitiivisen oppimisteorian kehittelyssä on keskitytty 

tutkimaan enemmän mielen muutoksen mekanismeja kuin sosiaalisia tapahtumia 

(Derry, Gance, Gance & Schlager 2000, 47). Sosiokognitiivisessa oppimiskäsi-

tyksessä korostuvat ajattelun aktiivisuus, kognitiivisten prosessien ja kognitiivisen 

konfliktin merkitys sekä metakognitiiviset taidot. Kognitiivinen toiminta ja tiedon 

prosessointi saavat aikaan muutoksia tiedoissa, taidoissa, käsityksissä ja tunteissa. 

Muutosten ansiosta oppija kykenee ajattelemaan, toimimaan ja sopeutumaan ym-

päröivään maailmaan uudella tavalla. (Rauste von Wright & von Wright 1997.) 
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Myös työssäoppimisen tuloksena tapahtuu siten pysyvä muutos oppilaan ajatte-

lussa ja toiminnassa työssäoppimispaikalla (Atkinson ym. 1996, 227; ks. myös 

Hergenhahn & Olson 2001, 1–3; Marton & Booth 1997, 139–140).  

Vaikka tieto onkin yksilöllisesti konstruoitu, vaikutamme toistemme kon-

struktiivisiin prosesseihin tarjoamalla niihin informaatiota, eri näkökantoja, teke-

mällä kysymyksiä ja niin edelleen. Ryhmällä ja sen sosiaalisella dynamiikalla on 

myös vaikutusta yksilön tiedon konstruointiprosessiin ja sen lopputulokseen (Der-

ry ym. 2000, 56–57). Tällöin työssäoppimisjaksolla olevan oppilaan kognitiivis-

ten rakenteiden kehittymiseen vaikuttaa myös työssäoppimispaikan muiden työn-

tekijöiden sosiaalinen asema ja oppilaan oma asema suhteessa ryhmän muihin jä-

seniin (ks. Berger & Luckmann 1994; Varila & Rekola 2003).  

Sosiokognitiivisessa oppimisessa vuorovaikutuksella on merkitystä yksilön 

ajattelun aktivoijana sekä jaetun ymmärryksen muodostamisessa (Lave 1991, 80–

82; Resnick 1991, 1–20). Oppimiseen johtavan vuorovaikutuksen mahdollistami-

seksi yksilöllä ja oppimisyhteisöllä täytyy olla riittävästi yhteisiä symboleja ja kä-

sitteitä, joiden avulla he voivat keskustella oppimisen kohteena olevista asioista ja 

ratkaista yhdessä ongelmia (Sutinen 2003). Yhteistyökyky ja yhteistyöprosessi 

kehittyvät koko oppimisprosessin ajan (Brownell & Carriger 1991, 380–382). So-

siokognitiivisen näkemyksen mukaan tiedon luomista ei siis tarkastella pelkästään 

yksilöllisenä prosessina, vaikka yksilöllistä kokemusta pidetään tiedon luomisen 

tärkeänä osana. Sitä ei myöskään voida tarkastella pelkästään kulttuurisena tai so-

siaalisena prosessina. (Lave 1991, 80–82; Resnick 1991, 1–20; ks. myös Siegal 

1991, 24–26.) Sosiaalista vuorovaikutusta voidaan pitää sosiokognitiivisessa op-

pimisnäkemyksessä oppimista strukturoivana tekijänä. Ympäristö ja sosiaalinen 

vuorovaikutus ovat myös ”areenoita”, joissa yksilöllisiä skeemoja testataan.  

Oppimisprosessia pitävät yllä oppijan ajattelun aktiivisuus ja oppimisproses-

sin itseohjautuvuus metakognitiivisten taitojen avulla (Gelman, Massey & Mc-

Manus 1991, 226–256; Veenman, Pascal & Beishuizen 2004, 105–106; White, 

Shimona & Frederiksen 2000, 97–129). Intraindividuaaliset skeemat muuttuvat 

uusissa tilanteissa koko ajan, mutta interindividuaaliset skeemat alkavat asteittain 

asettua tiettyyn rakenteeseen. Interindividuaalisten skeemojen asettumisen voi-

daankin tulkita merkitsevän skeemamuutosta myös yksilötasolla. (Derry ym. 2000, 

50–51.) Skeemamuutos ilmenee työssäoppimisjaksolla työn tekemisen muuttumi-

sena ja vakiintumisena. Se voi ilmetä myös käsitteellisenä muutoksena tai käsit-

teen käyttämisenä uudenlaisessa merkityksessä.  

Kognitiivinen konflikti on sosiokognitiivisen oppimiskäsityksen mukaisen 

oppimisen keskeisimpiä mekanismeja. Kognitiivisella konfliktilla tarkoitetaan ti-
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lannetta, jossa kognitiivinen rakenne ja toimintaa ohjaavat skeemat eivät sovellu 

vallitsevaan tilanteeseen. Tällöin yksilö ei kykene toimimaan tilanteen vaatimalla 

tavalla. Kognitiivinen konflikti käynnistää mentaalisen aktiivisuuden, jonka ta-

voitteena on päästä tasapainoon oman toiminnan ja tilanteen vaatimusten välillä. 

Prosessi voi johtaa yksilön tietorakenteiden muutokseen, jonka seurauksena yksi-

lön ajattelu ja toiminta muuttuvat. Yksilö voi myös estää sisään tulevan informaa-

tion ja ympäristön vaatimusten vaikutukset tietorakenteeseensa tai hän voi muut-

taa informaation aikaisempaan tietorakenteeseen soveltuvaan muotoon, jolloin 

yksilön tietorakenteen muutosta ei tapahdu. Ideaalitilanteessa yksilöön kohdistu-

vat vaatimukset ja informaatio muuttuvat produktiivisesti, mikä johtaa lisäänty-

vään yksilölliseen ja jaettuun tietoon. (Derry ym. 2000, 47–66; ks. myös Limon 

2001, 357–380.) Työssäoppimisjaksolla kognitiivinen konflikti syntyy esimerkik-

si silloin, kun oppilas huomaa, että hän ei osaa käyttää hänelle annettua laitetta. 

Konfliktin takia hän alkaa perehtyä sen käyttämiseen esimerkiksi kysymällä am-

mattimieheltä.  

2.4 Työssäoppimiseen soveltuvia oppimismalleja 

Työssäoppiminen liitetään Suomessa yleensä kokemukselliseen oppimiseen. Sitä 

voidaan tarkastella myös muun muassa ekspansiivisen oppimisen ja tutkivan op-

pimisen viitekehyksestä. Kaikissa työssäoppimiseen liittyvissä oppimisen mal-

leissa korostetaan enemmän käytännön tekemistä ja ongelmien ratkaisua kuin 

koulussa opittavaa formaalia tietoa (Lehtinen & Palonen 2000, 102).  

2.4.1  Kokemuksellinen ja reflektiivinen oppiminen 

Kokemuksellinen oppiminen on yksi konstruktivistiseen oppimiskäsitykseen pe-

rustuvista oppimismalleista (Puolimatka 2002a, 266). Siinä painotetaan oppimis-

prosessin kokemuksellisuutta, reflektiivisyyttä ja itseohjautuvuutta. Kokemuksel-

lisessa oppimisessa oppiminen perustuu kokemuksiin ja niiden käsittelyyn. Oppi-

jalta vaaditaan myös taitoa reflektoida kokemuksiaan sekä halua kehittää itseään. 

Kokemuksellisessa oppimisessa oppimistavoitteet määräytyvät toimintakokemus-

ten, reflektointitaitojen sekä motivoituneisuuden mukaan. Koska kokemuksellisen 

oppimisen mukainen opetus tapahtuu yhteistyössä ympäröivän yhteiskunnan ja 

sidosryhmien kanssa, siihen kuuluu keskeisenä elementtinä koulun ulkopuolinen 

toiminta. (Dryden & Vos 1996, 373–419; Rauste von Wright & von Wright 1997, 

141.) 
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David Kolbia pidetään kokemuksellisen oppimisen teorian kehittäjänä. Kolb 

(1984, 17–25) käytti kokemuksellisen oppimisen perustana Lewinin (1951) ja 

Deweyn (1938) kokemuksellisen oppimisen teorioita. Hän lisäsi siihen myös osia 

Piaget’n (1977) kognitiivisen kehityksen teoriasta. Kokemuksellisessa oppimises-

sa oppimisen painopiste on omakohtaisessa kokemuksessa ja sen reflektiossa. 

Kolbin (1984, 25–43) mukaan oppiminen on kokemukseen ja sen reflektioon pe-

rustuva jatkuva prosessi, jossa tieto luodaan kokemusmuutosten kautta. Lisäksi 

oppiminen on kokonaisvaltaista maailmaan sopeutumista, joka sisältää kanssa-

käymisen yksilön ja ympäristön välillä. Maailmaan sopeutumisessa oppija sopeu-

tuu fyysiseen ja sosiaaliseen ympäristöön. Oppiminen edellyttää konfliktien rat-

kaisemista dialektisesti. Kokemuksellisen oppimisen teoriassa korostuu enemmän 

oppiminen prosessina kuin sen sisältö ja tulokset. Oppiminen voidaan Kolbin 

(1984) mukaan kuvata neljänä vaiheena, jotka ovat vuorovaikutuksessa keske-

nään. Vaiheet ovat 

1. konkreettinen kokemus 

2. reflektoiva havainnointi 

3. käsitteellistäminen 

4. aktiivinen kokeilu. 

Kokemuksellisessa oppimisessa kokemus/käsitteellistäminen ja aktiivinen kokei-

lu/reflektiivinen havainnointi ovat kaksi erillistä dimensiota. Niistä Kolb (1984) 

käyttää käsitteitä kokemuksen ymmärtäminen ja kokemusten muuntaminen.  

Kokemuksellisessa oppimisessa oppija siirtyy toimijasta tarkkailevaksi ja ha-

vaintoja tekeväksi (kokemusten muuntaminen) ja kokijasta analyyttisen ja objek-

tiivisen otteen etsijäksi (kokemusten ymmärtäminen). Kokemus on sekä oppimis-

prosessin tulos että sen alkukohta. Oppimisen ratkaisevin vaihe on reflektointi, 

joka tarkoittaa ”oppijan sisäisen ja ulkoisen toiminnan eli ajattelun ja tekemisen 

välistä muuntelua”. Sisäisellä toiminnalla Kolb (1984) tarkoittaa kokemuksen 

pohdintaa ja ulkoisella toiminnalla pohdinnan tuloksena syntyneen mallin käytän-

nön kokeilua. Abstraktin käsitteellistämisen tavoitteena on kokemuksellisessa op-

pimisessa ”tapahtuneen ymmärtäminen ja saattaminen käsitteelliseen muotoon, 

jolloin se kyetään jakamaan muiden kanssa”. Käsitteellistäminen voi tapahtua jo-

ko yleistämällä koettu asia tai suhteuttamalla se teoreettisiin käsitteisiin. Yleistä-

misessä oppija testaa ja yrittää yleistää itselleen kokemuksesta muodostunutta kä-

sitystä. (Järvinen, Koivisto & Poikela 2000, 88–91; Kolb 1984.)  

Kokemuksellinen oppiminen sisältää periaatteen ”tekemällä oppii”. Koke-

musten kartuttaminen edellyttää avoimuutta ja halua kokea uutta. Oppimista yllä-
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pitää pohdinnan ja soveltamisen sekä konkreettisen kokemuksen ja käsitteellistä-

misen välillä oleva jännite. Pelkkä kokemus ei siten riitä, vaan kokemuksia pitää 

tukea prosessointimahdollisuudella, jossa kokemusten analysointi tukee reflektio-

ta. Pohdinnan ja soveltamisen välinen jännite luo uutta kokemuspohjaa jatkuvalle 

oppimiselle. Pohdinta edellyttää oppijalta havainnoimisen ja reflektiivisyyden tai-

toja, joiden avulla kokemusta voidaan tarkastella erilaisista näkökulmista. Lisäksi 

tarvitaan analyyttisiä kykyjä, joiden avulla havainnoista syntyy ideoita ja käsittei-

tä. Käytäntöön soveltaminen edellyttää oppijalta päätöksenteko- ja ongelmanrat-

kaisutaitoja, joiden avulla uudet ideat ja käsitteet sovelletaan käytäntöön. (Järvi-

nen ym. 2000, 89; Ovaskainen 1999; 19; Ruohotie 2000, 138–139.) 

Kokemuksellisessa oppimisessa keskeisiä oppimista edistäviä tekijöitä ovat 

reflektio ja oman toiminnan kriittinen arviointi. Reflektio liittyy ihmisen älykkää-

seen ajatteluun, jolloin se ymmärretään ongelmien ratkaisuna, ”jossa sekä yksilön 

omaa että sosiaalista toimintaa voidaan tarkastella kriittisesti” (Sutinen 2003). 

Mezirowin (1996, 29, 35) mukaan kriittinen reflektio on aikaisempien ennakko-

oletusten kyseenalaistamista. Reflektion avulla oppija voi oikaista uskomuksiin 

sisältyviä vääristymiä ja ongelmanratkaisussa tehtyjä virheitä (Järvinen ym. 2000). 

Siinä määritellään myös se, mitä kokemuksessa tapahtuu ja miten siihen tulee 

reagoida. Reflektiivisyyteen kuuluu taito nähdä kokemus useista näkökulmista ja 

kyky etsiä selityksiä kokemuksille. Sen avulla voidaan tehdä uusia tulkintoja ja 

johtopäätöksiä, joita toiminnassa testataan.  

Boud, Keorg ja Walker (1985, 25, 36) ovat kehitelleet Kolbin kokemukselli-

sen oppimisen mallia reflektiivisen oppimisen malliksi. Mallissa kuvataan koke-

muksen muuttumista reflektion kautta oppimistulokseksi. Malli korostaa oppijan 

kokemusten kokonaisvaltaisuutta, tiedostettua käyttäytymistä, tietoisia ideoita ja 

koettuja tunteita. Reflektointi on väline hankkia kokemukseen uusia näkökulmia, 

muuttaa käyttäytymistä sekä soveltaa tietoa.  

Reflektiivisessä oppimisessa on kolme vaihetta. Ne ovat kokemusten mieleen 

palauttaminen, tunteiden huomioon ottaminen ja kokemusten uudelleen arviointi. 

Reflektiivinen oppiminen alkaa kokemusten mieleen palauttamisesta. Siinä alku-

peräinen kokemus kerrataan mielessä tai se kerrotaan toisille. Oppimisen toisessa 

vaiheessa, tunteiden huomioon ottamisessa, on kaksi näkökulmaa. Ne ovat posi-

tiivisten tunteiden hyödyntäminen ja prosessia estävien tunteiden poistyöstäminen. 

Positiivisten tunteiden hyödyntäminen lisää keskittymistä oppimiseen. Prosessia 

estävien tunteiden tiedostaminen ja poistyöstäminen on tarpeellista kokemuksen 

rationaalisen arvioinnin vuoksi. Kokemusten uudelleenarviointia, joka on proses-

sin tärkein vaihe, ei voi tehdä ennen kuin kaksi edellistä vaihetta ovat toteutuneet. 
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Kokemuksen uudelleenarvioinnin tarkoituksena on liittää uusi tieto oppijan tieto-

rakenteeseen. (Boud ym. 1985.) 

Reflektiivisessä oppimisessa reflektiokokemuksesta muodostuva kokonais-

synteesi tuottaa pätevää ja kokemukseen sopivaa tietoa. Synteesi on sekä tulos et-

tä olennainen osa oppimista. Synteesi tuottaa uusia linkkejä aikaisemmin erillisten 

teemojen välille, tai niiden merkitykset muuttuvat. Muutos voi olla uusi kognitii-

vinen kartta tai uusi idea. Reflektiivisen oppimisen tuloksena kokemukseen syn-

tyy uusi näkökulma tai käytäntö, valmius soveltaa tietoa tai kyky toimia muuttuu. 

Tuloksena voi olla uusi tapa tehdä opittu asia, asian uudelleenjäsentyminen tai 

ratkaisu ongelmaan. Reflektiivisen oppimisen tuloksena myös oppimistaidot ke-

hittyvät. Tulokset mahdollistavat myös oppimisen affektiivisella tasolla sekä 

muutokset asenteissa ja arvoissa. (Boud ym. 1985, 34.) 

Kokemuksellisen oppimisen malleja on kritisoitu muun muassa siitä, että ne 

johtavat yrityksen ja erehdyksen kautta oppimiseen. Tekemällä oppiminen johtaa 

helposti rutiininomaisten toimintojen oppimiseen, jolloin uutta tietoa ei synny 

(Hakkarainen ym. 2004, 307–312). Miettisen (2000b, 54, 70–71) mukaan Kolb 

(1984) on tulkinnut Deweytä, Piaget’a ja Lewiniä osittain väärin määritellessään 

kokemuksellisen oppimisen käsitteitä. Erityisesti kokemuksen käsite oppimisen 

lähtökohtana on epistemologisesti ongelmallinen, eikä sen perusteella voida yleis-

tää tapaa, jolla ihminen oppii ja ymmärtää maailmaa ja sen mahdollisuuksia. 

Miettisen (2000b) mukaan Kolb (1984) viittaa kokemuksellisessa oppimisessa 

prosesseihin, joista Dewey käyttää käsitteitä kokemuksellinen ajattelu ja toiminta. 

Käsitteet ovat teoreettisesti ja epistemologisesti melko kaukana toisistaan. 

Kokemuksellista oppimista ammatilliseen koulutukseen sisältyvällä työssä-

oppimisjaksolla voidaan tulkintani mukaan kuvata seuraavalla esimerkillä: 

Oppilas työskentelee työssäoppimisjaksolla energiapuun korjuukoneella. Hän 

tietää, että hän osaa liikuttaa konetta ja sen kuormaajaa oikeassa järjestyk-

sessä, mutta työ ei ole joustavaa ja tehokasta. Oppimisprosessi alkaa, kun 

hän korjaa energiapuuta metsätyömaalla (konkreettinen kokemus). Työn te-

kemisen ohessa hän tarkkailee omaa toimintaansa. Hän kiinnittää huomio-

taan esimerkiksi siihen, miten koneen liikuttelu on yhteydessä kuormaajan 

toimintaan ja puiden kaatamiseen eri tilanteissa, miten hän sijoittelee käsitte-

lemänsä energiapuut ja niin edelleen (reflektiivinen havainnointi). Hän on 

nähnyt tai tietää, että joustava energiapuun valmistaminen edellyttää kuor-

maajan ja koneen liikuttamisessa ”yhteistä säveltä”, jolloin myös vaikeissa 

paikoissa olevat rungot saadaan kaadettua ja siirrettyä nopeasti ja joustavas-
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ti ajouran varteen. Hän huomaa, että hän ottaa kaikki puut pelkästään kuor-

maajan liikerataa hyödyntäen (käsitteellistäminen). Hän päättelee, että käyt-

tämällä ajonohjausta samanaikaisesti kuormaajan käytön kanssa, hän voi 

siirtää konetta samalla, kun hän liikuttaa runkoa kohti ajouraa (kokemusten 

muuntaminen). Hän kokeilee koneen ja kuormaajan samanaikaista liikutta-

mista tilanteissa, joissa runko täytyy kuljettaa vinosti ajouraan nähden (ko-

keileva toiminta). Hän huomaa, että se nopeuttaa runkojen käsittelyä ja käsi-

tellyt energiapuut tulevat lähikuljetuksen kannalta parempiin paikkoihin. Sa-

malla hän kuitenkin huomaa, että jäävään puustoon syntyy enemmän vaurioi-

ta kuin aiemmin. Hän sai siis tehokkuutta lisää, mutta työn laatu heikkeni. 

Hän oppi yhden asian, mutta hänelle syntyi uusi ongelma, jonka ratkaisemi-

nen etenee edellä kuvatulla tavalla. Hänen täytyy samalla periaatteella siis 

opetella varomaan jäävää puustoa yhtä hyvin myös silloin, kun hän liikuttaa 

kuormaajaa ja konetta samanaikaisesti. 

2.4.2  Ekspansiivinen oppiminen 

Ekspansiivisen oppimisen malli on kehitetty alun perin työyhteisöjen kehittämi-

seksi, siis jo totuttujen työtapojen uudistamiseen. Siinä on sovellettu toiminnan 

teoriaa työtoimintojen tutkimiseen ja työssä tapahtuvien muutosten hallitsemisek-

si. Teorian mukaan toiminta rakentuu sosiaalisissa käytännöissä muotoutuneista 

toimintajärjestelmistä. Ekspansiivisen oppimisen periaatteita on sovellettu Suo-

messa muun muassa kehitysvammaisten ohjaajakoulutuksessa (Puukko 1996, 85–

98), sosiaali- ja terveysalan opetussuunnitelmatyössä (Väänänen 1996, 99–141) ja 

kaupan alan opetuksessa (Peisa 1996, 141–177). 

Engeström (2004, 13, 20–30, 60) tutkimusryhmineen on havainnut kolmea 

erilaista uudistavaa oppimista. Ne ovat tulokseen tähtäävä oppiminen, välittävä 

oppiminen ja ekspansiivinen oppiminen. Tulokseen tähtäävä oppiminen perustuu 

onnistumisorientaatioon. Se on usein hetkittäistä ja tilannekohtaista ja sen tulok-

sena syntyy ratkaisu tai ratkaisuinnovaatio, joka on samalla teoreettisen yleistämi-

sen alkumuoto. Välittävä oppiminen perustuu vastaavasti teoriaorientaatioon. Sii-

nä oppilas ei mittaa onnistumistaan tuloksella, vaan se on enemmän työkalu. Op-

pilas oppii esimerkiksi selittämään fysiikan lakien perusteella, miksi vesi ei virtaa 

haluttuun suuntaan. Oppimisen tuloksena syntyy prosessi-innovaatio, jossa oppi-

las hahmottaa kohteen monivaiheisesti ja vuorovaikutteisesti muovautuvana on-

gelmana ja ratkaisuna.  
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Kolmannen uudistavan oppimisen, ekspansiivisen oppimisen, Engeström 

(2004, 20–30) määrittelee monivaiheiseksi yhteisölliseksi prosessiksi, jossa uusi 

toimintamalli ja logiikka luodaan sekä otetaan käyttöön. Ekspansiivisessa oppimi-

sessa toiminnan kohteena ovat toimintajärjestelmät. Prosessin alkuunpaneva voi-

ma on toimintajärjestelmissä esiintyvät ristiriitaisuudet, jotka ovat seurausta esi-

merkiksi toimintaympäristön muuttumisesta. Toimintajärjestelmän kehityksen lii-

kevoimat syntyvät sen osien sisäisistä, osien välisistä sekä toimintajärjestelmän ja 

ympäröivien toimintojen välisistä toiminnallisista ristiriidoista. Oppimisyhteisö 

kehittyy vallitsevia käytäntöjä kyseenalaistamalla ja analysoimalla sekä uusia rat-

kaisuja luomalla ja kokeilemalla. Oppiminen ilmenee toimintajärjestelmien muut-

tumisena. Samalla osallistujat käsitteellistävät omaa toimintajärjestelmäänsä suh-

teessa jaettuun toimintaan. Ekspansiivisen oppimisen tuloksena syntyy järjestel-

mäinnovaatio, jossa toimintajärjestelmä muuttuu. Ekspansiiviselle oppimiselle on 

ominaista näkökulmien törmääminen ja väittely. Oppimista ja onnistumista ei kui-

tenkaan mitata yksimielisyydellä, vaan syntyneen uuden toimintamallin elinvoi-

maisuudella. 

Pedagogisena välineenä ekspansiivisessa oppimisessa käytetään muutoslabo-

ratoriota. Sen ydinajatuksena on, että ”useamman organisaation toimintaa koske-

vissa oppimishaasteissa on koottava yhteen kyseisten organisaatioiden toimijoita 

erittelemään ristiriitoja ja suunnittelemaan niille ratkaisuja”. Muutoslaboratorio 

voidaan toteuttaa ekspansiivisen oppimisen syklien ja niissä olevien oppimisteko-

jen avulla. Ekspansiivisessa oppimisessa myös oppimisteot ovat yhteisiä ja ne ta-

pahtuvat dialogin avulla. (Engeström 2004, 50, 60.) Muutoslaboratoriomenetel-

mällä voidaan välttää oppilaitoksissa ja työpaikoilla tapahtuvan oppimisen on-

gelmia, kuten opitun siirtämisen ongelmaa (ks. esim. Guile & Young 2003, 65–

80).  

Ekspansiivisen oppimisen pedagogiseksi välineeksi työssäoppimiseen sovel-

tuu muutoslaboratoriota paremmin oppilaitoksen ja työpaikan välinen rajavyöhy-

ketoiminta tai oppimiskumppanuus (Hukka 2001). Niillä ymmärretään oppilaiden, 

opettajien ja työpaikan edustajien yhteistä oppimiseen tähtäävää toimintaa, johon 

kukin tuo oman asiantuntemuksensa. Rajavyöhyketoiminta edellyttää, että oppi-

laitoksen, työpaikan ja oppilaan välille muodostuu yhteisiä rajakäytäntöjä. Niillä 

tarkoitetaan molemminpuolista ja sitoutunutta yhteistyötä. Hedelmällinen koh-

taaminen edellyttää myös yhteisen rajakohteen muodostumista. Se voi olla esi-

merkiksi yhteinen kehittämisprojekti tai kehittämistä edellyttävä asia. Lisäksi uu-

den tiedon ja toiminnan tuottamiseksi tarvitaan ulkopuolisia verkostoja. (Tuomi-

Gröhn 2001, 32–35.)  
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Työssäoppimisjakso muodostaa työpaikan ja oppilaitoksen välille luonnolli-

sen rajakäytännön. Rajakohteena voi esimerkiksi energiapuun korjuussa olla har-

vennustekniikan kehittäminen. Parhaimmillaan opettajat toimivat muutosagent-

teina työssäoppimispaikoilla (ks. Lukkarinen 2001) ja oppilaat oppivat ja kehittä-

vät työssäoppimispaikkaa yhdessä sen työntekijöiden kanssa.  

Engeström (2004, 50–63) kuvaa ekspansiivista oppimista ja siihen liittyvää 

pedagogista toimintaa seitsemänä vaiheena, joissa oppimisteot tapahtuvat. Vaiheet 

ovat 

1. vallitsevan käytännön kyseenalaistaminen 

2. vallitsevan käytännön analyysi 

3. uuden ratkaisun mallittaminen 

4. uuden mallin tutkiminen 

5. uuden mallin käyttöönotto 

6. prosessin arviointi  

7. uuden käytännön vakiinnuttaminen ja laajentaminen.  

Vallitsevan käytännön kyseenalaistamisessa osallistujat ja oppimisprosessiin kiin-

teästi kuuluva ulkopuolinen tutkija pyrkivät arvioimaan vallitsevaa käytäntöä use-

asta näkökulmasta. Vallitsevaa käytäntöä voidaan tarkastella esimerkiksi jokaisen 

työntekijän tai työvaiheen näkökulmasta. Vallitsevaa käytäntöä tarkastellaan niin 

pieninä palasina, että siinä olevat epäkohdat on mahdollista havaita. Kyseenalais-

tamisen ja analyysin perusteella rakennetaan uusi toimintamalli. Sitä tarkastellaan 

kriittisesti ennen käyttöönottoa. Kriittisen tarkastelun perusteella malli saatetaan 

myös hylätä. Yhteisesti hyväksytty malli otetaan käyttöön kokeiltavaksi. Sen jäl-

keen arvioidaan koko prosessia ja vakiinnutetaan uusi käytäntö, jos se todetaan 

hyväksi. Ekspansiivisessa oppimisessa oppiminen ei ole kuitenkaan suoraviivaista, 

vaan se etenee moniakselisena kehänä ja siinä voidaan joutua ottamaan askelia 

taaksepäinkin.  

Ekspansiivisen oppimisen pedagoginen toiminta työssäoppimiseen sovellet-

tuna voidaan tulkintani mukaan kuvata yksinkertaistettuna seuraavasti: 

Työssäoppimispaikan ja oppilaitoksen välille muodostetaan muutoslaborato-

rio esimerkiksi energiapuun mittauskäytäntöjen kehittämiseksi. Muutoslabo-

ratoriotyöskentelyyn osallistuvat oppilas/oppilaat, opettaja(t), työpaikan 

edustaja(t) ja tarvittava määrä muita asiantuntijoita (esim. puunjalostusyri-

tyksen edustaja, metsänomistajan edustaja, lainsäädännön edustaja jne.). 

Vallitseva mittauskäytäntö kyseenalaistetaan palauttamalla mieleen siihen 
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liittyvät ongelmat ja niiden seuraukset. Kyseenalaistamisen ja analysoinnin 

vaiheessa tarkastellaan vallitsevaa mittauskäytäntöä useasta näkökulmasta, 

esimerkiksi puun myyjän, korjuuta tekevän urakoitsijan ja puutavaran osta-

jan näkökulmasta sekä mittausteknisestä näkökulmasta. Oppilaan ja opetta-

jan roolina tässä voi olla esimerkiksi työpaikan ulkopuolisen näkemyksen 

esittäminen tai mittauskäytännön tarkasteleminen oppilaitoksessa opitun teo-

reettisen tiedon perusteella. Analyysin tulosten perusteella luodaan uusi malli 

energiapuun mittaukselle. Siinä voidaan tulla esimerkiksi johtopäätökseen, 

että tilavuuteen perustuva mittaus ei ole oikeudenmukainen ja toimiva käy-

täntö. Uutena käytäntönä voidaan esittää esimerkiksi energiasisältöön perus-

tuvaan mittaukseen siirtymistä. Myös energiasisältöön perustuvaa mittausta 

pitää tutkia ja analysoida ennen käyttöönottoa. Oppilaan ja opettajan rooli 

tässäkin vaiheessa voi olla samanlainen kuin kyseenalaistamisen ja ana-

lysoinnin vaiheessa. Energiasisältöön perustuvan mittauksen analysoinnin ja 

tarvittavien muutosten tekemisen jälkeen se otetaan käyttöön kokeiltavaksi. 

Käyttöönoton jälkeen muutosprosessia arvioidaan ja energiasisältöön perus-

tuva mittaus mahdollisesti vakiinnutetaan yleiseksi käytännöksi.  

2.4.3 Tutkiva oppiminen 

Tutkivalla oppimisella tarkoitetaan oppimista, jossa tietoa ei omaksuta valmiina 

opettajalta, työpaikkaohjaajalta tai oppikirjoista, vaan oppilas ohjaa oppimistaan 

asettamalla ongelmia sekä muodostamalla työstä ja tapahtumista omia käsityksi-

ään ja selityksiään. Tutkivassa oppimisessa oppilas hankkii tietoa itsenäisesti eri 

lähteistä. Oppimisen tuloksena syntyy laajempi ja kokonaisvaltaisempi käsitys 

opittavasta asiasta. (Hakkarainen, Lonka & Lipponen 1999.)  

Työssä tarvittavien erityistaitojen kehittyminen edellyttää harjoittelua ja ihan-

teellista oppimisympäristöä. Harjoittelun määrä ei kuitenkaan yksin takaa erityis-

taitojen oppimista. Tärkeämpää on se, miten ja missä harjoitellaan. Työssäoppi-

misympäristöllä on myös suuri merkitys, sillä oppimisympäristössä jaetut käytän-

nöt sitovat sen jäseniä toisiinsa. (Hakkarainen ym. 2003; ks. myös Berger & 

Luckmann 1994; Varila & Rekola 2003.) Toimintaympäristö tuottaa oppilaille 

toiminnassa tarvittavaa välineistöä, jolla he sopeutuvat työssäoppimispaikan vaa-

timuksiin ja ratkaisevat ongelmatilanteita. Suurin osa tiedosta onkin kristallisoitu-

nut työyhteisöjen vakiintuneisiin käytäntöihin, työvälineisiin ja toimintakulttuu-

riin. Yhteisöt tuottavat myös oppimisen kannalta negatiivisia käytäntöjä ja vä-

lineistöä. (Hakkarainen ym. 2003; Wenger 1998; Wenger, McDermont & Snyder 
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2002.) Tutkivan oppimisen taustalla voidaankin ajatella olevan situationaalinen 

oppiminen (Lave & Wenger 1995) tai kontekstuaalinen oppiminen (ks. esim. Poi-

kela 1999), jossa korostetaan toiminnan kontekstuaalisuutta ja osallistujien osal-

listumista. 

Tutkivan oppimisen taustalla ovat ihmisen älykkään toiminnan analyysit ja 

niistä tehdyt oppimista koskevat johtopäätökset. Johtopäätösten mukaan ihmisen 

älykästä toimintaa voidaan tarkastella kolmen metaforan avulla. Ne ovat tiedon-

hankinnan metafora, osallistumismetafora ja tiedonluomisen metafora (Hakkarai-

nen ym. 2003). Tiedonhankinnan metaforassa oppimisprosessi ymmärretään yksi-

lökonstruktivismin tavoin uuden tiedon hankintana ja sen sisäistämisprosessina. 

Tietoa käsitellään yksilön sisällä rakentaen uusia skeemoja. Opittu tieto ymmärre-

tään tällöin yksilöllisenä tietona, eikä jaettuna, käytännöllisenä ja diskurssiivisena 

tietona kuten osallistumisen metaforassa. Asiantuntijuutta tarkastellaan tiedon-

hankinnan metaforassa erillään sosiokulttuurisesta ympäristöstä. Pedagoginen 

toiminta on tällöin lähinnä tiedon välitystä. Osallistumisen metafora on vastak-

kainen tiedonhankinnan metaforalle. Siinä korostuu sosiaalisen yhteisön rooli op-

pimisessa. Oppiminen ymmärretään siinä vuorovaikutuksellisena ja sosiaaliseen 

oppimistoimintaan osallistumisen prosessina, jolloin oppiminen on asteittaista 

siirtymistä täysivaltaiseen (vrt. Lave & Wenger 1995) osallistumiseen. Pedagogi-

nen toiminta osallistumisen metaforassa on lähinnä oppimistilanteiden järjestä-

mistä. (Hakkarainen ym. 2004, 18–22; Sfard 1998, 4–13.) Tiedonhankinnan meta-

forassa korostuu niin sanottu kartesiolainen näkemys ihmisen toiminnasta. Siinä 

korostuu yksilön mielen tiedollisten rakenteiden merkitys sekä ihmisen kehon ja 

tietoisuuden vastavuoroinen yhteys. Osallistumismetaforassa puolestaan korostuu 

osallistuminen sosiaalisiin ja kulttuurisiin käytäntöihin. Tiedonhankinnan ja osal-

listumisen metafora selittävät perinteisten käytäntöyhteisöjen toimintaa, mutta 

niillä ei voida selittää innovatiivisissa tietoyhteisöissä tapahtuvaa oppimista. 

(Hakkarainen ym. 2003, 7–8.)  

Hakkaraisen ym. (2003, 2004) mukaan tiedonhankinnan ja osallistumisen 

metafora eivät käsittele tiedonluomisen prosesseja, jotka ovat tietoyhteiskunnassa 

olennaisia. Siksi tarvitaan kolmas metafora, tiedonluomisen metafora. Sen avulla 

voidaan ylittää ongelmia, joihin tiedonhankinta ja osallistumismetafora johtavat. 

Tiedonluomisen metaforassa oppimista pidetään verrannollisena innovatiivisiin 

tutkimusprosesseihin enemmän kuin sopeutumista olemassa olevaan kulttuuriin ja 

käytäntöihin. Oppiminen on yksilöllisten ja yhteisöllisten prosessien vuorovaiku-

tusta ja ponnistelua jonkin aihepiirin kehittämisessä. Yksilö toimii siis samanai-

kaisesti sosiaalisissa suhteissa useiden yhteisöjen kanssa. Oppimisen kannalta tär-
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keäksi tekijäksi muodostuu tällöin aihepiirin ympärillä toimivassa sosiaalisessa 

verkostossa olevat suhteet.  

Hakkarainen ym. (2004, 247–250) perustavat tiedonluomisen mallinsa Berei-

terin ja Scardamalian (1994) kognitiiviseen tiedon rakentamisen ja Engeströmin 

(1987) kulttuurihistorialliseen toiminnan teoriaan. He eivät näe niitä vastakkaisina, 

vaan toisiaan täydentävinä oppimisen malleina. Bereiterin ja Scardamalian (1994) 

kognitiivisen tiedon rakentamisen teoria tukeutuu Popperin (1992) kolmen maa-

ilman malliin, jossa erotetaan fyysinen maailma, mielen sisäinen maailma ja abst-

raktioiden (kulttuurinen) maailma. Fyysinen maailma sisältää ajassa ja avaruudes-

sa esiintyvät fysikaaliset objektit, tapahtumat ja prosessit, aineen ja energian sekä 

epäorgaanisen ja orgaanisen luonnon. Mielen sisäinen maailma sisältää yksilölli-

sen tajunnan tilat, mentaaliset tapahtumat ja psyyken. Kulttuurinen maailma puo-

lestaan sisältää ihmisen sosiaalisessa toiminnassa syntyneet kulttuuriesineet, arte-

faktit ja abstraktiot, kulttuurin ja yhteiskunnan.  

Bereiterin ja Scardamalian (1994) määrittelemällä tiedonrakentamisen käsit-

teellä ymmärretään yksilöllistä ja yhteisöllistä prosessia, jossa esimerkiksi yksi-

löiden ajatuksia, ideoita ja malleja kehitetään. Prosessin tuloksena syntyy käsite-

luomuksia, jotka helpottavat maailman ymmärtämistä.  

Tiedonrakentamisen käsitteessä erotetaan oppiminen ja tiedonrakentaminen. 

Oppiminen ymmärretään ihmisen sisäisten tietorakenteiden muuntamisena. Tie-

donrakentaminen taas koskee yhteistä kulttuuritiedon maailmaa. Pedagogisena 

toimintana se tarkoittaa toiminnan organisoimista tietoa luovan yhteisön mukai-

sesti. Toiminnan kohteena on tällöin uusien ajatusten ja ideoiden tietoinen luomi-

nen ja testaaminen yhteisössä. Oppimisen voidaan tulkita tapahtuvan tutkivassa 

oppimisessa osittain epäsuorasti ja benchmark-tyyppisesti. Yksilöllinen ja yhtei-

söllinen tiedon rakentaminen on tällöin ymmärtämisen ehto. (Bereiter 2002, 75–

82, 277–292; Scardamalia & Bereiter 1992, 193–197.)  

Bereiter ja Scardamalia (1992; 1994) tekevät siis eron yksilön konstruoiman 

tiedon ja sosiaalisesti konstruoitujen abstraktien käsiteluomusten välillä. Tällöin 

uutta tietoa ei voida kokonaan palauttaa yksilölliseen keksimis- ja kehittämispro-

sessiin, vaan tiedon muodostus tapahtuu aina laajemmassa yhteisössä. Yhteisölli-

selle tiedon muodostukselle on tutkivassa oppimisessa ominaista erilaisten per-

spektiivien vertailu ja yhdistäminen, argumenttien ja johtopäätösten kriittinen tar-

kastelu sekä pyrkimys uusien teorioiden ja ajattelutapojen kuvaukseen (Hakkarai-

nen ym. 1999; 2004). 

Tutkiva oppiminen on kognitiiviseen tiedon rakentamisen teoriaan ja kulttuu-

rihistorialliseen toiminnan teoriaan perustuva prosessi, jossa oppiminen etenee 



  

 37

oppimisyhteisön yhdessä asettamien ongelmien, oppijoiden itsensä muodostamien 

käsitysten ja teorioiden sekä etsimänsä tieteellisen tiedon kriittisen arvioinnin oh-

jaamana. Se ei ole yksinkertaista tekemällä oppimista, vaikka oppilaiden osallis-

tumisella erilaisiin hankkeisiin onkin siinä keskeinen merkitys. Tekemällä oppi-

minen johtaa vain harvoin olennaisiin muutoksiin oppimistuloksissa tai oppilai-

den ajattelun ja asiantuntijuuden kehittymisessä. Tekemällä oppimisella voidaan 

oppia asioita, joihin toiminta kohdistuu, mutta se ei itsestään johda oppilaiden 

ymmärryksen syvenemiseen ja yhteisön tietotason kehittymiseen. Tutkivalla op-

pimisella pyritään rakentamaan siltaa kouluoppimisen ja todellisen tiedonrakente-

lun välille rajavyöhyketoiminnan (Tuomi & Gröhn 2001) tavoin. Oppimisprosessi 

ymmärretään tutkivassa oppimisessa oppimisen ja tiedonrakentelun välisenä vuo-

rovaikutussuhteena. Oppimista ja tiedonrakentamista yhdistää tietoon ja ymmär-

rykseen liittyvien käsitteellisten ja tieto-ongelmien ratkaiseminen. Uutta tietoa ei 

sulauteta suoraan aikaisempiin tietoihin, vaan sitä rakennetaan luomalla uusia teo-

rioita ja selityksiä. Sitä voidaan verrata yksilöllisen ja hajautetun kognition väli-

seen vuorovaikutukseen, jolloin käsitteellisten luomusten kehittäminen johtaa yk-

silön käsitemerkitysten muuttumiseen ja parhaimmillaan käsitteelliseen muutok-

seen myös yhteisön tasolla. Uuden tiedon luominen ymmärretään tutkivassa op-

pimisessa psykologisella tasolla samanlaisena prosessina kuin luodun tiedon ym-

märtäminen. Tutkivassa oppimisessa oppimisprosessi on siis asteittain syvenevä 

ja se tähtää yksilön tietoperustan uudelleen organisoitumiseen. Tutkimusprosessin 

luonteeseen kuuluu, että epätarkat kysymykset ja epäselvät teoriat tarkentuvat 

prosessin kuluessa. Uuden tiedon yhdistäminen aikaisempaan tietoon synnyttää 

uusia ongelmia, joiden ratkaiseminen vuorostaan edellyttää aikaisempaa syvem-

pää tiedonhankintaprosessia. (Hakkarainen ym. 1999, 199–200, 205–206; 2004, 

17, 307–310.)  

Tutkivassa oppimisessa toiminnan kohteena on tiedon käsittely. Tästä syntyy 

tietoinen ja tavoitteellinen toiminta, jossa ”oppimisyhteisö pyrkii ymmärtämään ja 

selittämään tutkimuksen kohteena olevia ilmiöitä luomalla niitä edustavia käsit-

teellisiä luomuksia” (Hakkarainen ym. 1999, 200–201; vrt. Scardamalia & Berei-

ter 1992). Oppilaat ohjataan työskentelemään käyttäen tiedonrakentamisen käy-

täntöjä muun muassa yhteisten ongelmien, teorioiden ja tulkintojen kehittämiseksi. 

Oppijalle muodostuu oppimisprosessissa käsiteluomusten asteittain monimutkais-

tuva suhde. (Hakkarainen ym. 1999, 200–201.) Lave ja Wenger (1991) käyttävät 

siitä käsitettä syvenevä osallistuminen. Työssäoppimiseen sovellettuna tutkiva 

oppiminen etenee siten, että ammattiin opiskelevat oppilaat oppivat yhteisten on-

gelmien, teorioiden ja tulkintojen avulla käyttämään työssäoppimispaikalla synty-
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neitä käsiteluomuksia ongelmanratkaisun välineenä ja löytämään sen avulla tiensä 

ammatillisen tiedon maailmaan.  

Yksilöllisen tietämyksen ja kulttuurisen tiedon välinen rajankäynti on tärkeää, 

jotta tutkivassa oppimisessa vältetään absoluuttisiin totuuksiin ajautumista. Olen-

naista siinä on uskomusten oikeuttamiseen ja perusteluun liittyvien ongelmien 

analysointi, siis se, millä perusteella jonkun kehittelemä ajatusrakennelma voi-

daan tulkita edistävän ymmärrystä tai uuden tiedon luomista. Yksilön täytyy siis 

oppia erottamaan käsityksensä ja teoriansa sen tueksi esitetyistä perusteluista. 

Tutkivan oppimisen onnistumista voidaankin arvioida sen perusteella, ”pystyvät-

kö oppilaat luomaan asteittain monimutkaistuvia työskentelyteorioita, luopumaan 

omista arkikäsityksistään” ja löytämään ilmiöille uusia merkityksellisiä käsitteitä, 

malleja ja viitekehyksiä. (Hakkarainen ym. 1999, 201–202; 2004, 302.) Ammat-

tiin opiskelevan oppilaan täytyy siis erottaa tietoihin ja taitoihin liittyvät omat kä-

sitykset ja teoriat niiden perusteluista ja todistusaineistosta. Omia perusteluita ja 

todistusaineistoa pitää kyetä tarkkailemaan siis myös kriittisesti muiden osallistu-

jien tai kirjallisuudesta saatavien perusteluiden valossa. Tästä muodostuu työssä-

oppimisessakin tutkivan oppimisen akilleenkantapää.  

Tutkivan oppimisen mallia voidaan jäsentää 7-vaiheisena kaaviona, jonka 

keskiössä on jaettu asiantuntijuus. Sen osatekijät ovat 

1. kontekstin luominen 

2. ongelmien asettaminen 

3. oppilaiden omien työskentelyteorioiden luominen 

4. kriittinen arviointi 

5. uuden syventävän tiedon hankkiminen 

6. tarkentuvan ongelman asettaminen 

7. uuden työskentelyteorian luominen. 

Oppimista ohjaavan opettajan tavoitteena on ohjata oppilaita asiantuntijuuden ja-

kamiseen järjestämällä toiminta niin, että oppilaat voivat yhdessä työskennellä 

käsitteellisten luomusten luomiseksi, kehittämiseksi ja testaamiseksi. Tutkivaa 

oppimista ei tule käsittää mekaanisena vaihemallina, vaan esimerkiksi kontekstin 

luomiseen kuuluvaan opetuksen ankkurointiin voidaan tarvittaessa palata missä 

vaiheessa prosessia tahansa. (Hakkarainen ym. 1999, 201–202; 2004, 298–300.) 

Kontekstin luomisessa ongelmat ankkuroidaan oppilaiden aikaisempiin ko-

kemuksiin ja tietoihin. Ne voidaan ankkuroida myös johonkin rikkaaseen asiayh-

teyteen, todellisiin ongelmatapauksiin tai oppilaiden omiin käsityksiin ja koke-

muksiin. Kontekstin luomisella pyritään siihen, että oppilaat ymmärtävät opiskel-
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tavien asioiden merkityksen ja osaavat soveltaa opittua myös oppimistilanteiden 

ulkopuolella. Lisäksi sillä pyritään lisäämään oppilaiden sitoutumista ja motivoi-

tumista oppimisprosessiin. Oppimisen kohteeksi tulisi valita oppilaiden ymmär-

ryksen kannalta keskeinen aihepiiri, joka on kuitenkin riittävän monimutkainen. 

Ongelmien asettamisessa korostuu oppilaille merkityksellisten ongelmien tärkeys. 

Ongelman asettamisessa alkuperää tärkeämpää on ongelmien kiinnostavuus ja se, 

että ne tukevat osallistumista asteittain syvenevään tutkimusprosessiin. Alkupe-

räinen tutkimusongelma voidaan jakaa joukoksi pienempiä ongelmia, jotka vaati-

vat uuden tiedon hankkimista. (Hakkarainen ym. 1999, 202–203; 2004, 298–301.)  

Työskentelyteorioiden luomisella tarkoitetaan omien alustavien olettamusten, 

hypoteesien, selitysten, tulkintojen tai mallien kehittelyä. Teoria on usein aluksi 

hyvin puutteellinen. Työskentelyteorioiden avulla pyritään saamaan oppilaiden in-

tuitiivisia käsityksiä ja tulkintoja tietoiseksi ja yhteisölliseen pohdintaan. Ne aut-

tavat myös erottamaan omat tulkinnat ja käsitykset uudesta tiedosta. Kriittisessä 

arvioinnissa oppimisyhteisö arvioi kriittisesti tutkimusprosessinsa edistymistä ja 

asettaa uusia tavoitteita. Arvioinnin kohteena ovat työskentelyteoriat, niiden vah-

vuuksien ja heikkouksien pohdiskelu ja niiden vertaaminen tieteellisiin teorioihin. 

Kriittisellä arvioinnilla pyritään luotujen teorioiden kehittämiseen nostamalla 

esiin niiden epäselvyyksiä ja puutteellisuuksia ja asettamalla uuden syventävän 

tiedon hankintaan liittyviä tavoitteita. Uuden tiedon hankkimisessa tietoa haetaan 

muun muassa tieteellisestä ja ammattikirjallisuudesta. Tavoitteena on mahdollis-

taa omien työskentelyteorioiden testaaminen ja uuden tiedon luominen. (Hakka-

rainen ym. 1999, 203–204; 2004, 301–303.) Erityinen merkitys ammattiin oppi-

misessa on selittävällä tiedolla, joka auttaa ymmärtämään tarkastelun kohteena 

olevia ilmiöitä.  

Tarkennetussa ongelmanasettelussa kriittisen tarkastelun ja tiedonhankinnan 

tuloksena luotu tieto pakottavat tarkastelemaan ongelmaa uudelleen. Kriittinen 

tarkastelu ja uuden tiedon hankkiminen luovat siis uusia kysymyksiä. Suuriin ja 

vaikeisiin kysymyksiin vastataan asteittain jakamalla ne jälleen joukoksi pienem-

piä kysymyksiä ja tutkimusprosessia suunnataan näiden tarkennettujen ongelmien 

ratkaisemiseen. Tarkentuvien työskentelyteorioiden luominen on vaihe, jossa ke-

hitetään parempia selityksiä aikaisempien teorioiden ja uuden tiedon varassa ja 

tehdään yhteenvetoa omasta ja yhteisestä oppimisesta sekä tiedon ja ymmärryk-

sen syvenemisestä. Sen tuloksena luodaan uusi työskentelyteoria. (Hakkarainen 

ym. 1999, 203–204; 2004 301–303.) 

Tutkivassa oppimisessa asiantuntijuuden jakamista voidaan tehdä osaproses-

sin jokaisessa vaiheessa. Tutkivalle oppimiselle onkin tyypillistä, että tiedon ke-



 

 40

hittyminen on koko oppimisyhteisön vastuulla. Jaetun asiantuntijuuden tavoittee-

na on saada oppilaat rakentamaan omia käsiteluomuksiaan toisten kehittämien 

luomusten varaan ja rohkaista heitä jäljittelemään yhteisössä syntyneitä parhaita 

kognitiivisia käytäntöjä. Olennainen kriteeri oppimiselle tutkivassa oppimisessa 

on se, johtaako prosessi siihen, että oppijat pystyvät luomaan asteittain monimut-

kaistuvia teorioita, luopumaan tarvittaessa omista intuitiivisista käsityksistään ja 

löytämään tutkimuksen kohteena olevien ilmiöiden selittämisen kannalta olennai-

sia käsitteellisiä teorioita tai malleja. (Hakkarainen ym. 2004, 302–303.) 

Rajanylityslaboratorion ja laajemminkin rajavyöhyketoiminnan tavoitteena 

ekspansiivisessa ja tutkivassa oppimisessa on oppimisen lisäksi saada siirtovaiku-

tus oppimiselle (ks. esim. Tuomi-Gröhn & Engeström 2001, 32–35), jolloin opit-

tua voidaan hyödyntää työpaikalla ja mahdollisesti muissa konteksteissa. Ra-

janylityksessä tavoitellaan samalla horisontaalista siirtovaikutusta, jolloin oppi-

laan horisontaalinen asiantuntijuus kehittyy. Perinteisesti ongelmana on ollut kye-

tä siirtämään oppilaitoksessa opittu tieto työpaikoille. Työssäoppimisen yhteydes-

sä täytyy ottaa huomioon myös se, kuinka ammattilaisella oleva tieto siirtyy aloit-

telijalle (ks. Penuel 1999, 9–15).  

Engeströmin (2001, 19–27; 2004, 88–95) mukaan siirtovaikutus voidaan pur-

kaa kahdeksi ulottuvuudeksi: tieto-opilliseksi perustaksi ja siirtymisen prosessiksi. 

Tieto-opillisessa perustassa etsitään vastausta siihen, miten muodostamme yleis-

täviä, yksittäistilanteen ylittäviä käsitteitä. Yleistettävät käsitteet ovat tyypillisesti 

limittäin, eikä niille ole yksiselitteistä määritelmää. Tällaisesta käsitteestä hyvänä 

esimerkkinä on työn laatu. Siirtymisen prosessiulottuvuudella haetaan taas vasta-

usta siihen, mitä prosessissa siirtyy, minkä välillä ja miten. Voidaan ajatella, että 

prosessissa siirtyy mielissämme oleva tilanteeseen ja toimintaan liittyvä kognitii-

vinen rakenne. Se voidaan ajatella myös seuraamuksellisena siirtymisenä tai ke-

hittävänä siirtymisenä, jossa uudet ratkaisut ja toimintatavat siirtyvät.  

Tutkivan oppimisen prosessia työssäoppimisessa voidaan tulkintani mukaan 

kuvata seuraavalla maatalousalan työssäoppimisesimerkillä:  

Maatalousalan oppilailla on kokemusta ja tietoa kylvötyöstä, mutta heillä ei 

ole kokonaisnäkemystä siitä, mitkä tekijät vaikuttavat kylvön onnistumiseen. 

Tästä muodostuu heille oppimiskonteksti ja tutkimusongelma. Työskentelyteo-

rioiden luomisessa oppilaat voivat ajatella esimerkiksi, että perehtymällä 

maaperän ominaisuuksiin heille selviää, miksi muokkaussyvyys pitää olla tie-

tynlainen. He siis selittävät ongelman maaperän ominaisuuksilla. He tekevät 

samalla hypoteesin, että muokkaussyvyys vaikuttaa kylvön onnistumiseen. He 
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voivat selittää sen esimerkiksi niin, että muokkaussyvyyden pitää olla aina 

kymmenen senttimetriä. He tulkitsevat sen olevan riittävä itämiselle. Kriitti-

sen arvioinnin vaiheessa oppilaat tarkastelevat kriittisesti maaperän ominai-

suusteoriaa ja siitä johdettuja hypoteeseja. Ammattikirjallisuudesta, ohjaajil-

ta ja työkavereilta saadun tiedon avulla oppilaat testaavat omia teorioitaan 

ja luovat uutta tietoa maaperän ominaisuuksista. Niiden avulla he pyrkivät 

löytämään luodun teorian puutteita ja vahvuuksia. Oppilaat huomaavat kriit-

tisen tarkastelun ja saamansa tiedon perusteella esimerkiksi, että pelkkä 

maaperän ominaisuuksiin perehtyminen ei riitä, vaan heidän pitää perehtyä 

myös esimerkiksi kasvin itämiseen ja sen kasvupaikkavaatimuksiin. He jaka-

vat uudet ongelmat alaongelmiksi, esimerkiksi itämisprosessiin, kasvupaikka-

vaatimuksiin ja niin edelleen. Uuden ongelmanasettelun jälkeen oppilaat 

muodostavat myös uuden työskentelyteorian. 

2.5 Ammattitaidon ja asiantuntijuuden kehittyminen 

Ammatilliseen peruskoulutukseen sisältyvän työssäoppimisen tavoitteena, kuten 

ammatillisen kehittymisenkin tavoitteena, on aiempaa parempi ammattitaito ja 

työssä tarvittava asiantuntijuus. Niiden kehittymisestä muodostuu ammatillinen 

kehittyminen, jota tässä tarkastellaan ammattitaidon ja asiantuntijuuden näkökul-

mista.  

2.5.1  Ammattitaito  

Ammattitaito määritellään ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelmien vä-

littäminä käsityksinä, toimintojen ja taitojen hallintana, valmiutena, pätevyytenä 

ja kvalifikaatioina (Laiho 2001, Räisäsen 1998). Esimerkiksi maatalousalan am-

matillisen peruskoulutuksen opetussuunnitelman ja näyttötutkinnon perusteissa 

(2001) vaadittavaa osaamista kuvaavina termeinä käytetään käsitteitä taito, am-

mattitaito, osaaminen, pätevyys ja tieto. Tieto liitetään ammattitaitoon teoreettise-

na tietämyksenä, joka pitää osata yhdistää työn tekemiseen. Ammattitaito ei ole 

siis teorian korvaamista kokemuksella vaan teorian ja kokemuksen yhdistämistä. 

(Ks. Bromme & Tillema 1995, 261–267.) Ammatillisen koulutuksen näkökulmas-

ta ammattitaidon käsitettä voidaan pitää synonyyminä ammatillisen osaamisen 

käsitteen kanssa (Väisänen 2003, 29). Tässä tutkimuksessa ne ymmärretään sa-

maa asiaa tarkoittavina käsitteinä.  
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Kankaanpään (1997, 21, 25) mukaan ammattitaito voidaan jaotella kuuteen 

erilaiseen tyyppiin. Niitä ovat keskeistaidot, reunataidot, äänettömät taidot, piilo-

tetut taidot, näkymättömät taidot ja avaintaidot. Keskeistaidot ovat ammattitietoja 

ja taitoja, joita tarvitaan jatkuvasti työn suorittamisessa. Keskeistaidot ovat käy-

tössä rutiininomaisesti. Reunataitoja tarvitaan satunnaisesti normaalista työnku-

lusta poikkeavissa tilanteissa. Äänettömät taidot ovat hiljaista ja piilevää taitoa, 

jota on vaikea ilmaista sanallisesti. Vastaavasti piilotetut taidot ovat taitoja, joita 

ei haluta paljastaa toisille. Näkymättömät taidot ovat taitoja, jotka jäävät näky-

mättömiksi siksi, koska niitä ei yleensä tunnusteta taidoiksi. Avaintaidot ovat käy-

tössä muutostilanteessa, jossa edellytetään poikkeavia toimintatapoja.  

Ammattitaitoa ja ennen kaikkea työelämän ammattitaitovaatimuksia kuvataan 

myös työelämän kvalifikaation käsitteellä. Kvalifikaatioilla tarkoitetaan osaamista 

ja ammatin hallintaa, jota työntekijä tarvitsee työssään. Järvisen (2000) mukaan 

kvalifikaatio tulee nähdä vuorovaikutussuhteena, jossa yksilön pätevyys ja työn 

ehdot kohtaavat. Pätevyys muodostuu valmiuksista, joita työntekijä käyttää työn 

tekemisessä. Kvalifikaatiovaatimuksia ovat vaatimukset, joita työ ja työnantaja 

edellyttävät työntekijältä. Kvalifikaatiolla kuvataan siis osaamisen ja työelämän 

vaatimuksien välistä suhdetta. (Väisänen 2003, 34–35; vrt. Antikainen 1992, 125, 

1998, 185.)  

Työelämän kvalifikaatiot voidaan määritellä yksilöllisen pätevyyden suhteek-

si ympäristöön. Lisäksi ne ovat yksilön ja yhteisön välisen toiminnan ehtoja. Suh-

de ja ehdot muuttuvat ympäristön muuttuessa. Myös kvalifikaatioiden väliset 

voimasuhteet muuttuvat ympäristön muuttuessa. (Väärälä 1995, 47.) Kvalifikaati-

ot eivät siis ole jäykkiä ja pysyviä, vaan ne ovat kuten amebaverkosto, joka mu-

kautuu työyhteisön mukaan. Työyhteisö hakee yhteisön kokonaisosaamisesta 

puuttuvaa tai yhteisöä haluttuun suuntaan kehittävää osaamista, jolla se pyrkii ta-

kaamaan kilpailukykynsä. Tällöin ammatillisten kvalifikaatioiden teoreettisena 

yläkäsitteenä voidaan pitää ekologista pätevyyttä (Bronfenbrenner 1979 ja 1994; 

Bronfenbrenner & Cesi 1994), jolla tarkoitetaan ammatillisten kvalifikaatioiden 

todentumista työympäristössä. Hyvä ekologinen pätevyys edellyttää yleistä, kai-

killa työpaikoilla vaadittavien asioiden hallintaa ja käytäntöön soveltamista. Li-

säksi se edellyttää tärkeiden erillisien tehtävien hallintaa yksittäisellä työpaikalla 

sekä sopeutumista työpaikan käytäntöihin. Ekologinen pätevyys on esimerkiksi 

bioenergian korjuun kokonaisuuden ymmärtämistä osana bioenergia-alan toimin-

takenttää sekä oman aseman ymmärtämistä siinä kokonaisuudessa. 

Väärälän (1995) laatima kvalifikaatiojaottelu on yleisimpiä maassamme käy-

tettyjä jaotteluja. Hänen mukaansa jaottelun tarkoituksena ei ole rajata kvalifikaa-
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tioita käsittämään tiukasti vain niissä lueteltuja asioita. Hän yhdistää kvalifikaa-

tiokeskustelun myös keskusteluun elämäntavasta, elämänhallinnasta ja subjektivi-

teetista. Kvalifikaatiokäsitteen merkitys on Väärälän (1995) tulkinnan mukaan lä-

hellä Bourdieun ja Passeronin (1990, ks. myös Bourdieu 1998) symbolisen pää-

oman, kulttuurisen pääoman ja koulutuspääoman käsitteitä. Niiden taas voidaan 

ymmärtää olevan ”bourdieulaisen” sosiaalisen pääoman elementtejä (Pekonen & 

Pulkkinen 2002, 27–29; ks. myös Coleman 1990, 1–23; Lin 2001, 19–25), jonka 

Putnam (2000) on laajentanut enemmän yhteisölliseksi pääomaksi.  

Kvalifikaatiot ovat muodostumassa olevien yhteiskunnallisten mahdollisuuk-

sien ja yksilöllisten ominaisuuksien välisiä suhteita. Niistä muodostuu moni-

ilmeinen tulkintakehikko, joka kattaa sekä yhteiskunnalliset suhteet että yksilölli-

sen pätevyyden. (Väärälä, 1995, 42–47.) Niihin suhteisiin viittaavat myös Eraut 

(1994) sekä Eteläpelto ja Tynjälä (1999) kuvatessaan kvalifikaatioiden perustana 

olevan tiedon ja kognition luonnetta.  

Väärälä (1995, 44–48) jakaa työelämän kvalifikaatiot viiteen tyyppiin. Ne 

ovat tuotannolliset ja tekniset, motivaatio-, mukautumis-, sosiokulttuuriset sekä 

innovatiiviset kvalifikaatiot. Kvalifikaatiotyypit muodostavat vuorovaikutteisen 

kokonaisuuden, jossa ne muotoutuvat tilanteen mukaan suhteessa toisiinsa. Tuo-

tannolliset ja tekniset kvalifikaatiot ovat ”yksilöllisiä teknisesti painottuvia amma-

tillisia tietoja, taitoja ja pätevyyksiä, jotka ovat välttämättömiä työn välittömässä 

suorituksessa”. Ne liittyvät työprosessin teknisiin ehtoihin ja vaatimuksiin. Moti-

vaatiokvalifikaatiot ymmärretään enemmän ”suhteellisen pysyvinä henkilökohtai-

sina ominaisuuksina” kuin kehittyvänä ammattitaitona. Keskeistä siinä on työhön 

sitoutuminen, suostumus ja motivaatio.  

Mukautumiskvalifikaatiot ovat ”työhön sopeutumisen ja suostumisen perus-

kysymyksiä”, joihin työntekijän on alistuttava. Niitä ovat esimerkiksi työkuri, 

työaika ja tunnollisuus. Mukautumiskvalifikaatiota voidaan kuvata myös sietoky-

kynä, joka on välttämättömyyksien tajuamista ja niiden sietämistä. Sosiokulttuuri-

set kvalifikaatiot tarkoittavat taas ”työntekijän suhdetta ja liittymistä työorgani-

saatioon” ja siitä ulospäin. Siihen liittyy kyky keskustella, kyky toimia tiimissä ja 

kyky yhdistellä erilaisten ihmisten erilaista osaamista uudella tavalla. Sosiokult-

tuuriseen kvalifikaatioon liittyy myös kyky ”käyttää toisten osaamista oman 

osaamisen tukena”. Innovatiiviset kvalifikaatiot ovat ”rutiineista poikkeavia toi-

mintoja, joilla työprosessin kehittäminen tulee keskeiseksi”. Ne rakentuvat suh-

teuttamisen taidosta, kyvystä ”nähdä oma työnsä ja koko työprosessi jatkuvasti 

muuttuvana ja kehityksellisenä toimintana”, kyvystä analysoida työnsä perusteki-
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jöitä sekä kyvystä ”jatkuvaan oppimiseen ja ammattitaidon joustavaan kehittämi-

seen”. (Väärälä 1995, 44–48.) 

Ammatillisia kvalifikaatioita voidaan tulkintani mukaan havainnollistaa ener-

giapuun korjuutyössä seuraavasti:  

Energiapuun korjuutyössä tuotannollisia ja teknisiä kvalifikaatioita ovat esi-

merkiksi energiapuun korjuukoneiden käsittelyn perustaidot sekä koneen pe-

rustoimintakunnon ylläpitämisen taidot. Motivaatiokvalifikaatiot ilmenevät 

esimerkiksi sitoutumisena siihen, että energiapuun korjuualue tehdään val-

miiksi sovittuna aikana. Ne ilmenevät myös vastuuna työkoneesta. Mukautu-

miskvalifikaatiot ilmenevät esimerkiksi työyhteisön hierarkkisuuden hyväksy-

misenä, sopeutumisena vuorotyöhön ja poikkeuksellisiin työaikoihin sekä 

laadukkaan työn tekemisen välttämättömyyden hyväksymisenä. Sosiokulttuu-

riset kvalifikaatiot ilmenevät energiapuun korjuutyössä esimerkiksi asioiden 

selvittämisenä pulmatilanteissa, kommunikointikykynä maa- ja metsänomista-

jien ja yrittäjien kanssa sekä toimimisena energiapuukorjuutiimin jäsenenä. 

Innovatiivisia kvalifikaatioita ovat energiapuun korjuutyössä esimerkiksi 

energiapuun hankinnan logistisen ketjun jatkuva kehittäminen sekä oman 

toiminnan vaikutuksen ymmärtäminen osana energiapuun hankintaa. Se on 

myös kykyä analysoida laajemminkin bioenergian hankintaprosessia ja kykyä 

oppia käyttämään uusia tietoteknisiä laitteita. 

Tavoiteltava ammatillinen osaaminen (ammattitaito) ymmärretään tässä tutkimuk-

sessa tietoina ja taitoina, jotka perustuvat opetussuunnitelmassa oleviin vaatimuk-

siin (Laiho 2001), työssäoppimispaikan vaatimuksiin, työelämän yleisiin vaati-

muksiin (esim. Hakkarainen 1999; Väärälä 1995) sekä oppilaiden käsityksiin 

ammattitaidosta. Ammattitaito sisältää teoreettisen ja käytännöllisen tiedon sekä 

niiden käyttämisen ja soveltamisen työssä (Bromme & Tillema 1995; Eraut 1994). 

Lisäksi se sisältää hiljaisen tiedon. Ammattitaitoa kuvaavat kvalifikaatiot ymmär-

retään tässä tutkimuksessa Väärälän (1995) määrittelyn mukaisesti. Tulkintani 

mukaan ammatillisen koulutuksen alkuvaiheen työssäoppimisessa korostuvat eri-

tyisesti työn tekemisessä välttämättömien tuotannollisten ja teknisten kvalifikaa-

tioiden sekä mukautumiskvalifikaatioiden oppiminen. Sosiokulttuuristen kvalifi-

kaatioiden rooli korostuu erityisesti koulutuksen loppuvaiheen työssäoppimisjak-

soilla. Ammattitaitoon tulkitaan liittyvän tässä tutkimuksessa myös Putnamin 

(2000) mukaisesti laajempi ammatissa tarvittava elämänhallinta sekä siinä tarvit-

tavat yksilölliset pätevyydet. Ammattitaitoa rajaa kuitenkin ensisijaisesti työtehtä-

vä tai vakanssi.  
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2.5.2 Asiantuntijuus 

Asiantuntijuuden käsite on liitetty perinteisesti niin sanottuihin korkeamman ta-

son ammatteihin, joissa on edellytetty erityisosaamista. Modernissa länsimaisessa 

yhteiskunnassa myös useat alemman tason ammatit, joissa hyödynnetään muun 

muassa modernia teknologiaa, edellyttävät vastaavanlaista asiantuntijuutta. (Vrt. 

Poikela 1994, 26–29.) Kognitiivisessa ja sosiokognitiivisessa tutkimuksessa – jo-

hon tämä tutkimus perustuu – asiantuntijalla ajatellaan olevan muita enemmän ta-

pahtumaan tai tilanteeseen sidottua ja sopivaa merkityksellistä tietoa. Lisäksi asi-

antuntijan tapa käsitellä tilanteita on erilainen. (Bereiter & Scardamalia 1993, 25–

42.) Tieto on kuvailevaa (deklaratiivista), käytännön toiminnassa tarvittavaa (pro-

seduaalista) ja äänetöntä (tacit knowledge). Kuvaileva tieto on varastoitunut mie-

leemme verkostomaisina merkitysrakenteina, kun taas prosessitieto on mieles-

sämme sääntöketjuina. Äänetön tieto on kokemuksen kautta varastoitunutta tietoa, 

jota ei voida käsitteellistää. Tieto ei ole siis vain faktatietoa tai käsitekokonai-

suuksia vaan tilanne- tai asiasidonnaista tietoa, joka mahdollistaa oikeiden ratkai-

sujen tekemisen. (Bereiter & Scardamalia 1993, 25–42; Lehtinen & Palonen 2000, 

91–95.) 

Asiantuntijalle on tyypillistä, että hän kykenee hahmottamaan hierarkkisia ja 

erillisiä käsitejärjestelmiä ja tarvittaessa yhdistämään niitä kokonaisuuksiksi. Täl-

löin mahdollistuu myös tiedon rakentuminen, uudelleenjärjestely ja eri osien kes-

kinäisten integraatioiden hahmottaminen. (Lehtinen & Palonen 2000, 91–95.) 

Asiantuntijalla on syvällinen ymmärrys aiheesta, minkä lisäksi hänellä on siitä 

runsaasti taustatietoa. Hän pystyy tunnistamaan ja ymmärtämään noviisia parem-

min ratkaisun kannalta kriittiset tekijät. Asiantuntijalle on tyypillistä, että hän ei 

hae pelkästään oikeaa vastausta vaan myös mahdollisimman tarkkaa vastausta 

ongelmaan. (Anderson & Leinhardt 2002, 311–317.) Asiantuntijoiden kyky pää-

tellä ja ratkaista ongelmia perustuu siten hyvin organisoituun ja käyttökelpoiseen 

tietoon, josta tehtävän kannalta merkittävä tieto voidaan palauttaa tarvittaessa 

mieleen helposti. Hyvin organisoitu ja käyttökelpoinen tieto vaikuttaa myös sii-

hen, mitä asiantuntijat huomaavat ja miten he kuvaavat ongelmat. Asiantuntijoilla 

on myös hyvin kehittynyt itsearvioinnin taito, jolloin he voivat helpommin luopua 

omista tulkinnoistaan ja jopa lähestymistavastaan (akkomodaatio). Ongelmanrat-

kaisuprosessissa asiantuntijat kykenevät tarkastelemaan kriittisesti myös koko 

ongelmanasettelua, mikä mahdollistaa jatkuvan oppimisen ja siirtymisen entistä 

korkeammalle ongelmanasettelun tasolle. (Bransford, Brown, Cocking, Donovan 

& Pellegrino 2004, 62–63; Tynjälä 1999b, 160.) 
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Asiantuntijuus voidaan jakaa rutiiniasiantuntijuuteen ja dynaamiseen asian-

tuntijuuteen. Rutiiniasiantuntija pystyy hyvin kehittyneillä rutiineilla ratkaise-

maan tutut ongelmat nopeasti ja täsmällisesti, mutta hän joutuu vaikeuksiin uu-

dessa tilanteessa. Dynaaminen asiantuntijuus mahdollistaa tarkoituksenmukaisen 

toiminnan myös uusissa tilanteissa. Sen ytimenä on asteittain syvenevien ongel-

manratkaisutaitojen kehittyminen, joka johtaa kykyyn käyttää progressiivista on-

gelmanratkaisua. Syvenevän ongelmanratkaisun tunnusmerkkejä ovat jatkuva op-

pimiseen panostaminen, vaikeampien ja haasteellisempien ongelmien etsiminen 

sekä pyrkimys oman alansa ongelmien ja tiedon hahmottamiseen yhä syvemmällä 

tasolla. (Bereiter & Scardamalia 1993, 77–150; Hakkarainen, Lonka ja Lipponen 

1999, 80–81; Tynjälä 1999b, 160–162.) 

Dynaaminen asiantuntijuus on adaptiivisen asiantuntijuuden lähikäsite. Sillä 

tarkoitetaan Hatanon ja Inagakin (1986) mukaan luovaa, joustavaa ja ulkopuoli-

siin vaatimuksiin mukautuvaa lähestymistä uusissa tilanteissa (ks. Bransford ym. 

2004, 58–60). Asiantuntijuudelle ja asiantuntijatiedolle on tyypillistä, että se on 

määräytynyt sosiaalisesti ja kontekstisidonnaisesti, jolloin myös kulttuuri ja siinä 

toimivat yhteisöt itse määrittelevät kriteerejä asiantuntijuudelle (Eteläpelto & 

Tynjälä 1999, 9–13). 

Hakkarainen, Palonen ja Paavola (2002, 448–452) ovat kehitelleet verkostoi-

tuneen asiantuntijuuden viitekehystä. Siinä asiantuntijuus ymmärretään ”sosiaali-

sesti hajautuneena ilmiönä, joka nojautuu yksilön, yhteisön ja kulttuurin väliseen 

vuorovaikutukseen”. Verkostoitunut asiantuntijuus perustuu asiantuntijuuden 

kolmeen näkökulmaan: asiantuntijuus tiedonhankintana (mielensisäinen näkö-

kulma), asiantuntijuus kulttuuriin osallistumisena (osallistumisnäkökulma) sekä 

asiantuntijuus tiedonluomisena (luomisnäkökulma). Mielensisäinen näkökulma 

edustaa perinteisen kognitiivisen tutkimuksen ydintä, jossa ollaan kiinnostuneita 

yksilön mielensisäisistä tietorakenteista ja prosesseista. Osallistumisnäkökulma 

edustaa taas sosialisaatiota korostavaa näkökulmaa, jossa kiinnostus kohdistuu 

asiantuntijakulttuuriin kasvamiseen ja kognitiiviseen sosialisaatioprosessiin.  

Tiedonluomisnäkökulmalla Hakkarainen ym. (2002) haluavat tuoda esiin asi-

antuntijuuden kehittymisen prosessit, joissa tietoa ja uusia käytäntöjä luodaan 

vuorovaikutuksessa yhteisön kanssa (vrt. Bereiterin ja Scardamalian (1993) dy-

naaminen asiantuntijuus). Asiantuntijuuden kehittymisessä pelkkä 

yksilöllinen ”palo” ei siis riitä, vaan siihen tarvitaan myös yhteisöllistä ”työntöä”.  

Verkostoituneen asiantuntijuuden käsite viittaa osittain myös asiantuntijuuden 

sisällölliseen, toiminnalliseen sekä kontekstuaaliseen ulottuvuuteen, joita pidetään 

asiantuntijuuden laadullisina ulottuvuuksina. Niissä esiintyvät osaamisen osateki-
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jät ovat sisältö-, menetelmä- ja sovellusosaaminen. Sisältö- ja menetelmäosaami-

nen ovat lähinnä rationaalista tietoa, kun taas sovellusosaaminen on konteksti- ja 

tilannesidonnaista ja uusiutuvaa tietoa. Siihen liittyy myös sosiaalinen ja kulttuu-

rinen tieto. (Haataja & Perttula 2004, 356–357.)  

Asiantuntijuutta voidaan tarkastella myös jaetun ja hajautetun asiantuntijuu-

den käsitteiden kautta. Jaettu asiantuntijuus viittaa prosessiin, jossa prosessiin 

osallistuvat ihmiset jakavat tiedon saavuttaakseen jotain, mitä kukaan heistä ei 

yksin pysty saavuttamaan. Esimerkiksi sydämensiirto edellyttää leikkauksesta 

vastaavan kirurgin asiantuntijuuden lisäksi muun muassa elintoimintojen ylläpi-

tämisestä vastaavien lääkärien ja hoitajien asiantuntijuutta ja siirrossa käytettäviin 

laitteisiin liittyvää asiantuntijuutta. Ihmisen toiminta ei ole tällöin pelkästään yksi-

löllinen prosessi, vaan asiantuntijoiden ja heidän tukenaan olevien verkostojen 

yhteinen prosessi. Hajautettu asiantuntijuus taas perustuu ajatukseen, että jokai-

sella oppimisyhteisön jäsenellä on muita enemmän asiantuntemusta jossakin asi-

assa. Hajautetussa asiantuntijuudessa hyödynnetään jäsenten kiinnostuksen ja tie-

topohjan eroja. (Hakkarainen ym. 1999, 143–146.)  

Parhaimmillaan yksilön ja yhteisön asiantuntijuus tukevat ja täydentävät toi-

siaan. Yksilön asiantuntijuus on tällöin osa yhteisön kokonaisasiantuntijuutta ja 

vastaavasti yhteisön asiantuntijuus tukee yksilön asiantuntijuutta (vrt. Nonaka & 

Takeuchi 1995). Työssäoppimisessa jaettu asiantuntijuus tarkoittaa työpaikoilla, 

oppilaitoksissa ja oppilailla olevan tiedon jakamista siten, että se tukee parhaim-

millaan samanaikaisesti sekä oppimista että opetuksen ja työyhteisön kehittymistä. 

Hajautettu asiantuntijuus tarkoittaa työssäoppimisessa sitä, että tunnustetaan esi-

merkiksi opettajalla oleva teoreettinen ja pedagoginen asiantuntijuus, työpaikka-

ohjaajalla oleva syvällinen omaan työhön kuuluva ammatillinen asiantuntijuus ja 

oppilailla oleva uuteen työntekijäsukupolveen liittyvä asiantuntijuus. Tärkeää on 

myös hyödyntää laajemminkin verkoston asiantuntijuutta, esimerkiksi laiteval-

mistajilla olevaa tietoa. Tällöin työpaikoilla tapahtuvan oppimisen ympärille 

muodostuu tiimi, jossa on tarvittavan kokonaisosaamisen eri osa-alueiden asian-

tuntijoita.  

Asiantuntijuuden käsite eroaa ammattitaidon käsitteestä siinä, että asiantunti-

juutta ei rajaa ensisijaisesti ammatillinen työ tai vakanssi, vaan asia, aihe tai teh-

tävä- ja ongelma-alue. Se ei myöskään rajaudu perinteisiin oppiainerajoihin, vaan 

edellyttää usein monialaisuutta. (Rauhala 1998, 230; Hakkarainen ym. 2002, 449.) 

Käsitteitä yhdistää ja sekoittaa se, että asiantuntijan toiminta on usein samalla 

ammatillista toimintaa (Bromme & Tillema 1995, 264). Ammattitaito sisältää siis 

aina asiantuntijuutta ja vastaavasti asiantuntijuus ammattitaitoa. 
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Asiantuntijuus ymmärretään tässä tutkimuksessa aihe-, tehtävä- ja ongelma-

alueeseen rajautuvina tietoina ja taitoina, joiden avulla ihminen kykenee toimi-

maan, päättelemään ja ratkaisemaan ongelmia nopeasti ja virheettömästi. Asian-

tuntijalla tulkitaan olevan Bereiterin ja Scardamalian (1993) mukaisesti muita 

enemmän tapahtumaan tai tilanteeseen sidottua ja sopivaa merkityksellistä tietoa. 

Asiantuntijuus perustuu hyvin organisoituun ja käyttökelpoiseen teoria-, käytäntö- 

ja itsesäätelytietoon, joita hyödyntäen ja yhdistäen mahdollistuvat dynaamiset ja 

pätevät kontekstisidonnaiset ratkaisut. Lisäksi asiantuntijuuteen kuuluu kyky op-

pia uutta ja mukautua nopeasti muuttuviin ympäristön vaatimuksiin. Asiantunti-

juuteen liittyy myös kyky jakaa ja luoda tietoa sosiaalisissa verkostoissa (Lehti-

nen & Palonen 2000; Poikela 2005; Tynjälä 1999b; myös Hakkarainen ym. 1999). 

Oppilaan ammattitaito ja asiantuntijuus kehittyvät työssäoppimisjaksolla par-

haimmillaan siten, että teoria- ja käytäntötieto integroituvat kokemustiedoksi. Sii-

hen liittyy myös työpaikalta saatava hiljainen tieto (Polanyi, 1966). 

2.5.3 Ammatillinen kehittyminen  

Edellä kuvatun ammatillisen osaamisen ja asiantuntijuuden oppiminen ilmenee 

ammatillisena kehittymisenä. Ammatillista kehittymistä voidaan tarkastella useas-

ta näkökulmasta. Perusasetelmassa kohtaavat yhteiskunta ja työelämän näkökul-

ma sekä yksilönäkökulma. Yhteiskunnan ja työelämän näkökulmasta ammatilli-

nen kehittyminen on yhteiskunnan ja työelämän haasteet ja muutokset huomioon 

ottava kokonaisvaltainen ja integroitunut oppimisprosessi, jossa oppilas hankkii 

vaadittavan ammattitaidon (vrt. Kauppi 1994, 253). Oppilaan näkökulmasta hä-

nen täytyy hankkia koulutuksen aikana valmiudet, joilla hän pärjää työssä ja elä-

mässä.  

Ammatillista kehittymistä voidaan tarkastella myös kognitiivisesta ja sosio-

historiallisesta näkökulmasta. Kognitiivisesta näkökulmasta ammatillinen kehit-

tyminen tapahtuu teoreettisen tiedon ja käytännön toiminnan yhteisvaikutuksessa, 

jossa teoreettinen tieto muuttuu ja rakentuu uudelleen käytännön tilanteiden ja 

siellä olevien vaatimusten kautta. Sosiohistoriallisesta näkökulmasta ammatillinen 

tieto kehittyy asteittain ammatillisessa enkulturaatio- ja sosialisaatioprosessissa 

konteksteissa, joissa tieto on itse osa kulttuuria. (Bromme & Tillema 1995, 262.) 

Ammatillisen kehittymisen perustana voidaan länsimaisissa yhteiskunnissa 

katsoa olevan formaalissa koulutuksessa hankittu tieto, jonka pohjalle ammattitai-

to ja asiantuntijuus kehittyvät. Formaalissa koulutuksessa hankittu tieto on tärkeää 

erityisesti dynaamisessa asiantuntijatyössä, koska pelkkä tilannesidonnainen 
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epämuodollinen tieto voi johtaa hyvään toimintarutiiniin vain, jos ympäristö ja 

tehtävät säilyvät samanlaisina. (Lehtinen & Palonen 2000, 99–100.) Tilan-

nesidonnaista epämuodollista tietoa ei siis voi siirtää erilaisiin konteksteihin ja 

tehtäviin, mikä on välttämätöntä työn sisältöjen muuttuessa nopeasti. Tieto on siis 

ammatillisen kehittymisen käyttöaine (Järvinen, Koivisto & Poikela 2000, 67–68) 

ja ammatillinen kehittyminen tapahtuu tiedon lisääntymisen, muuttumisen ja uu-

delleenjärjestelyn kautta. Se johtaa toiminnalliseen ja ajattelulliseen muutokseen 

työssä. Kehittymisprosessi ei ole tosin yksinkertainen, sillä tiedon lisääntymiseen 

ja uudelleenjärjestymiseen vaikuttavat myös oppilaan (ja työssäoppimispaikan) 

ennakko-oletukset ja uskomukset (Tillema 1995, 291–318).  

Poikelan (2005) mukaan tieto voidaan jakaa teoria-, käytäntö- ja itsesäätely-

tietoon. Teoriatieto on käsitteellistä ja symbolista informaatiota, joka muuttuu op-

pilaalle merkitykselliseksi tiedoksi sen prosessoinnin kautta. Teoriatieto muodos-

taa ammatillisen kehittymisen perustan. Käytäntötieto on luonteeltaan intuitiivista 

ja jopa assosiatiivista. Sitä ovat esimerkiksi koneissa ja laitteissa olevat konkreet-

tiset asiat, jotka ilmenevät vain käytännön toiminnassa. Se sisältää ”esineellistet-

tyä tietoa välineiden muodossa tai orgaanista ja ekologista tietoa luonnon 

eliömaailmassa”. Itsesäätelytieto on metakognitiivista ja reflektiivistä tietoa, joilla 

yksilö säätelee omia toimintojaan. Metakognitiolla tarkoitetaan tietoisuutta omas-

ta oppimisesta ja kognitiivisista toiminnoista sekä kykyä niiden tietoiseen ohjaa-

miseen. Reflektiivisyydellä taas viitataan oman toiminnan havainnointiin, kriitti-

seen tarkkailuun ja arviointiin. Teoria- ja käytäntötiedon integroituminen on am-

matillisen ja asiantuntijuuden kehittymisen keskeinen prosessi (Tynjälä 1999b, 

172). Itsesäätelytiedon integroituminen oppimisprosessiin on edellytys dynaami-

sen asiantuntijuuden kehittymiselle, ei niinkään ammatillisten rutiinien kehittymi-

selle. (Vrt. Hakkarainen ym. 1999.)  

Eraut (1994, 103–116) jakaa tiedon Rylen (1949) erotteluun tukeutuen propo-

sitionaaliseen mitä-tietoon ja käytännölliseen miten-tietoon, jota hän nimittää pro-

sessitiedoksi. Propositionaalinen tieto sisältää systemaattiseen tietoon perustuvat 

teoriat ja käsitteet sekä yleiset ja käytännölliset periaatteet, jotka on muodostettu 

joidenkin tapausten, päätösten ja toimintojen perusteella. Prosessitieto on toimin-

taprosessissa käytettävää tietoa. Prosessissa hyödynnetään mitä-tietoa, mutta pro-

sessitietoa ei voida kuitenkaan ”alentaa” pelkäksi mitä-tiedoksi. Prosessiin liitty-

vät informaation hankinta, muodostaminen ja jakaminen sekä taitava toiminta ja 

päättelyprosessit. Siihen liittyvät myös metaprosessit, joiden avulla omaa toimin-

taa voidaan kontrolloida ja ohjata. Prosessitieto sisältää myös hiljaisen tiedon, jos-

ta osa voidaan muuttaa näkyvään muotoon metaforien ja analogien avulla.  
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Tehokas informaation hankinta edellyttää Erautin (1994, 103–116) mukaan 

olemassa olevaa tietoperustaa, käsitteellistä perustaa ohjata tiedonhankintaa sekä 

taitoa kerätä ja tulkita informaatiota. Tiedonhankintamenetelmäksi ei voida määri-

tellä yhtä oikeaa menetelmää, vaan se pitää valita tarpeen mukaan. Informaation 

muodostaminen ja jakaminen sisältävät sellaisen informaation muodostamisen, 

jota esimerkiksi asiakkaat voivat ymmärtää. Työssäoppimisjaksolla oppilaat saa-

vat työskennellä aidoissa asiakastilanteissa, jolloin heillä on mahdollisuus kehit-

tää taitoa puhua asiakkaan kielellä. Työssäoppijoiden ammatillinen kehittyminen 

edellyttää siis samanaikaisesti sekä propositionaalisen että prosessitiedon hank-

kimista ja uudelleenjäsentämistä. Lisääntyvän tiedon avulla on mahdollista kehit-

tää myös käsitteellinen perusta ohjata tiedonhankintaa.  

Taitavalla toiminnalla Eraut (1994) tarkoittaa sarjaa toimintoja, jotka ovat ru-

tinoituneet kokemuksen ja käytännön kautta miltei automaattisiksi. Niistä selviy-

tyminen ei vaadi erityistä ponnistelua, joten huomio voidaan siirtää muualle. 

Työssäoppijoilla taitavan toiminnan kehittyminen on siten lähinnä työn tekemisen 

ja kokemuksen kautta syntyvien rutiinien kehittymistä. Prosessiin liittyvä päättely 

sisältää Erautin (1994) mukaan muun muassa suunnittelun, ongelmanratkaisun, 

analysoinnin, arvioinnin ja päätöksen tekemisen. Päättelyprosessissa tarvitaan 

konteksti-, situaatio- ja ongelmaperustaista tietoa sekä käytännön toimintaan ja 

päätösvaihtoehtoihin liittyvää tietoa. Käytännön toiminnassa se tarkoittaa infor-

maation tiivistämistä ja vaihtoehtojen hahmottamista sekä päätöksen tekemistä 

niiden pohjalta. Päättelyprosessien tuloksena voi olla esimerkiksi päätös uuden 

työtavan kokeilemisesta. Työssäoppimisjaksolla ammatillista kehittymistä tapah-

tuu erityisesti kontekstiperustaisen ja käytännön toimintaan liittyvän tiedon li-

sääntymisen avulla. Lisäksi oppilailla on mahdollisuus kehittää ja kokeilla on-

gelmanratkaisu- ja päätöksentekotaitojaan aidoissa tilanteissa.  

Koska asiantuntijuus syntyy ja siirtyy kontekstuaalisessa vuorovaikutuksessa, 

ammatillinen kehittyminen voidaan ymmärtää myös merkitysneuvotteluiksi, jois-

sa oppija etsii asioille henkilökohtaisia tulkintoja ja yhteisiä merkityksiä sekä 

hankkii kykyjä toimia eri tilanteissa (Eteläpelto & Tynjälä 1999, 9–13; Lehtinen 

& Palonen 2000, 145–159). Tällöin kehittymisessä on samanaikaisesti inter- ja in-

trapersoonalliset dimensiot (Ruohotie 1999, 30–31). Asiantuntijuuden kehittymi-

seksi onkin tärkeää saada toimia oppivan organisaation eritasoisten asiantuntijoi-

den muodostamissa ryhmissä, joissa on mahdollista järjestää asteittain vaativam-

pia tehtäviä (Hakkarainen ym. 1999, 74–75, 81, 146–149). Lave ja Wenger (1991, 

1995) käyttävät siitä käsitettä syvenevä osallistuminen, joka liittyy heidän määrit-

telemäänsä tilanneoppimiseen. Syvenevässä osallistumisessa oppilas osallistuu 
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asteittain vaativampiin työyhteisön käytäntöihin ja oppii tekemään työtä työyhtei-

sön kokeneempien työntekijöiden ohjaamana. Asteittain syvenevän ongelmanrat-

kaisun myötä oppijalle kehittyy uusia rutiineja, jotka vapauttavat älyllisiä voima-

varoja entistä vaativampaan ongelmanratkaisuun (Eraut 1994). Laven ja Wengerin 

määrittelemä kehittyminen on ristiriidassa rutiinien kehittymisen merkityksen 

kanssa, sillä heidän mukaansa taitojen harjaantuminen ei ole tärkeää, jolloin rutii-

nien kehittäminen ei myöskään ole tavoiteltavaa (Lave & Wenger 1991; Lave 

1996; Wenger 1998).  

Eritasoisissa ryhmissä toimivien noviisien ja asiantuntijoiden muodostamien 

ryhmien on todettu olevan ryhmän jäsenten laadullisesti erilaisen osaamisen ja 

tietämyksen vuoksi tehokkaita säätelemään myös omaa toimintaansa. Tällaiseen 

ryhmään osallistuvat ihmiset tekevät enemmän virheitä kuin pelkästään asiantun-

tijoista muodostettujen ryhmien jäsenet, mutta vastaavasti heillä on käytettävis-

sään myös enemmän virheiden korjausmekanismeja. Virheiden korjaaminen 

muodostaa oppimistilanteen myös asiantuntijalle. Ympäristön lisäksi harjoituksel-

la on merkitystä taitojen kehittymisessä, vaikka harjoittelun määrä ei takaa huip-

putaidon oppimista. (Hakkarainen ym. 1999, 74–75, 81, 146–149.) 

Perinteiselle oppipoika–mestari-oppimiselle on tyypillistä pitäytyminen ai-

kaisemmin hyviksi havaituissa käytänteissä. Työssäoppimisessakin on vaarana, 

että oppiminen jää aikaisempien käytänteiden oppimisen tasolle. Hyviksi havait-

tujen käytänteiden oppiminen on todettu hyväksi käsityöammateissa, mutta se ei 

sovellu sellaisenaan nopeasti muuttuvan yhteiskunnan käytännöksi. Nopeasti 

muuttuvan yhteiskunnan tarpeisiin sen sijaan vastaa ”kognitiivinen kisällioppimi-

nen”, jossa asiantuntijuuden kehittymisen keskiössä on asiantuntijoille tyypillinen 

kognitiivinen toiminta. Kognitiivisella kisällioppimisella tarkoitetaan dynaamisel-

le asiantuntijuudelle tyypillisien ajattelu- ja tiedonkäsittelyprosessien välittämistä 

oppilaalle. Oppimisen kannalta olennaista on muuttaa piileviä tiedonkäsittely- ja 

ongelmanratkaisuprosesseja ulkoiseen ja jäljiteltävään muotoon. (Hakkarainen 

ym. 1999, 152–154.) Kognitiivinen kisällioppiminen edellyttää, että oppija oppii 

tarkastelemaan myös omaa ja toisten toimintaa ulkoapäin, jolloin oma ja työpro-

sessin evolutionaarinen kehitys mahdollistuu. Ackerman (1996, 27–35) kuvaa täl-

laista kehitystä tanssiksi, jossa syvemmän ja laajemman ymmärryksen saavutta-

misessa vuorottelevat kokemukseen sisälle meneminen ja siitä ulos tuleminen.  

Benner (1984, 13–19, 21, 44) on kuvannut ammatillisten taitojen kehittymistä 

tukeutuen Dreyfusin ja Dreyfusin (1980) viisitasoiseen malliin. Ammatillisen ke-

hittymisen tasot ovat noviisi, edistynyt aloittelija, pätevä, taitava ja ekspertti. Ta-

sot heijastavat muutosta käsitteellisten periaatteiden avulla toimimisesta konkreet-
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tisiin kokemuksiin perustuvaan toimintaan. Tasot kuvaavat myös muutosta vaati-

vien tilanteiden hahmottamisessa. Ekspertit kykenevät erottamaan tilanteen koko-

naisuuden kannalta tärkeät osat, kun noviisi näkee kokonaisuuden koostuvan yhtä 

tärkeistä osista. Ammatillinen kehittyminen on myös siirtymistä ulkopuolisen ob-

servoijan roolista osallistuvaan rooliin, jolloin yksilö on kokonaisvaltaisesti mu-

kana tilanteessa. Bennerin kuvaama malli on enemmän tilannemallikuvaus kuin 

piirteitä tai kykyjä kuvaava malli. Lisäksi Benner (1984, 13–19) korostaa, että 

kokemuksella ei tarkoiteta pelkästään aikaan sidottua kokemusta. Kokemus viit-

taa tässä yhteydessä prosessiin, jossa ennakkokäsitykset ja teoriat hioutuvat käy-

tännön tilanteissa. Samalla kokemus lisää teoriaan eri vivahteita ja sävyjä.  

Bennerin (1984, 20–27) määrittelemää noviisia voidaan kuvata termein ko-

kematon ja rajoittunut, joustamaton sekä sääntöihin ja kirjatietoon tukeutuva toi-

mija. Noviisilla on tilanteesta irrallisia attribuutteja. Irrallisilla attribuuteilla tar-

koitetaan sellaisia tehtävän ominaisuuksia, joita voidaan käsittää tai todeta ilman 

tilannekokemusta. Niiden avulla hän pääsee mukaan toimintaan. Hänellä on Leh-

tisen ja Palosen (2000) mukaan käytössään enemmän deklaratiivista tietoa kuin 

proseduaalista tietoa. Bennerin (1984) mukaan myös pitkään ammatissa toimiva 

voi olla noviisin tasolla joutuessaan tilanteeseen, jossa työn tekemisen perusele-

mentit (esim. tavoitteet, menetelmät ja substanssi) ovat vieraita. Selviytyäkseen 

töistä noviisi tarvitsee tarkat toimintaohjeet ja säännöt.  

Edistyneellä aloittelijalla on tilanteista sen verran noviisia enemmän koke-

musta, että hän havaitsee siinä olevat merkitykselliset osatekijät, joista Dreyfus 

(1980) käyttää nimitystä tilanneaspektit (aspects of the situation). Edistynyt aloit-

telijakaan ei kykene vielä kunnolla erottelemaan työhön liittyviä tilanneaspekteja 

tärkeysjärjestykseen, mutta hänellä on hallussaan toimintaan tarvittavat perusperi-

aatteet ja suuntaviivat. Edistynyt aloittelijakin tarvitsee työstä selviytyäkseen vie-

lä yksityiskohtaiset ja selkeät ohjeet. (Benner 1984, 20–27.)  

Pätevän tason (Benner 1984, 27–34) saavuttaminen vaatii yleensä kahden–

kolmen vuoden työkokemuksen samanlaisissa tehtävissä. Pätevän tason toimija 

alkaa nähdä oman toimintansa osana pitkän tähtäimen tavoitteita ja suunnitelmia. 

Hän kykenee erottelemaan tilannekohtaisesti tärkeät ja vähemmän tärkeät attri-

buutit ja tilanneaspektit. Hänellä on käsitteellinen ja analyyttinen ote työhön, ja 

hänelle on kehittynyt hierarkkisia käsitejärjestelmiä. Häneltä kuitenkin puuttuu 

vielä taitavan tekijän nopeus ja joustavuus. Pätevä tekijä ei tarvitse enää tarkkoja 

ohjeita. Kehittymisen kannalta hänelle olisivat hyödyllisiä roolipelit ja simulaatiot, 

joissa hän saisi kokemusta aiempaa monimutkaisemmista tilanteista.  
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Taitava tekijä tarkastelee Bennerin (1984, 27–34) mukaan tilannetta kokonai-

suutena pitkäaikaisten tavoitteiden valossa. Häntä kuvattaessa avainsana on ha-

vainnointi. Näkökulma ei perustu pelkästään tilanteeseen itseensä vaan myös ai-

empiin kokemuksiin ja muihin samanaikaisiin tapahtumiin. Taitava tekijä kykenee 

asettamaan tilanteeseen liittyvät asiat tärkeysjärjestykseen. Hän tunnistaa yleensä 

ilman erityistoimia, milloin tilanne ei ole normaali tai milloin tilanne on muuttu-

massa epänormaaliksi. Hänellä on tilanteesta merkittävästi taustatietoa, ja tietora-

kenne on hyvin organisoitunutta ja käyttökelpoista (Anderson & Leinhard 2002). 

Bennerin (1984, 27–34) mukaan taitava tekijä tarvitsee oppimiseen erilaisia ta-

pausesimerkkejä, joissa on mahdollista kehittää kykyä ymmärtää lisää erilaisia ti-

lanteita.  

Ekspertin erottaa taitavasta tekijästä siitä, että hän toimii kokonaistilanteen 

syvällisen ymmärtämisen perusteella. Hänen ei tarvitse enää turvautua analyytti-

siin periaatteisiin yhdistäessään ymmärryksensä tilannekohtaiseksi toiminnaksi. 

Hänellä on paljon kokemusta ja intuitiivinen ote tilanteeseen, jolloin hän on si-

säistänyt myös paljon hiljaista tietoa. (Benner 1984, 27–34.) 

Kuviossa 1 on havainnollistettu tulkintaani tässä luvussa kuvatun ammatilli-

sen kehittymisen ulottuvuuksista ja vaihtoehdoista ammatillisessa koulutuksessa 

sekä siihen sisältyvässä työssäoppimisessa. Teoreettisen tai käsitteellisen ymmär-

ryksen, toimintataitojen ja rutinoituneen taitotiedon suhteellinen osuus ammatis-

sa/tehtävässä tarvittavasta kokonaisosaamisesta vaihtelee tulkintani mukaan am-

mateittain ja työtehtävittäin. Kuviossa 1 olevat nuolet kuvaavat ammatillisen ke-

hittymisen vaihtoehtojen ääritapauksia. Katkoviivalla kuvatut ellipsit kuvaavat 

ammatillisen kehittymisen ulottuvuuksia sekä niiden avulla saavutettavaa ammat-

titaitoa ja asiantuntijuutta.  

Pelkkä teorioihin perustuva ammattiin opiskelu tuottaa hyvän teoreettisen 

ymmärryksen työn tekemisen periaatteista. Hyvän teoreettisen tai käsitteellisen 

ymmärryksen hankkinut oppilas kykenee käsitteellistämään hyvin opittavaan 

ammattiin/tehtävään liittyviä asioita. Tällöin oppilaalla on hyvä ammatillisen ke-

hittymisen perusta (Poikela 2005), mutta hänellä ei ole työn fyysisen tekemisen 

edellyttämiä mielensisäisiä sääntöketjuja (Bereiter & Scardamalia 1993; Lehtinen 

& Palonen 2000). Pelkän teoreettisen ymmärryksen avulla ei myöskään voi kehit-

tää fyysisen työn tekemisessä kehittyviä rutiineja. Jos hyvän teoreettisen tai käsit-

teellisen ymmärryksen omaava oppilas pääsee työssäoppimisjaksolla integroi-

maan teoreettista osaamistaan käytäntöön ja luomaan prosessitietoa opittavaa työ-

tä tekemällä, hänen toimintataidoistaan on mahdollisuus kehittyä työtilanteisiin 

sopivia. Vastaavasti jos hän ei työssäoppimisjaksolla pääse soveltamaan teoreet-



 

 54

tista osaamistaan käytäntöön tai hänen teoreettinen tietonsa ei sovellu opittavaan 

työhön, hänen toimintataitonsa eivät kehity noviisia pidemmälle (vrt. Benner 

1984). 

Kuvio 1. Ammatillisen kehittymisen ulottuvuudet. 

Työssä tarvittavien toimintataitojen oppiminen vaatii käytännön työn tekemistä 

(kuvio 1). Opittavassa ammatissa tai tehtävässä vaadittavista toimintataidoista 

voidaan tulkintani mukaan oppia pelkästään käytännön työtä tekemällä muuttu-

mattomia työprosesseja, joiden oppiminen ei edellytä merkittävästi työn perustana 

olevan teoreettisen tiedon hallintaa eikä itsesäätelytiedon integroimista oppimis-

prosessiin. Pelkästään työn tekemistä sisältävä työssäoppiminen tuottaa siten ka-

pea-alaista ammattitaitoa ja asiantuntijuutta keskittyen työssäoppimispaikassa hy-

viksi havaittujen käytäntöjen oppimiseen (Hakkarainen ym. 1999). Toimintataito-

ja opettelemalla oppilaalle muodostuu työssä tarvittavaa prosessitietoa (ks. Eraut 

1994), jolloin hän kykenee tekemään tutut työt nopeasti ja täsmällisesti. Hänelle 

tulee kuitenkin vaikeuksia toimia uusissa tilanteissa, koska hänellä ei ole riittäväs-

ti niihin sopivaa merkityksellistä tietoa (Bereiter & Scardamalia 1993, Hakkarai-

nen ym. 1999). Pelkästään työtä tekemällä ei kehity myöskään kyky hankkia, jä-

sentää uudelleen ja integroida teoriatietoa käytäntöön (vrt. Tynjälä 1999b). 

Hyvän ammattitaidon ja asiantuntijuuden kehittymiseksi ammatillisen koulu-

tuksen pitää tapahtua teoreettisen (propositionaalisen tiedon), käytännöllisen (pro-
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sessitiedon) ja itsesäätelytiedon (metakognitiivisen tiedon) yhteisvaikutuksessa 

(vrt. Eraut 1994; Guile & Griffiths 2001; Tynjälä 1999b). Tällöin myös työssä 

tarvittava tieto täytyy ymmärtää Poikelan (2005) mukaisesti moni-ilmeisenä il-

miönä, jossa on teoreettinen, käytännöllinen ja kokemuksellinen ulottuvuus. Täl-

laista kehittymistä kuvaa kuvion 1 keskellä oleva spiraalin muotoinen nuoli. Par-

haimmillaan työssäoppimisjaksolla teoria-, käytäntö- ja itsesäätelytieto lisäänty-

vät, muuttuvat ja integroituvat toisiinsa syvenevänä prosessina. Työssäoppimises-

sa on myös tärkeää, että oppilaalle kehittyy työssä tarvittavia rutiineja, koska se 

vapauttaa älyllisiä voimavaroja laajemman ja syvemmän ymmärryksen hankkimi-

seen. Hyvään ammattitaitoon ja asiantuntijuuteen johtava työssäoppiminen tapah-

tuu tällöin Erautin (1994) mukaisesti tiedon lisääntymisen ja/tai uudelleenjärjes-

tymisen kautta. Hyvässä työssäoppimispaikassa oppilaalla on mahdollisuus opis-

kella asteittain vaativampia ammattiin kuuluvia käytännön töitä sekä teoreettista 

ja käsitteellistä tietoa.  

2.6 Opetusteknologia työssäoppimisen tukena  

Opetusteknologiaa tarkastellaan tässä tutkimuksessa mobiilioppimisen 

ja -opiskelun sekä mobiilin teknologian näkökulmasta. Opetusteknologiaksi ym-

märretään työssäoppimisjaksoilla tapahtuvan oppimisen ja sen ohjaamisen tukena 

käytettävien teknisten laitteiden, järjestelmien ja sovellusten muodostama koko-

naisuus (ks. esim. Lindh 2006, 28–34; Naughton 1994, 7–12). Esimerkiksi mat-

kapuhelin ja verkko-oppimisympäristö sekä niiden välinen tiedonsiirtojärjestelmä 

ovat osa opetusteknologiaa. 

2.6.1 Mobiilioppiminen ja -opiskelu 

Mobiilin opetusteknologian yhdistämistä oppimiseen on jäsennetty mobiiliopiske-

lun ja mobiilioppimisen käsitteiden avulla. Mobiilioppimisen käsite lanseerattiin 

koulutuksen kentälle langattomien päätelaitteiden, kuten kämmentietokoneiden ja 

älypuhelimien markkinoille tulemisen jälkeen (Järvelä, Häkkinen & Lehtinen 

2006, 9). Tarve mobiilioppimisen ja -opiskelun käsitteelle on seurausta koulutuk-

sessa käytettävän informaatioteknologian ja oppimisympäristöjen muuttumisesta 

(Hoppe, Joiner, Milrad & Sharples 2003, 255).  

Englannin kielessä käytetty mobile learning -käsite on käännetty suomeksi 

esimerkiksi mobiilioppimiseksi, mobiiliopiskeluksi ja m-opiskeluksi. Vakiintunut-

ta käsitettä ei ole vielä muodostunut. Mobiiliopiskelulla tarkoitetaan tilannetta tai 
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prosessia, jossa oppimista tuetaan mobiililaitteilla sekä niissä toimivilla sovelluk-

silla. (Seppälä 2002, 8–9.) Laajimmillaan mobiilioppimisella voidaan ymmärtää 

Malleyn ja Vavoulan (2003) mukaisesti kaikenlaista oppimista, joka tapahtuu, kun 

oppija ei ole ennalta määrätyssä paikassa tai kun oppija hyödyntää mobiilitekno-

logian tarjoamia mahdollisuuksia (Schwabe, Göth & Frohberg 2005, 1).  

Mobiiliopiskelun ja -oppimisen käsitteisiin liittyy keskeisesti mobiilius, jolla 

tarkoitetaan liikkuvuutta, muuttuvuutta tai liikuteltavuutta. Larun ja Järvelän 

(2008, 18–20) mukaan mobiilioppimisen tutkimuksissa on usein keskitytty tarkas-

telemaan mobiiliutta tilan ja ajan joustavuutena. Vähemmälle huomiolle on jäänyt 

mobiilin opiskelun ja siinä käytettävän teknologian vaikutuksien tarkastelu itse 

oppimiseen. (Ks. myös Taulor 2005, 3.) 

Laitteisiin takertuminen käsitteen määrittelyssä antaa mobiilioppimisesta liian 

suppean kuvan. Toisaalta mobiilioppimisen ja -opiskelun käsitettä ei pitäisi määri-

tellä myöskään mobiilius-käsitteen alkuperäisessä merkityksessä, koska se ei ku-

vaa riittävästi mobiililaitteiden avulla tapahtuvan oppimisen luonnetta. Oppimi-

nen on stabiili, vaikka oppimista tukeva laite on liikkuva. Siksi oppimista ei voi 

kuvata konstruktiivisella tasolla mobiili-sanalla. Mobiilioppimista ei siis voi mää-

ritellä kapea-alaisesti keskittymällä teknisiin laitteisiin, vaan se pitää ymmärtää 

laaja-alaisesti informaalisena oppimisena. (Syvänen ym. 2003, 159–160.) 

Syväsen ym. (2003, 160–161; ks. myös Ahonen, Koponen, Syvänen & Turu-

nen 2002, 28–29) mukaan mobiilioppimista voidaan arvioida seuraavien osateki-

jöiden kautta: kontekstuaalisuus, mukautuvuus, jatkuvuus, henkilökohtaisuus, 

joustava vuorovaikutus, saavutettavuus sekä ajan ja tehtävän hallinta. Myös 

Sharples, Corlett ja Westmancott (2002, 233) korostavat mobiilioppimisessa ajan 

ja tehtävän hallintaa sekä oppimiskontekstin merkitystä. Kontekstuaalisuudella 

Syvänen ym. (2003) tarkoittavat mobiilioppimisen paikka- ja tilannesidonnaisuut-

ta. Sharples ym. (2002, ks. myös Sharples 2000, 177–193) liittävät kontekstuaali-

suuteen myös oppimisen sosiaalisuuden ja sen edellyttämän vuorovaikutusmah-

dollisuuden. Syväsen ym. (2003) mukaan jatkuvuus kuvaa mobiilioppimisessa 

tiedon jäsentymistä ja kokonaisuuksien hallintaa sekä joustavaa siirtymistä eri 

oppimistilanteiden ja -kontekstien välillä. Henkilökohtaisuus on parhaimmillaan 

sitä, että oppiminen on itseohjautuvaa ja sitouttavaa ja oppimisen tuotoksena on 

henkilökohtainen tuotos, esimerkiksi portfolio. Joustavan vuorovaikutuksen ja 

saavutettavuuden osatekijät korostavat mobiililaitteille tyypillistä mahdollisuutta 

ajasta ja paikasta riippumattomaan vuorovaikutukseen sekä useisiin vuorovaiku-

tus- ja yhteysmuotoihin. Ajan ja tehtävän hallinnassa korostuu mobiilioppimiselle 
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tyypillinen piirre ajattomuudesta, joka ei ole realistinen, sillä oppija joutuu mobii-

lioppimisessakin suunnittelemaan ajankäyttönsä.  

Syväsen ym. (2003) näkemyksissä mobiilioppimisen osatekijöistä on yhteisiä 

tekijöitä Kynäslahden (2002, 64–65) määrittelemiin mobiilioppimisen element-

teihin. Niitä ovat mukavuus-rationaalisuus, tarkoituksenmukaisuus ja välittömyys. 

Mukavuus-rationaalisuus liittyy ajankäyttöön, jolloin lyhyitäkin vapaita ajanjak-

soja voidaan käyttää opiskeluun. Tarkoituksenmukaisuudella Kynäslahti (2002) 

tarkoittaa informaalin oppimistilanteen liittymistä luontevaksi osaksi muuta päi-

vittäistä toimintaa ja sijoittumista oppimisen kannalta merkitykselliseen paikkaan 

(vrt. Sharples ym. 2002). Välittömyydellä hän tarkoittaa mahdollisuutta tehdä op-

pimiseen liittyvä toiminto juuri silloin, kun siihen on tarvetta. Tällöin esimerkiksi 

jonkin asian todenperäisyys pitäisi olla mahdollista tarkistaa välittömästi, kun se 

tulee eteen.  

Edellä kuvatut mobiilioppimisen ja -opiskelun määrittelyt ovat yleisiä, eikä 

niiden perusteella mobiilioppimista voida erottaa selkeästi muusta oppimisesta. 

Sharples, Taylor ja Vavoula (2005) esittävätkin mobiilioppimisen teorian ja käsit-

teen määrittelemiseksi uutta näkökulmaa. He esittävät mobiilioppimisen teorian 

tarkasteluun seuraavia kriteerejä: poikkeaako se merkittävästi luokkahuoneissa, 

työpaikoilla ja elinikäisessä oppimisessa käytettävistä teorioista, mikä on oppijoi-

den liikkuvuuden määrä, kattaako teoria formaalin ja informaalin oppimisen, teo-

retisoiko teoria oppimisen konstruktiivisena ja sosiaalisen prosessina sekä tarkas-

tellaanko siinä oppimista teknologiakeskeisenä aktiivisena yksilöllisenä ja situa-

tionaalisena toimintana. Sharplesin ym. (2005) mukaan mobiilioppimisessa oppija 

on liikkuva enemmän kuin teknologia. Mobiilioppiminen voi olla sekä tavoitteel-

lista opetussuunnitelmaan perustuvaa että satunnaista oppimista ja sen ohjaami-

nen ja kontrollointi voidaan jakaa. Mobiilioppiminen mahdollistaa sillan raken-

tamisen formaalin ja (informaalin) kokemusperäisen oppimisen välille.  

Mobiilioppiminen ja -opiskelu ymmärretään tässä tutkimuksessa teknolo-

giatuettuun työssäoppimiseen liittyvänä intentionaalisen toiminnan muotona, jos-

sa oppiminen on informaation kokonaisvaltaista vastaanottamista, prosessointia, 

muokkaamista ja tulkintaa. Työssäoppimiseen liittyvä mobiilioppiminen ymmär-

retään kontekstuaalisena ja tilannekohtaisesti määräytyvänä (Eteläpelto & Tynjälä 

1999, 9; Sharples ym. 2002) kokemuksen ja kontekstin välisenä suhteena, joka 

organisoituu eri konteksteissa eri tavalla (Poikela 1999, 36). Koska työssäoppi-

miskontekstissa oppiminen yleensä tulkitaan organisoituvan informaaliksi oppi-

miseksi (ks. esim. Poikela 1999, 36–37; Syvänen ym. 2003, 159–160; vrt. Sharp-

les ym. 2005), oppimista tuetaan ja kontrolloidaan formaalien oppimistavoitteiden 
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saavuttamiseksi teknologian avulla. Tällöin teknologiaa hyödyntävästä työssäop-

pimisesta muodostuu formaalin ja informaalin oppimisen yhdistelmä (vrt. Sharp-

les ym. 2005).  

Mobiilioppimisen tutkimus 

Mobiiliteknologian kehittymisen myötä myös mobiilioppimisen tutkimukseen on 

ollut lisääntyvää mielenkiintoa (Keegan 2004). Mobiililaitteiden käytön vaikutuk-

sia oppimisprosessiin on alettu tutkia syvällisemmin kuitenkin vasta viime vuosi-

na (Leino, Turunen, Ahonen & Levonen 2002, 48; Naismith, Lonsdale, Vavoula 

& Sharples 2005, 4–36). Erityisesti perusopetuksen ja korkeakouluopetuksen yh-

teydessä mobiilioppimista on tutkittu ja kokeiltu useissa hankkeissa. Toimivuuden 

ja reunaehtojen lisäksi mobiilioppimista ja sen arviointia on tutkittu tehokkuuden 

ja taloudellisuuden näkökulmasta (Taxler 2004, 183–188).  

Syvänen, Pehkonen ja Turunen (2004, 155–163) ovat tutkineet peruskoulun 

kuudesluokkalaisten mobiilioppimista. Tutkimuksessaan he ovat määritelleet ai-

kaisempiin tutkimuksiin tukeutuen alustavia mobiilioppimisen komponentteja. 

Lisäksi he pyrkivät lisäämään ymmärrystä pirstaleisuudesta mobiilioppimiselle 

tyypillisenä ilmiönä ja sen vaikutuksista mobiilioppimisen suunnitteluun. Mobii-

lioppimisen komponenteiksi he määrittelevät 

1. jatkuvuuden ja mukautuvuuden oppimiskontekstien välillä 

2. oppimisen persoonallisena prosessina 

3. kontekstuaalisuuden oppimisessa 

4. käyttömahdollisuuden 

5. tuen ajan ja oppimisen hallinnassa  

6. joustavan interaktion. 

Syväsen ym. (2004, 155–163) mukaan tiedon jakaminen lisääntyy käytettäessä 

luokkahuoneessa kannettavia tietokoneita toistuvasti. Hyvällä ohjauksella ja to-

teutuksella kannettavien tietokoneiden käyttö edistää tiedon jakamisen käytäntöjä.  

Kannettavien tietokoneiden käyttö saattaa vaikuttaa Syväsen ym. (2004) mu-

kaan oppimiseen myös odottamattomalla tavalla. Esimerkiksi keskittyminen saat-

taa häiriintyä tai keskeytyä yhteyksien kadotessa. Mobiili ympäristö ja sen sisällöt 

tarjoavat oppilaille erilaisia oppimista häiritseviä elementtejä kuin perinteisessä 

luokkaopetuksessa. 

Mobiilioppiminen ei ole myöskään muuta oppimista nopeampaa, vaan se vaa-

tii aikaa prosessoida opittavaa sisältöä. Lisäksi mobiilioppiminen pakottaa ajatte-
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lemaan joustavammin tiedosta ja tiedon rakentamisesta, koska oppimistilantee-

seen tuleva informaatio on lähtöisin hyvin erilaisista lähteistä. Siksi perusopetuk-

sessa olisikin kiinnitettävä enemmän huomiota muun muassa lasten kulttuuriseen 

ja medialukutaitoon. (Syvänen ym. 2004.) 

Seppälä ja Alamäki (2003, 330–335) ovat tutkineet mobiilioppimista opettaji-

en harjoittelussa. Heidän tutkimuksensa liittyi projektiin, jonka tarkoituksena oli 

kehittää materiaaleja ja malleja opettaa, tutkia ja oppia mobiilissa oppimisympä-

ristössä. Tulosten mukaan mobiililaitteita käytettiin informaation jakamiseen, oh-

jaukseen ja palautteen antamiseen. Niistä käytetyin mobiililaitteiden käyttötapa 

oli informaation jakaminen. Kynäslahden (2003) määrittelemistä mobiiliuden 

elementeistä – mukavuudesta, tarkoituksenmukaisuudesta ja välittömyydestä – oli 

oppilaille merkittävin mobiililaitteen käyttömahdollisuuden välittömyys, jolla tar-

koitetaan mahdollisuutta toimia (esim. lähettää palautetta, kuvia ja palautteita) sil-

loin, kun se koetaan mielekkääksi ja tarpeelliseksi (right-away-possibility).  

Smørdal ja Gregory (2003, 320–329) ovat tutkineet, kuinka lääkäriopiskelijat 

hyödyntävät kämmentietokonetta (PDA) sairaalaharjoittelussaan. Tutkimukseen 

osallistuneilla opiskelijoilla oli harjoittelunsa aikana mahdollisuus hyödyntää mu-

kana olleeseen kämmentietokoneeseen tallennettua aineistoa ja hankkia sillä tie-

toa internetselaimen avulla. Lisäksi kämmentietokone mahdollisti yhteisölliseen 

oppimiseen sisältyvän vuorovaikutuksen opiskelijoiden ja opettajan välillä.  

Tulosten mukaan opiskelijat eivät käyttäneet kämmentietokonetta informaati-

on hankkimiseen. Opiskelijat kokivat lyhytviestien lähettämisen ja vastaanottami-

sen kämmentietokoneen avulla käyttökelpoiseksi. Smørdalin ja Gregoryn (2003) 

mukaan niiden lähettäminen perustui sosiaalisiin tavoitteisiin, joten niillä ei ollut 

merkittävää roolia työn sisällön yhteisöllisessä oppimisessa. Laitteiden käytössä 

oli myös paljon teknisiä ongelmia, kuten ongelmat tiedonsiirtoyhteyksissä sekä 

yhteisen standardin puuttumisesta johtuvat ongelmat. Heidän mukaansa tekniseen 

ja sosiaaliseen infrastruktuuriin onkin kiinnitettävä erityistä huomiota mobiilitek-

nologian tutkimuksessa ja opetuskäytössä. 

Työpaikalla tapahtuvaa yhteisöllistä mobiilioppimista tutkineet Lundin ja 

Magnusson (2003, 276–282) havaitsivat neljä erilaista oppimistilannetta. Ne oli-

vat ”kävely” yhteisölliseen oppimiseen, matkustaminen asiakastapaamiseen ja ta-

kaisin, ryhmäartikulointi sekä tiedon ja kokemusten jakaminen ilman artikulointia. 

Kävely yhteisölliseen oppimiseen tarkoittaa tilannetta, jossa siirtymällä kävellen, 

esimerkiksi toimistosta toiseen, luodaan yhteisölliseen oppimiseen johtavia in-

formaaleja oppimistilanteita. Ryhmäartikuloinnilla tarkoitetaan esimerkiksi asiak-

kaalle lähetettävän sähköpostin käsittelyä yhdessä toisen työntekijän kanssa.  
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Lundin ja Magnusson (2003, 276–282) havaitsivat myös tilanteita, joissa 

työntekijöiden liikkuvuus ja työn tekeminen eri paikoissa vaikeuttivat vuorovai-

kutusta yhteisöllisessä oppimisessa. Esimerkiksi yksin asiakastapaamiseen mat-

kustavan työntekijän oppimista tuki samaa asiakasta palvelleen työntekijän kanssa 

käyty keskustelu juuri ennen ja jälkeen asiakastapaamisen. Ennen asiakastapaa-

mista käydyn keskustelun aikana työntekijät muun muassa jakoivat tietoa asiak-

kaasta ja asiakastapaamisen jälkeen he tekivät yhdessä yhteenvedon tapaamisesta. 

Ammattiin opettamisessa on käytetty useilla teknisillä aloilla myös oppimis-

peleihin verrattavia simulaattoreita. Oppimispelit ovat useimmiten kaupallisista 

peleistä opetustarkoitukseen muokattuja pelejä. Esimerkiksi Quest Atlantis -peli 

sisältää Barabin, Thomasin, Dodgen, Cardeaus’n ja Tuzun (2005, 86–107) mu-

kaan useita ominaisuuksia, jotka helpottavat koulutuksellisia interventioita. Se 

edistää muun muassa sosiaalista sitoutumista, on pelaajalähtöinen ja tarjoaa jous-

tavan ja paikallisiin oloihin soveltuvan opetussuunnitelman. Thomasin, Schottin 

ja Kambourin (2004, 173–181) mukaan keskeisin ongelma oppimispelien kehitte-

lyssä on löytää tasapaino siinä, kuinka paljon painotetaan pelien pelattavuutta ja 

missä määrin korostetaan oppimista. Mobiilioppimiseen soveltuvien oppimispeli-

en tulee olla muunneltavia, haasteellisia ja hallittavia, tavoitteellisia sekä yhteisöl-

lisiä ja yhteistoiminnallisia. Oppimispelien muunneltavuus tarkoittaa enemmän 

kuin vaikeustason määrittelyä. Oppimispeleissä voittaminen pitäisi olla mahdol-

lista usealla tavalla. Hyvä peli tarjoaa pelaajalleen oman tarinan kirjoittamisen li-

säksi mahdollisuuden itse luoda peliä. Oppimispelien pitäisi siis olla samanaikai-

sesti pelaajasuuntautuneita, narratiivisia ja interaktiivisia, ja niiden pitäisi luoda 

yhteys oppimisympäristöön. Kaupalliset pelit voivat tarjota arkkitehtuurin inter-

aktiivisen oppimispelien ja -ympäristön suunnittelulle (ks. Diskey 2005, 79–80), 

mutta sisältöä ne eivät tarjoa. 

Thomasin ym. (2004) havainnot siitä, että keskeisin ongelma oppimispelien 

kehittelyssä on löytää tasapaino, kuinka paljon pelit ovat pelejä ja kuinka paljon 

oppimista, tukevat omaa kokemustani simulaattoreiden ja oppimispelien käytöstä 

ammattiin oppimisessa. Oppimispelien ja simulaatioiden avulla on mahdollisuus 

myös tukea työssäoppimista, esimerkiksi erilaisten työtilanteiden ennakkoon 

opiskelussa tai koettujen tilanteiden uudelleenkonstruoinnissa.  

2.6.2 Mobiilin opetusteknologian hyödyntäminen työssäoppimisessa  

Teknologian hyödyntäminen työssäoppimisessa on lisääntynyt pienellä viiveellä 

sen jälkeen, kun työssäoppiminen liitettiin osaksi ammatillista peruskoulutusta. 
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Kiinnostus teknologiaan on lisääntynyt samaan aikaan, kun työssäoppimisen ke-

hittämisessä on siirrytty sen rakenteellisesta kehittämisestä pedagogiseen kehit-

tämiseen. Teknologian hyödyntäminen työssäoppimisessa on lisääntynyt viiveellä 

myös suhteessa teknologian kehittymiseen, koska teknologian hyödyntämisessä 

on keskitytty pääasiassa valmiiden sovellusten, kuten sähköpostin, hyödyntämi-

seen.  

Tämän tutkimuksen alkuasetelman kannalta yksi merkittävimmistä kehitys-

askelista oli 1990-luvun lopulla langattomien tietoliikenneyhteyksien käyttöönot-

to (vrt. Ahonen ym. 2002, 10), joka mahdollisti muun muassa internetiin pääsyn 

myös matkapuhelimen välityksellä. Yhteyksien toimivuudessa on tosin vieläkin 

paljon kehitettävää, sillä tehokas mobiilioppiminen edellyttää nopeita ja toimivia 

yhteyksiä (vrt. Smørdal & Gregory 2003, 320–329; Tirri 2003, 25–26).  

Internetiin pääsy oli suuri harppaus teknologian hyödyntämisessä opiskelussa, 

sillä se avasi aiempaa laajemmat mahdollisuudet päästä informaation lähteille. Se 

mahdollistaa myös tiedon jakamisen ja prosessoinnin esimerkiksi yhteisessä 

verkko-oppimisympäristössä, vaikka oppilaat ovat fyysisesti kaukana toisistaan. 

Opettajalle internet tarjoaa mahdollisuuden muun muassa kontrolloida ja arvioida 

oppilaiden tehtäviä ja niiden tekemistä paremmin reaaliajassa.  

Tiedon jakamista ja prosessointia on alettu tehdä laajemmin internetin väli-

tyksellä graafisten selainten yleistyttyä. Sitä on tehty esimerkiksi sähköpostin, 

keskustelupalstojen ja erilaisten oppimisalustojen avulla. Matkapuhelimien omi-

naisuuksien nopea kehittyminen lisää niiden hyödyntämismahdollisuuksia tiedon 

jakamisessa ja prosessoinnissa. Nykyaikaisilla matkapuhelimilla voidaan muun 

muassa kuvata, äänittää ja tehdä videotallenteita. 

Myös mobiililaitteiden välityksellä tapahtuva tiedon jakaminen ja prosessoin-

ti edellyttävät läsnäoloa ja osallistumista. Garrison, Anderson ja Archer (2000, 

87–105, 2001) ovat määritelleet tietokoneperustaisen vuorovaikutuksen kolme 

läsnäolonäkökulmaa, jotka soveltuvat hyvin myös työssäoppimisen yhteydessä 

tapahtuvaan vuorovaikutukseen. Läsnäolonäkökulmat ovat 

1. kognitiivinen läsnäolo 

2. sosiaalinen läsnäolo 

3. opetuksellinen läsnäolo. 

Kognitiivisen läsnäolo kuvaa Garrisonin ym. (2000) mukaan vuorovaikutukseen 

osallistuvien henkilöiden kykyä rakentaa ja konstruoida merkityksiä vuorovaiku-

tustilanteessa. Sosiaalinen läsnäolo on taas oppilaiden kykyä osallistua vuorovai-

kutukseen ”kokonaisena persoonana”. Siihen sisältyy kyky tuoda itsensä ja aja-
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tuksensa esiin sosiaalisesti ja emotionaalisesti oppimisyhteisössä. Opetuksellinen 

läsnäolo on kognitiivisen ja sosiaalisen prosessin ohjaamista siten, että oppilaat 

kokevat vuorovaikutuksen merkityksellisenä ja opetukselliset tavoitteet saavute-

taan. (Ks. myös Anderson ym. 2001.) Teknologian avulla on mahdollista luoda 

myös oppilaiden sekä oppilaiden, opettajien ja asiantuntijoiden välinen asiaorien-

toitu yhteys ja areena, josta oppilaat voivat hakea apua työhön liittyvissä ongel-

missa (Greer, McCalla, Cooke, Collins, Kumar, Bishop & Vassileva 2000, 77–89) 

ja jossa otetaan huomioon edellä mainitut läsnäolonäkökulmat. 

Mobiiliteknologian tehokas hyödyntäminen työssäoppimisen tukena edellyt-

tää opiskelijalta keskittymiskykyä ja sopeutumista nopeasti muuttuviin tilanteisiin. 

Se edellyttää myös reflektointia, aktiivisuutta sekä vastuullisuutta ja itseohjautu-

vuutta omassa oppimisprosessissa. (Seppälä 2002, 14–15.) Lisäksi siihen tarvi-

taan teknologiainnostuneisuutta ja kokeilunhalua, koska useat teknologiaa hyö-

dyntävät järjestelmät ovat vielä kokeiluasteella ja verkko- sekä linjayhteyksissä 

on paljon parantamista. Keskittymiskykyä tarvitaan erityisesti silloin, kun ulkoiset 

tekijät häiritsevät opiskelua ja oppimista. Reflektointia tarvitaan työssäoppimises-

sa, kuten muussakin oppimisessa, oppilaan verratessa ja työstäessä uutta tietosi-

sältöä sekä liittäessä sitä osaksi omaa tietorakennettaan. Lisäksi tiedon sirpalei-

suus edellyttää oppilaalta kykyä kerätä oppimista tukevaa tietoa kokonaisuuksiksi 

(Leino ym. 2002, 51–55; Tirri 2003, 25–26).  

Oppilaan omaa aktiivisuutta vaaditaan myös teknologiaa hyödyntävässä op-

pimisessa. Laitteet mahdollistavat pääsyn tiedon lähteille sekä tiedon jakamisen ja 

prosessoinnin, mutta niitä ei tapahdu ilman oppilaan aktiivista ja tavoitteellista 

toimintaa. Aktiivisuuteen liittyy läheisesti myös vastuullisuus ja itseohjautuvuus. 

(Seppälä 2002, 14–15.) Vastuullisuus ja itseohjautuvuus korostuvat työssäoppimi-

sessakin, vaikka mobiiliteknologia parantaa yhteistoiminnallisen oppimisen edel-

lytyksiä. Mobiiliteknologia mahdollistaa  työssäoppimisjaksolla olevan opiskeli-

jan liittymisen osaksi laajempaa verkostoa (vrt. Tirri 2002, 44). 

Mobiiliteknologian käytön lisääminen työssäoppimisessa ei siirrä vastuuta 

oppimisesta opettajalta oppilaalle samalla tavalla kuin kontaktiopetuksen muut-

tamisen teknologiaa hyödyntäväksi etäopetukseksi, koska oppilaalla on perintei-

sesti tapahtuvassa työssäoppimisessakin kontaktiopetusta suurempi vastuu oppi-

misesta. Teknologian avulla voidaan oppimisvastuuta jopa palauttaa ohjaajalle tai 

opettajalle. 

Teknologian hyödyntäminen oppimisen tukena vaikuttaa myös opettajan työ-

hön, sillä opettajan täytyy ottaa huomioon opetusta suunnitellessaan ja toteuttaes-

saan teknologian mahdollisuudet ja rajoitteet. Teknologian käyttö muuttaa ope-
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tuksen suunnittelua ja toteuttamista entistä enemmän ennakoimattomaksi. Opetta-

jalla täytyisi olla pedagogisen ja asiaosaamisen lisäksi myös halua ja osaamista 

käyttää ja opastaa oppilaita käyttämään teknologiaa siten, että se tukee oppimista 

ja oppimistavoitteiden saavuttamista. Teknologiaa hyödyntävän opetuksen haas-

teena on luoda opiskelusta ja oppimisesta mahdollisimman ehjä kokonaisuus eri-

laisilla oppimisareenoilla. Haasteena on myös tarjota oppimisympäristö, jossa 

opettaja tukee oppimisprosessia rakentavasti, kannustavasti ja yksilöllisesti. (Lei-

no ym. 2002, 51–53; Mifsud 2003, 165–174; Roschelle 2003, 260–272; Roschelle 

& Pea 2002, 145–168.) 

Ideaalitilanteessa teknologian käyttö oppimisen tukena ei ole irrallinen ja eril-

linen osa oppimista, vaan se on mukautettu olemassa oleviin käytäntöihin. Tekno-

logian käyttö edellyttää usein myös muiden oppimiseen liittyvien infrastruktuuri-

en ja käytäntöjen muuttamista. (Lipponen & Lallimo 2006, 167–180.) Tällöin se-

kä oppilaiden että opettajien pitää oppia uusia toimintatapoja ja oppimisen strate-

gioita, mutta välttää kuitenkin teknologian käytöstä aiheutuvan turhautuneisuuden 

vaaran (Järvelä, Häkkinen, Lehtinen 2006, 9, Salovaara 2006, 103). 

2.7 Teorian yhteenveto: tulkinta teknologiatuetusta 

työssäoppimisesta sosiokognitiivisessa viitekehyksessä  

Koska työssäoppiminen on moniulotteisempi tapahtuma kuin luokkahuoneoppi-

minen, se edellyttää myös oppimisprosessin erilaista jäsentämistä. Ammatilliseen 

peruskoulutukseen kuuluvaa työssäoppimista ei myöskään voida suoraan verrata 

työpaikalla tapahtuvaan ammattilaisten oppimiseen, koska työssäoppiminen sisäl-

tää enemmän muun muassa formaalin oppimisen piirteitä. Erona luokkahuoneop-

pimiseen ovat työssäoppimispaikkojen erot oppimisympäristöinä. Eri työssäop-

pimispaikoissa esimerkiksi oppimisen välineet, kuten koneet, laitteet ja työohjeet 

voivat olla erilaisia. Työssäoppimispaikka on toisaalta autenttinen oppimisympä-

ristö, jolloin tiedon käyttö ja rakentaminen tapahtuvat siinä kontekstissa, jossa sen 

ehdot vallitsevat (Hakkarainen ym. 1999). Tällöin opitun siirto-ongelmat ovat 

luokkahuoneoppimista pienemmät (vrt. Engeström 1996; Lee & Tsai 2004). Ide-

aalitilanteessa työssäoppimisympäristö tarjoaa oppilaalle mahdollisuuden saman-

aikaisesti sosiaalistua työyhteisöön (ks. Berger & Luckmann 1994; Varila & Re-

kola 2003) sekä oppia ammatissa tai työtehtävässä tarvittavia tietoja ja taitoja 

(Bereiter & Scardamalia 1993; Hakkarainen ym. 1999: Laiho 2001; Scardamalia 

& Bereiter 1992; Väärälä 1995). 
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Hyvän ammattitaidon ja asiantuntijuuden kehittymisen mahdollistava sosio-

kognitiivinen työssäoppiminen edellyttää oppimisympäristövaatimusten lisäksi, 

että työssäoppimisjaksolla tehtävät käytännön työt sekä teoreettinen ja käsitteelli-

nen oppiminen tukevat toisiaan (ks. kuvio 1). Se mahdollistaa oppimisen asteit-

tain syvenevänä ja laajenevana spiraalina (kuvio 2), joka taas mahdollistaa osal-

listumisen vaativampiin tehtäviin (vrt. Hakkarainen ym. 1999; Lave & Wenger 

1991). Tällöin oppijan tietorakenne ja toiminta muuttuvat ydinasioihin keskitty-

väksi ja kokonaisuuksia ymmärtäväksi (Benner 1984). Tuloksena on yksilöllisesti 

ja sosiaalisesti konstruoituun tietoon perustuva ammattitaito ja asiantuntijuus, jo-

ka on ainakin osittain siirrettävissä myös muihin ympäristöihin (vrt. Hakkarainen 

ym. 2004).  

Työssäoppimisjaksolla tehtävien töiden sisällöillä on myös sosiokognitiivi-

sessa työssäoppimisessa merkittävä rooli, sillä niistä muodostuu oppilaalle oma-

kohtainen kokemus (vrt. Hakkarainen ym. 1999; Kolb 1984). Myös oppilaan yk-

silöllinen teoreettinen ja käytännöllinen tieto sekä niistä muodostuneet konstruk-

tiot ilmenevät ammattitaitona ja asiantuntijuutena käytännön töissä (vrt. Bronfen-

brenner 1979, 1994). Käytännön töiden määrä ja sisältö eivät kuitenkaan korvaa 

puutteellista teoreettista ja käsitteellistä ymmärrystä, sillä hyvä oppimistulos edel-

lyttää sekä teoreettista että käytännöllistä tietoa ja niiden yhdistämistä (vrt. Eraut 

1994; Hakkarainen ym. 1999; Tynjälä 1999b).  

Teoriatietoa ei voida ymmärtää sosiokognitiivisessa työssäoppimisessa irralli-

sena, vaan se täytyy ymmärtää osana oppimisprosessia sekä osana oppimisproses-

siin osallistuvien henkilöiden tietorakenteita, joita muokkaamalla teoreettinen ja 

käytännöllinen tieto yhdistyvät ammattitaidoksi ja asiantuntijuudeksi. Teoria- ja 

käytäntötiedon yhdistymiselle on tärkeää tiedon käytäntöön soveltaminen, jaka-

minen ja konstruointi työssäoppimisjaksolla. (Esim. Bereiter & Scardamalia 

1993.) Tiedon yhteinen käsittely mahdollistaa myös Hakkaraisen ym. (1999, 2004) 

kuvaaman yksilöllisen ja kulttuurisen tietämyksen rajankäynnin. Tiedon yhteinen 

käsittely ja uuden tiedon luominen edesauttavat myös sitä, että oppiminen ei jää 

pelkästään yhden työssäoppimispaikan vallitsevaan kulttuuriin ja käytäntöihin so-

peutumiseksi.  

Oppimisprosessia pitää yllä oppilaiden tietoinen ja tiedostamaton itsesäätely, 

joka ilmenee muun muassa suunnitelmallisuutena, aktiivisuutena, oppimismoti-

vaationa, itseohjautuvuutena ja reflektiivisyytenä (Järvenoja, Hurme & Järvelä 

2004, 379–390; Pintlich 2000, 92–104; Zimmerman 2000, 13–39). Lisäksi oppi-

misprosessia pitää yllä vertaisten ja asiantuntijoiden antama tuki ja ohjaus. Suun-

nitelmallisuus ja aktiivisuus ilmenevät oppilaiden aktiivisena tiedon ja kokemus-



  

 65

ten hankkimisena, heidän esiin tuominaan ajatuksina ja mielipiteinä sekä osallis-

tumisena työhön ja sosiaaliseen toimintaan. (Vrt. White ym. 2000, 97–129.)  

Oppimismotivaatiota ylläpitävät oppimistilanteen tulkinnan ja tavoitteiden 

asettamisen (omat ja ulkopuolelta asetetut) jälkeiset oppimistekoja ohjaavat voli-

tionaaliset prosessit, joilla tarkoitetaan päätöksen jälkeisiä ja päämäärään pyrkiviä 

oppimista edistäviä itsesäätöisiä prosesseja. Tällaisia prosesseja ovat esimerkiksi 

rutiini, toisten apu, itsenäinen avun etsiminen, tehtävän tai toiminnan vaihtaminen 

ja toiminnan kiinnostavaksi tekeminen. Volitionaalisten prosessien avulla oppilas 

kykenee vähentämään oppimista estävien häiriötekijöiden vaikutuksia. (Järvenoja 

ym. 2004, 379–390.)  

Oppilaiden ei ajatella ohjaavan sosiokognitiivista työssäoppimistaan täysin it-

senäisesti. Siksi oppiminen edellyttää myös ohjausta. Vertaisten ja asiantuntijoi-

den ohjaus ja tuki vaikuttavat oppimiseen jaetun ja hajautetun asiantuntijuuden 

kautta (vrt. Hakkarainen ym. 1999) ja siinä voidaan hyödyntää teknologiaa. Täl-

löin teknologia toimii kognitiivisena työvälineenä oppimisessa (Jonassen & Ree-

ves 1996, 693–719).  

Teknologian käytön liittäminen sosiokognitiiviseen työssäoppimiseen helpot-

taa tulkintani mukaan erityisesti oppilaiden pääsyä tiedon lähteille. Se mahdollis-

taa myös sosiokognitiiviselle työssäoppimiselle tärkeän tiedon jakamisen ja pro-

sessoinnin paikasta riippumatta (Seppälä 2002) sekä siinä vaadittavan kognitiivi-

sen, sosiaalisen ja opetuksellisen läsnäolon ja osallistumisen (Garrison ym. 2000). 

Teknologiaa hyödyntävä työssäoppiminen edellyttää tosin oppilailta perinteistä 

työssäoppimista enemmän omaa aktiivisuutta ja osallistumista (vrt. Garrison ym. 

2000, Seppälä 2002).  

Teknologiatuetun sosiokognitiivisen työssäoppimisen ohjaamiseen sopivat 

hyvin Hoadleyn (2002, 2004) kuvaamat haasteet. Hänen mukaansa haasteena on 

varmistaa kaikkien osallistuminen oppimisprosessiin ja varmistaa, että prosessi on 

produktiivinen. Osallistumisen varmistaminen kattaa niin teknologian, yhteydet 

kuin osallistujien keskustelu- ja ilmaisukyvytkin. 

Kuviossa 2 on kuvattu tulkintani ammatilliseen peruskoulutukseen sovelle-

tusta teknologiatuetusta sosiokognitiivisesta työssäoppimisesta. Sen perustana on 

käytetty ammattitaidon ja asiantuntijuuden kehittymistä luvun 2.5.3 mukaisesti 

(mm. Benner 1984; Eraut 1994; Poikela 2005; Tynjälä 1999b), sosiokognitiivista 

käsitystä oppimisesta (mm. Derry ym. 2000; Lave 1991; Resnick 1991) sekä ko-

kemuksellisen oppimisen (Boud ym. 1985; Kolb 1984), ekspansiivisen oppimisen 

(Engeström 2004) ja tutkivan oppimisen (Hakkarainen ym. 1999, 2004) malleja.  
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Teknologiatuettua sosiokognitiivista työssäoppimista sekä siihen liittyvää pe-

dagogista toimintaa voidaan tulkintani mukaan kuvata spiraalina, jonka keskiössä 

ovat työssäoppimispaikka oppimiskontekstina sekä työssäoppimispaikan ja tekno-

logian avulla laajennetun sosiaalisen verkoston tarjoama vuorovaikutus ja asian-

tuntemus. Mallissa oppimistavoitteiden asettaminen ja tarkentaminen, selittämi-

nen ja konstruointi, kriittinen arviointi sekä uuden tiedon hankkiminen ovat tois-

tuvia ja toisiinsa sidoksissa olevia oppimisen vaiheita. Oppiminen ei tulkintani 

mukaan kuitenkaan etene teknologiatuetussa sosiokognitiivisessa työssäoppimi-

sessa siten, että kun yksi vaihe päättyy, niin toinen alkaa. Esimerkiksi oppimista-

voitteiden tarkentamista, tiedon jakamista ja konstruointia sekä kriittistä arviointia 

voi tapahtua samanaikaisesti. Oppilas voi kokeilla myös selityksiään ja tulkinto-

jaan joka päivä, vaikka esimerkiksi syventävää tietoa ei ole vielä hankittu.  

Teknologian käyttö parantaa erityisesti asiantuntijuuden hyödyntämismahdol-

lisuutta oppimisessa sekä ohjaavan opettajan ja työpaikkaohjaajan mahdollisuuk-

sia vaikuttaa oppimisprosessiin ja sen tuloksiin (vrt. Hakkarainen 1999; Nonaka 

& Takeuchi 1995). Samalla oppimiseen vaikuttava sosiaalinen verkosto laajenee.  

Kuvio 2. Teknologiatuettu työssäoppiminen sosiokognitiivisessa viitekehyksessä. 
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Oppimiskontekstin rakentaminen tapahtuu työssäoppimispaikkaan tutustumisen ja 

sieltä saatavien kokemusten kautta (Boud 1985; Kolb 1984). Oppilaat tulkitsevat 

kokemuksensa ja saamansa informaation perusteella, millaisia mahdollisuuksia 

heillä on työskennellä ja oppia kyseisessä paikassa.  

Oppimiskonteksti sisältää työssäoppimispaikan fyysisen ja sosiaalisen ympä-

ristön. Vaikka fyysinen ympäristö voi olla sama koko työssäoppimisjakson ajan, 

oppilaan kokemus ja tunne työssäoppimispaikan soveltuvuudesta oppimiseen voi 

muuttua. Siihen vaikuttaa oppimisen lisäksi työssäoppimispaikan sosiaalinen ym-

päristö, jonka toimintaan osallistumalla oppilailla on mahdollisuus sosiaalistua tai 

etääntyä työssäoppimispaikan sosiaalisista käytännöistä (Berger & Luckmann 

1994; Varila & Rekola 2003).  

Oppimiskontekstin sosiaalinen ympäristö sisältää työssäoppimispaikan sosi-

aalisen ympäristön lisäksi myös samalla jaksolla olevien muiden oppilaiden, oh-

jaavan opettajan ja muiden oppimiseen vaikuttavien ihmisten muodostaman sosi-

aalisen verkoston. Oppilaat havainnoivatkin työssäoppimispaikkaa sekä fyysisenä 

että sosiaalisena ympäristönä. Havainnoinnin keskiössä ovat työssäoppimispaikan 

ammatilliset ja sosiaaliset vaatimukset sekä niiden vastaavuus heidän omaan 

osaamiseensa (Väärälä 1995).  

Oppimiskontekstissa oppilaat tutustuvat opittaviin asioihin ja tekevät opitta-

via käytännön töitä. Työssäoppimispaikassa käytännön töitä tekemällä oppilaille 

muodostuu opittavan työn kannalta merkityksellistä toimintaprosessissa tarvitta-

vaa tietoa. Samalla aiemmin opittu teoriatieto integroituu käytäntötietoon. (Eraut 

1994; Poikela 2005; Tynjälä 1999b.) Kehittyminen ilmenee parempana 

toimintataitona, työn hallitsemisena aiempaa paremmin kokonaisvaltaisesti ja 

riittävän usein toistettuna työn rutinoitumisena (vrt. kuvio 1).  

Oppimiskonteksti on myös paikka, jossa oppilaat testaavat uutta tietoa, seli-

tyksiä ja toimintamalleja. Testaamista tapahtuu koko ajan, ei vain syklin päätteek-

si. Siellä syntyy myös suurin osa kognitiivisista konflikteista (Derry ym. 2000; 

Limon 2001) oppilaan tiedostaessa oman tiedon ja/tai toiminnan puutteellisuuden 

tai soveltumattomuuden tilanteeseen. 

Teknologiaa voidaan hyödyntää oppimiskontekstin rakentamisessa erityisesti 

työssäoppimispaikan ja samanaikaisesti työssäoppimassa olevien opiskelukave-

reiden välisen sosiaalisen ympäristön muodostamisessa. Sitä voidaan hyödyntää 

myös työssäoppimispaikkaa laajemman asiantuntijuuden käyttöön tähtäävän sosi-

aalisen ympäristön rakentamisessa. Teknologian avulla laajennettu sosiaalinen 

ympäristö mahdollistaa siten oppimisen kannalta merkittävien sosiaalisten suhtei-
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den rakentumisen ja asiantuntijuuden reaaliaikaisen hyödyntämisen oppimisessa 

(esim. Bereiter & Scardamalia 1993; 1994; Tuomi & Gröhn 2001).  

Oppimistavoitteiden asettamisen vaiheessa työssäoppijat sekä heidän ohjaa-

jansa asettavat itselleen ja ryhmälle oppimistavoitteet. Ryhmälle asetetut oppimis-

tavoitteet ovat yleisempiä kuin yhden oppilaan tavoitteet. Yhteiset tavoitteet ank-

kuroituvat ryhmän yhteiseen käsitekonstruktioon ja yhteisiin, yhtä työpaikkaa 

yleisempiin vaatimuksiin (vrt. Bereiter & Scardamalia 1994; Hakkarainen ym. 

1999, 2004). Ryhmän yhteisenä tavoitteena voi olla esimerkiksi energiapuun ko-

neellisen korjuun oppiminen. 

Ryhmän yhteiset tavoitteet voidaan määrittää teknologiaa hyödyntäen työssä-

oppimisjakson alettuakin, jolloin ne voidaan helpommin yhdistää kunkin työssä-

oppimispaikan vaatimuksiin. Oppimistavoitteiden yhteinen käsittely teknologiaa 

hyödyntäen mahdollistaa myös oppilaiden omien tavoitteiden suhteuttamisen pa-

remmin omiin taitoihin ja työssäoppimispaikan vaatimuksiin. 

Vaikka yhteiset oppimistavoitteet ovat yleisempiä ja kokonaisvaltaisempia 

kuin yhden oppilaan tavoitteet, niillä täytyy olla kiinnekohtia oppilaiden ajattelu-

rakenteisiin. Oppilaan omat tavoitteet voivat painottua esimerkiksi energiapuun 

koneellisessa korjuussa koneen toimintakunnon ylläpitämiseen, tietotekniikan 

hyödyntämiseen, koneen käyttöön tai työssä tarvittaviin sosiaalisiin taitoihin. Op-

pilaan omat tavoitteet ovat ankkuroituneet hänen omiin kokemuksiinsa, taitoihin-

sa, hänellä olevaan tietoon työstä ja työpaikasta sekä hänen oletuksiinsa siitä, mitä 

työyhteisö ja ohjaajat häneltä odottavat (vrt. Benner 1984; Eraut 1994; Kolb 1984; 

Tynjälä 1999a, 1999b; Väärälä 1995).  

Oppimistavoitteet luovat työssäoppimiselle merkityksen ja ne motivoivat ja 

sitouttavat oppilaita uuden oppimiseen ja ponnistelemaan tavoitteeseen pääsemi-

seksi (Järvenoja ym. 2004). Parhaimmillaan oppilailla, ohjaavalla opettajalla ja 

työpaikkaohjaajalla on sama oppimistavoite ja oppimisen kohde (Tuomi & Gröhn 

2001). Tällöin oppimisesta voi muodostua oppimiskumppanuuteen perustuva yh-

teisöllinen prosessi (Engeström 2004; Hakkarainen ym. 1999).  

Selittämisen ja konstruoinnin vaiheessa oppilaat selittävät ja käsitteellistävät 

toisten oppilaiden ja ohjaajien kanssa opittavia asioita (vrt. Bereiter & 

Scardamalia 1994; Scardamalia & Bereiter 1992). Siinä käsitteellistetään ja jae-

taan työssäoppimisjaksolla opittavien asioiden sisältö ja sen oppiminen. Selittä-

misen ja konstruoinnin vaiheessa oppilaat käsitteellistävät myös omaa osaamis-

taan ja suhteuttavat sen oppimistavoitteisiin ja työssäoppimispaikan vaatimuksiin. 

Samalla he käsitteellistävät asioita, joita heidän pitää oppia tekemään toisin ja sen, 

miten he ajattelevat ne oppivansa.  
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Työssäoppimistapahtumien ja työssäoppimisjaksolla oppilaiden tekemien töi-

den yhteisellä käsittelyllä on merkitystä oppilaan havainnoinnin kohdentumiseen 

työssäoppimispaikassa. Sillä on merkitystä myös oppilaan ajattelun aktivoitumi-

seen ja jaetun ymmärryksen muodostamiseen. (Vrt. esim. Lave 1991; Resnick 

1991.) Siinä tulee tietoisuuteen ilmiöitä ja asioita, joita oppilas yksin ei havaitse. 

Se voi aiheuttaa oppilaalle jopa kognitiivisen konfliktin hänen huomatessaan, että 

hänen toimintamallinsa ja siitä luotu selitys eivät vastaa työssäoppimispaikan vaa-

timuksia tai oppimisprosessiin osallistuvien yhteistä näkemystä.  

Selittämisen ja konstruoinnin tuloksena oppilaan teoreettinen ja käsitteellinen 

ymmärrys työstä paranee. Samalla hänelle kehittyy kyky jäsentää opittavan työn 

kannalta merkityksellistä tietoa (vrt. Tynjälä 1999b). Selittämisen ja konstruoin-

nin vaiheessa oppilaalle syntyy myös käsitys osaamisestaan ja siitä, millaista 

osaaminen on sitten, kun oppimistavoite on saavutettu. Oppilas voi esimerkiksi 

selittää, että hän osaa jo kaataa ja karsia rungon, mutta katkonnassa laatu pitää 

oppia ottamaan huomioon aiempaa paremmin. Selittämisellä ja konstruoinnilla 

tavoitellaan siis ammattitaidon ja asiantuntijuuden kehittymiselle tärkeää abstra-

hointia ja yhteistä tiedon luomista (Bereiter & Scardamalia 1994; Hakkarainen 

ym. 2004). Selityksistä muodostuu yhteinen toiminnan käsitteellinen konstruktio, 

joka voi olla myös ristiriidassa työssäoppimispaikan käytänteiden kanssa (Enge-

ström 2004).  

Teknologian rooli korostuu selittämisen ja konstruoinnin vaiheessa, jos oppi-

laat ovat fyysisesti kaukana toisistaan. Mobiili teknologia mahdollistaa joustavan, 

ajasta ja paikasta riippumattoman selittämisen ja konstruoinnin (Syvänen ym. 

2003). Teknologian käyttäminen selittämisessä ja konstruoinnissa mahdollistaa 

myös opettajan välittömät ohjaukselliset toiminnot (ks. Garrison ym. 2000). Sen 

avulla voidaan myös parantaa ja nopeuttaa tiedon abstrahointia sekä yhteisen seli-

tyksen ja konstruktion muodostumista.  

Kriittisen arvioinnin vaiheessa arvioidaan kriittisesti sekä yksilöllisesti että 

yhdessä selittämisessä ja konstruoinnissa muodostunutta selitystä ja käsitteellistä 

konstruktiota. Yksilöllisesti siinä tarkastellaan selitysten ja niiden perusteella 

muodostuneiden konstruktioiden vahvuuksia ja heikkouksia suhteutettuna omiin 

käsityksiin sekä omaan toimintaan ja työssäoppimispaikkaan. (Vrt. Hakkarainen 

ym. 2004.) Siinä arvioidaan kriittisesti myös omaa ja työssäoppimispaikan toi-

mintaa. Tällöin ennakko-oletukset voidaan kyseenalaistaa, jolloin omia ja yhteisiä 

ennakko-oletuksia arvioidaan uudelleen. (Vrt. Engeström 2004; Mezirow 1996.) 

Kriittinen arviointi sisältää myös tiedon lähteiden ja oppimisprosessin arvioinnin. 

Kriittisen arvioinnin tavoitteena on myös löytää omien ja yhteisten tavoitteiden 
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kannalta parhaat tavat oppia ja tarkastella niitä erilaisista näkökulmista. Yhteisen 

arvioinnin kohteena on erityisesti tietolähteiden arviointi ja uusien näkökulmien 

esittäminen. Työssäoppimista ohjaavalla opettajalla ja työpaikkaohjaajalla on 

kriittisessä arvioinnissa keskeinen rooli, sillä heillä on oppilaita laajempi ja syväl-

lisempi tieto opittavista kokonaisuuksista ja niiden osien yhteyksistä toisiinsa.  

Tulkintani mukaan teknologia mahdollistaa kriittisen arvioinnin vaiheessa 

muun muassa sosiaalisessa verkostossa olevien ihmisten kokemusten ja näkemys-

ten hankkimisen oman arvioinnin tueksi. Teknologia mahdollistaa myös avain-

henkilöiden osallistumisen arviointiin ”etänä”.  

Uuden tiedon hankkimisen vaiheessa oppilaat hankkivat tietoa muun muassa 

ohjaavalta opettajalta, työpaikkaohjaajalta, opiskelutovereilta, työtovereilta, tieto-

verkoista ja kirjallisuudesta (vrt. Hakkarainen ym. 2004). Vaiheen tavoitteena on 

oppia keräämään ja tulkitsemaan informaatiota (vrt. Eraut 1994) ja löytää amma-

tillisen kehittymisen polttoaineena (Poikela 2005) olevaa uutta tietoa, joka jalos-

tuu myöhemmin käytännön toiminnassa näkyväksi osaamiseksi.  

Tulkintani mukaan ammatilliseen peruskoulutukseen kuuluvassa työssäoppi-

misessa on erityinen merkitys selittävällä ja soveltavalla tiedolla, ei niinkään ylei-

sellä teoreettisella tiedolla. Oppilas voi olla esimerkiksi ammattikuljettajan muka-

na ja kysyä häneltä neuvoa puutavaran laadun parantamiseksi. Hän voi esimerkik-

si kuulla, että hyvän laadun tekeminen edellyttää rungon tarkastelua myös sen pi-

tuussuunnassa, jolloin kuljettaja voi nähdä sen lenkouden ja mutkat helpommin. 

Oppilaat saavat uutta tietoa myös tiedon jakamisen vaiheessa.  

Teknologia mahdollistaa uuden tiedon hankkimisen vaiheessa tiedonhankin-

taverkoston laajentamisen, koska oppilaat voivat hankkia tietoa työpaikalla olevi-

en ammattilaisten lisäksi esimerkiksi internetin välityksellä useista lähteistä. He 

voivat hankkia esimerkiksi työssä käytettävien koneiden rakenteeseen ja ominai-

suuksiin liittyvää tietoa konevalmistajien internetsivuilta ja työhön liittyvää tietoa 

verkko-oppimisympäristöstä. Vaikka työssäoppimispaikassa olevien ammattilais-

ten rooli tiedon lähteenä on merkittävä, tietoa pitää hankkia työssäoppimispaikan 

ulkopuoleltakin, jolloin siitä syntyvällä konstruktiolla on edellytykset soveltua pa-

remmin eri työpaikkoihin ja tilanteisiin. Parhaimmillaan työn tekemisen käytän-

teiden kriittinen tarkastelu ja uuden tiedon hankkiminen useasta lähteestä johtavat 

työssäoppimispaikan työkäytäntöjen uusiutumiseen (vrt. Engeström 2004). 

Oppimistavoitteiden tarkentamisen vaiheessa tarkastellaan alussa asetettuja 

henkilökohtaisia ja yhteisiä oppimistavoitteita uuden tiedon ja ymmärryksen va-

lossa. Oppilailla on tällöin uusi tarkentunut näkemys omasta osaamisestaan suh-

teessa työssäoppimisjakson tavoitteisiin ja työpaikan vaatimuksiin. (Vrt. Hakka-
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rainen 2004.) Parhaimmillaan oppilaan käsitys työn tekemisen kokonaisuudesta ja 

siinä olevien osa-alueiden tärkeysjärjestyksestä on täsmentynyt (Benner 1984). 

Tarkastelun tuloksena oma osaaminen ja oppimistavoitteet jäsentyvät tarkemmin 

tai uudella tavalla. Osatavoitteiden tärkeysjärjestys saattaa myös muuttua. Tarken-

tuminen voi esimerkiksi johtaa siihen, että joihinkin osaamisalueisiin tulkitaan 

olevan tarpeellista perehtyä syvemmin tai laajemmin. Niistä muodostuvat tär-

keimmät uudet oppimistavoitteet. Samalla oppimistavoitteita ja opittavaa asiaa 

tarkastellaan suhteessa laajempaan kokonaisuuteen. (Vrt. Hakkarainen ym. 1999, 

2004.) Oppilas voi huomata esimerkiksi, että hänen pitää muuttaa myös kaatotek-

niikkaa, jotta hän saavuttaa katkonnalle asetetut tavoitteet.  

Uudelleenselittämisen ja konstruoinnin vaiheessa oppilaat luovat uuden käsi-

tyksen siitä, millaista työn tekeminen on ja millaista sen pitäisi olla. Samalla heil-

le tarkentuu, millainen tieto ja mitkä osaamisalueet ovat työn kokonaisuuden kan-

nalta tärkeitä (vrt. Benner 1984). Näistä osaamisalueista muodostuu myöhemmin 

ydinosaaminen, jotka oppimalla oppilas tulkitsee selviytyvänsä työssäoppimisjak-

son töistä. Parhaimmillaan se on oppilaan, työssäoppimispaikan ja alan vaatimuk-

sia vastaavaa (Väärälä 1995) osaamista, josta osa on muuttunut rutinoituneeksi 

taitotiedoksi (kuvio 1). Oppilas muodostaa samalla työstä ja omasta osaamises-

taan uuden käsitteellisen konstruktion. Tässä vaiheessa oppilaat tekevät uuden 

oletuksen tai tarkentavat aiempaa oletusta siitä, miten he saavuttavat oppimista-

voitteet. (Vrt. Hakkarainen 2004.)  

Uudelleenselittämisen ja konstruoinnin vaiheessa yksittäisistä selityksistä 

muodostuu, kuten aiemmassakin selityksen muodostamisen vaiheessa, uusi yhtei-

nen käsitteellinen konstruktio. Uuden selityksen luomisella ja konstruoinnilla ta-

voitellaan siten myös tiedon käsitteellistä uudelleenrakentumista ja -jäsentymistä. 

(Bereiter & Scardamalia 1993; Lave 1991; Resnick 1991.) Tällöin työssäoppi-

mispaikassa sekä aikaisemmin erilaisissa ympäristöissä hankittu ja usein pirstou-

tuneena oleva tieto saa työn ja ammatillisen kehittymisen kannalta uusia merki-

tyksellisiä rakenteita. Samalla oppilaille alkaa muodostua ammatissa toimimisen 

laajemmat yhteydet, kuten yhteinen kieli, merkitykset ja asenteet, joilla on merki-

tystä myös oppilaan samastumisessa työyhteisön ja alan työkäytänteisiin ja toi-

mintamalleihin (vrt. Berger & Luckmann 1994). 
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3 Tutkimuksen toteuttaminen 

Tässä luvussa kuvataan tutkimuksen toteuttaminen. Aluksi kuvataan tutkimusteh-

tävät ja niiden tarkennetut tutkimuskysymykset (luku 3.1) sekä tutkimusympäristö 

(luku 3.2) ja tutkimukseen osallistuneet koehenkilöt (luku 3.3). Sen jälkeen esitel-

lään tutkimuksessa käytetty tutkimusmenetelmä (luku 3.4) sekä tutkimusaineiston 

hankinta- ja analyysitavat (luvut 3.5–3.6). Luvun lopussa käsitellään tutkimuksen 

eettisiä kysymyksiä (luku 3.7). 

3.1 Tutkimustehtävät 

Tutkimustehtävänä on selvittää oppilaiden opetusteknologian käyttöä ja ammatti-

taidon kehittymistä teknologiatuetussa työssäoppimisessa sekä opetusteknologian 

käytön ja ammattitaidon kehittymisen muutoksia design-tutkimuksen aikana.  

Tutkimustehtävät ja niiden tarkennetut tutkimuskysymykset ovat:  

1. Millaista on oppilaiden opetusteknologian käyttö työssäoppimisessa? 

1.1. Mitä matkapuhelimen toimintoja oppilaat käyttävät työssäoppimisjaksol-

la ja millaisia sisältöjä niiden käyttöön liittyy?  

1.2. Millaisena oppilaat kokevat verkko-oppimisympäristön käytön matkapu-

helimen välityksellä? 

1.3. Millaisia oppimista tukevia tekijöitä matkapuhelimen ja verkko-

oppimisympäristön käyttö sisältää? 

1.4. Millaisia käyttäjäryhmiä ja niille tyypillisiä käyttötapoja matkapuhelimen 

ja verkko-oppimisympäristön käytöstä muodostuu? 

2. Miten oppilaiden ammattitaito kehittyy teknologiatuetussa työssäoppimisessa? 

2.1. Mitä tietoja ja taitoja oppilaat kuvaavat oppineensa työssäoppimisjakson 

aikana? 

2.2. Mitä eroja oppilaiden kuvaamissa tiedoissa ja taidoissa on eri käyttäjä-

ryhmien välillä? 

3. Miten opetusteknologian käyttö ja ammattitaidon kehittyminen muuttuvat 

design-tutkimuksen aikana? 

3.1. Miten matkapuhelimen ja verkko-oppimisympäristön käyttö muuttuu tut-

kimuksen aikana? 

3.2. Miten oppilaiden kuvaamat tiedot ja taidot muuttuvat tutkimuksen aikana? 

Tutkimus on toteutettu design-tutkimuksen mukaisesti jatkuvan kehittämisen pe-

riaatteella. Tutkimuksen aikana toteutetut työssäoppimisjaksot ja kehittämiskokei-
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lut on tehty Oulun seudun ammattiopistossa. Opetusteknologian käyttöä ja työs-

säoppimisjaksolla tapahtuvaa oppimista on tarkasteltu oppilaan ja työssäoppimis-

ta ohjaavan opettajan näkökulmasta.  

3.2 Tutkimusympäristö 

Tähän tutkimukseen liittyvät kokeilut on tehty Oulun seudun ammattiopiston 

Muhoksen yksikössä toteutetun Työssäoppimisen ohjauksen 

mobiiliratkaisut -kehittämisprojektin (Työssäoppimisen ohjauksen 

mobiiliratkaisut -projektin asettamispäätös 5.4.2005 § 152) yhteydessä. Projekti 

on toteutettu Euroopan sosiaalirahaston, Suomen valtion ja Oulun seudun 

ammattiopiston rahoittamana 1.4.2005–31.12.2007. Projektin yleisenä tavoitteena 

oli parantaa bioenergia- ja maatalousalan ammatillisen koulutuksen laatua ja 

vaikuttavuutta kehittämällä työssäoppimisen ohjaukseen ja työssäoppimisjaksolla 

tapahtuvaan oppimiseen joustavia ja opiskelijalähtöisiä menetelmiä 

mobiiliteknologiaa hyödyntäen. Tavoitteena oli kehittää erityisesti 

työssäoppimisen yksilöllistä oppimis- ja ohjausprosessia. Projektin tavoitteena oli 

myös parantaa bioenergia- ja maatalousalan opettajien ja työpaikkaohjaajien 

valmiuksia toimia työssäoppimisen ohjaajina sekä parantaa työntekijöiden 

mahdollisuuksia ja valmiuksia toimia ammatillisen koulutuksen asiantuntijoina. 

Projektissa oli mukana 38 työssäoppimispaikkaa tarjonnutta yritystä Kuopion, 

Oulun ja Lapin läänien alueilta. Suurin osa mukana olleista yrityksistä oli pieniä, 

alle viiden työntekijän yrityksiä. Yrittäjien lisäksi projektiin osallistuivat matka-

puhelimien laitevalmistaja Nokia Oyj, puhelin- ja dataliikenneyhteyksien tarjoaja 

Elisa Oyj sekä verkko-oppimisympäristön ylläpitäjä Mediamaisteri Group. 

Tähän tutkimukseen vaikuttavia projektin toteuttamisen periaatteita olivat 

käytettävän teknologian helppokäyttöisyys ja tehokkuus sekä markkinoilla olevi-

en yleisesti saatavilla olevien laitteiden ja sovellusten ensisijainen hyödyntäminen. 

Tällä pyrittiin siihen, että projektissa käytettäviä laitteita vastaavia laitteita on to-

dennäköisesti oppilaiden omistuksessa myöhemmin, jolloin niitä ei tarvitse hank-

kia oppilaitokselle. Käytettävän teknologian helppokäyttöisyysperiaatteella tar-

koitettiin sitä, että projektissa pyrittiin löytämään laite- ja sovellusratkaisut, joiden 

käyttö edellytti mahdollisimman vähän laite- tai sovelluskohtaista erikoisosaamis-

ta. Tehokkuusperiaatteella tarkoitettiin sitä, että käytettävän teknologian avulla 

työssäoppimisen kustannuksia on mahdollisuus pienentää, vaikka samalla mah-

dollistettiin tehokas oppiminen ja ohjaus. Markkinoilla olevien valmiiden laittei-

den ja sovelluksien ensisijaisen käytön periaate tarkoitti sitä, että projektissa hyö-
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dynnettiin ensisijaisesti laitteita ja sovelluksia, joita ei tarvinnut muuttaa merkit-

tävästi projektia varten. Tällöin esimerkiksi verkko-oppimisympäristön käyttöä 

varten matkapuhelimiin ei tehty erillistä ohjelmaa, vaan markkinoilla olevista 

matkapuhelimista valittiin mallit, joilla pääsi verkko-oppimisympäristöön käyt-

tämällä niiden vakio- tai lisävarustukseen kuuluvia sovelluksia.  

Projektin keskeisenä päämääränä oli kehittää ja kokeilla uutta teknologiaa 

hyödyntäviä työssäoppimisen ohjaus- ja oppimismenetelmiä sekä kouluttaa työs-

säoppimista ohjaavia opettajia hyödyntämään uutta teknologiaa työssäoppimisen 

ohjauksessa. Ohjaus- ja oppimismenetelmien kehittäminen ja kokeilu toteutettiin 

tämän tutkimuksen aineistonkeruun aikana. Projektin aikana koulutettiin työssä-

oppimista ohjaavia opettajia hyödyntämään uutta teknologiaa kahdessa koulutus-

tilaisuudessa. Niille opettajille, joiden tietotekniset valmiudet eivät riittäneet pro-

jektissa käytettävien laitteiden hyödyntämiseen, järjestettiin vuoden 2005 lopussa 

tietotekniikan ajokorttikoulutus. Matkapuhelimien ja verkko-oppimisympäristön 

pedagogista hyödyntämistä sisältävä koulutus järjestettiin opettajille vuoden 2007 

alkupuolella.  

Tämä tutkimus vaikutti Työssäoppimisen mobiiliratkaisut -projektin toteut-

tamiseen siten, että teknologian kehittäminen ja testaaminen todellisissa oppi-

misympäristöissä toteutettiin tämän tutkimuksen mukaisesti. Tutkimuksen teke-

minen projektin rinnalla vaikutti myös projektissa tehtyihin ratkaisuihin, koska 

projektin toteutuksessa hyödynnettiin sen aikana saatua tutkimustietoa. Erityinen 

merkitys projektissa tehdyille ratkaisuille olivat tutkimukseen osallistuneiden op-

pilaiden palautehaastattelut ja niiden perusteella tehdyt johtopäätökset.  

3.3 Tutkimuksen koehenkilöt 

Tutkimukseen osallistui 24 Oulun seudun ammattiopiston Muhoksen yksikössä 

ammatillista perustutkintoa suorittavaa oppilasta ja 3 heidän työssäoppimistaan 

ohjaavaa opettajaa. Tutkimus toteutettiin siten, että jokaiseen tutkimusasetelman 

testaamiseen (3 kpl) valittiin kahdeksan vapaaehtoista oppilasta ja yksi opettaja. 

Kaikki tutkimukseen osallistuneet oppilaat ja opettajat osallistuivat siten yhden 

kerran testaamiseen.  

Tutkimussuhde kolmeen tutkimukseen osallistuneeseen oppilaaseen katkesi 

kesken tutkimuksen. Heistä kaksi oppilasta keskeytti opiskelunsa työssoppimis-

jakson aikana. Yksi oppilas ei sopeutunut sovittuihin sääntöihin, jolloin hänen 

puhelin- ja tietoliikenneyhteytensä katkaistiin kesken työssäoppimisjakson. Li-

säksi yhden oppilaan haastattelutallenne tyhjentyi eikä uuden haastattelun teke-
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minen ollut aineiston analysointivaiheessa enää mahdollista. Tutkimustuloksiin 

vaikutti siten 20 oppilasta ja 3 opettajaa. Tutkimustulosten esittelyssä tutkimustu-

loksiin vaikuttavista oppilaista käytetään nimitystä tutkimukseen osallistuneet op-

pilaat. 

Kaikki tutkimukseen osallistuneet oppilaat olivat toisen vuosikurssin oppilai-

ta ja heille työssäoppimisjakso oli koulutuksen aikana toinen. Heidän oletettiin 

olevan ammatillisessa kehittymisessä ja työelämän todellisuuteen sopeutumisessa 

samassa vaiheessa (vrt. Benner 1984; Berger & Luckmann 1994).  

Ensimmäisen tutkimusasetelman testaamiseen osallistuneet oppilaat olivat 

vuonna 2004 opintonsa aloittaneita bioenergia-alan perustutkintoa suorittavia op-

pilaita. Kaikki ensimmäiseen testaamiseen osallistuneet oppilaat olivat miehiä. 

Iältään he olivat 17–44-vuotiaita. Suurin osa heistä oli 18-vuotiaita. Toisen tutki-

musasetelman testaamiseen osallistuneet oppilaat olivat vuonna 2004 opintonsa 

aloittaneita maatalousalan perustutkintoa suorittavia oppilaita. Heistä oli miehiä 

kuusi ja naisia kaksi. Iältään he olivat 17–19-vuotiaita. Suurin osa heistä oli 18-

vuotiaita. Kolmannen tutkimusasetelman testaamiseen osallistuneet oppilaat oli-

vat vuonna 2005 opintonsa aloittaneita maatalousalan perustutkintoa suorittavia 

oppilaita. Heistä oli naisia kuusi ja miehiä kaksi. Iältään he olivat 16–21-vuotiaita. 

Suurin osa heistä oli 17-vuotiaita.  

Tutkimukseen osallistuneet oppilaat valittiin heidän koti- ja työssäoppimis-

paikkansa maantieteellisen sijainnin mukaan. Tutkimukseen valittiin ensisijaisesti 

oppilaita, joiden koti- tai työssäoppimispaikka oli työssäoppimisjakson alkaessa 

Euroopan unionin sosiaalirahaston tavoite 2 ja 3 -alueilla ja toissijaisesti oppilaita, 

joiden koti ja työssäoppimispaikka olivat työssäoppimisjakson alkaessa Euroopan 

unionin sosiaalirahaston tavoite 1 -alueella. Tutkimukseen osallistuneiden oppi-

laiden työssäoppimispaikat (16 kpl) sijaitsivat Itä- ja Pohjois-Suomessa. 

Tutkimukseen osallistuneiksi opettajiksi valittiin tutkimusasetelman testauk-

seen sisältyvien työssäoppimisjaksojen ohjauksesta vastaavat opettajat. Tutki-

mukseen osallistuneet opettajat olivat ohjanneet siten samansisältöisiä työssäop-

pimisjaksoja aiemminkin. Ensimmäiseen ja toiseen testaamiseen osallistuneet 

opettajat olivat miehiä. Kolmanteen testaamiseen osallistunut opettaja oli nainen.  

3.4 Tutkimusmenetelmät 

Tämän tutkimuksen tutkimustehtävä edellyttää moniulotteista metodologista lä-

hestymistapaa, koska mielenkiinto kohdistuu opetuksellisten interventioiden ke-

hittämiseen kompleksissa ympäristössä. Tutkimus nähdään prosessina, jossa työs-
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säoppimisen ja ohjauksen teknologiaa hyödyntävä tukijärjestelmien suunnittelu, 

kokeilu ja siitä saatava palaute luovat pohjan järjestelmän ja mallien edelleen ke-

hittämiselle ja teorianmuodostukselle (vrt. esim. Barab & Squire 2004; Hoadley 

2004).  

Tutkimus on tehty pääasiassa laadullisena tutkimuksena. Laadullisella tutki-

muksella on pitkät perinteet ihmisen käyttäytymisen tutkimuksessa (Denzin & 

Lincoln 2000, 1–2). Sille on tyypillistä, että tutkimuksessa pyritään tavoittamaan 

tutkittavien kokemus, merkitys, näkökulma tai näkemys tutkittavasta ilmiöstä. Il-

miötä tarkastellaan myös määrällisten menetelmien avulla, aiempien tutkimusten 

valossa ja valmiista teoreettisista viitekehyksistä. Laadullinen tutkimus on proses-

si, jossa tutkija rakentaa kompleksista ja holistista kuvaa ilmiöstä, analysoi sanoja, 

raportoi saamansa informaation yksityiskohtaisesti ja sijoittaa tiedon luonnolli-

seen kontekstiin. Tutkija kutoo siis ”verkkoa”, jossa osa on uutta ja osa vanhaa. 

(Alasuutari 1999; Creswell 1998, 15; Eskola & Suoranta 1998; Kiviniemi 2001; 

Miles & Huberman 1994; Syrjälä, Ahonen, Syrjäläinen & Saari 1994; Tuomi & 

Sarajärvi 2002; Varto 1992.) 

Tässä tutkimuksessa on vaikutteita fenomenologisesta tutkimusperinteestä, 

johon liittyvät oletukset ovat olleet vallitsevia laadullisessa tutkimuksessa (Kvale 

1996, 52–55). Fenomenologia voidaan ymmärtää laajana filosofiana, tutkimuksen 

lähestymistapana ja tutkimusmetodina. Filosofiana ymmärrettynä se sisältää eri-

laisia suuntauksia, joista erotetaan yleensä kaksi pääsuuntausta. Ne ovat feno-

menologian isäksi kutsutun Edmund Husserlin edustama deskriptiivinen ja Hei-

deggerin hermeneuttinen fenomenologia. (Laine 2001b, 119–122.) Perttula (2000, 

428–442) on yhdistänyt edellä mainitut paradigmat eksistentiaaliseksi fenomeno-

logiaksi, jolla hän tarkoittaa deskriptiivisyyteen pyrkivää hermeneuttista feno-

menologiaa. Lähestymistapana fenomenologia ymmärretään vastakohtana positi-

vistiselle tutkimukselle (Lincoln & Cuba 1985, 14–46; Varto 1992). Fenomenolo-

giaa voidaan käyttää myös tutkimusmetodina (ks. Morse & Field 1995). Tässä 

tutkimuksessa fenomenologia ymmärretään tutkimusfilosofiana, jolloin se on tut-

kimuksen tekemisen väljä viitekehys.  

Fenomenologisen tutkimuksen ydinasioita tässä tutkimuksessa ovat Merleau-

Pontyn (1994) mukaisesti deskriptiivisyys, reduktio, olemus ja intentionaalisuus.  

Deskriptiivisyys liittyy aineistonkeruuseen ja analyysiin. Aineiston keruussa se 

merkitsee sitä, että tutkittavien oletetaan kuvaavan kokemuksiaan heidän subjek-

tiivista todellisuuttaan vastaavasti. Aineiston analyysissa se merkitsee tutkijalle 

pyrkimystä kuvata kokemukset mahdollisimman alkuperäisinä. (Giorgi 1993, 69; 

Perttula 2005, 136–157.) Tutkimus perustuu siten fenomenologisen tutkimustradi-
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tion mukaisesti yksilöllisten kokemusten reflektioon, jossa tutkimuksen kohteena 

olevat kokemukset ovat osa suurta ”elämänvirtaa”. Tutkijan tarvitsema tieto on 

siis ihmisten yksilöllisissä kokemuksissa. Tutkija analysoi, tematisoi ja käsitteel-

listää elämänvirrasta poimittuja subjektiivisia kokemuksia. Tuloksena on yksilöl-

lisistä kokemuksista rakennettu konstruktio, jolla ilmiötä selitetään. Siksi tutki-

mustulokset ovat aina jossain määrin paikallisia, vaikka niillä tavoitellaankin ylei-

syyttä. (Bogdan & Biklen 1998, 23; Kvale 1996, 52–53; Laine 2001b, 120–122; 

Satulehto 1992.)  

Koska tieto perustuu kokemukseen, todellista maailmaa tutkitaan kokemusten 

kautta. Tutkija pääsee käsiksi kokemuksiin puheen kautta, koska ihminen liittää 

kokemuksensa puheessaan jo olemassa olevaan merkitysrakenteeseensa. Tutkijan 

tarvitsema tieto löytyy tällöin esimerkiksi litteroiduista haastatteluista, mikäli tut-

kija saavuttaa tutkittavan kokemuksen. (Cohen & Manion 1994, 29–30; Laine 

2001b, 119–141; Perttula 2000, 430–431.)  

Fenomenologisen tutkimuksen perustana ovat siis ihmisen tietoisuudessa ole-

vat merkitykset ja merkityssuhteet. Ne ovat uppoutuneina yksilöllisesti koettuun 

maailmakokonaisuuteen, joka sisältää myös situationaalisuuden. Situationaalisuus 

onkin väistämättä fenomenologisen tutkimuksen ontologisena oletuksena. (Cohen 

& Manion 1994, 29–30; Laine 2001b, 119–141; Perttula 2000, 430–431.) Tällöin 

sanojen merkitys riippuu niiden käyttökontekstista (Schwandt 2000, 192). Merki-

tysten kautta paljastuu, kuinka subjektiivisesti koettu (intersubjektiivinen) maail-

ma rakentuu ihmisen tajunnassa, kuinka tietoisuus jäsentää ulkomaailmaa ja mi-

ten kokemus strukturoituu yhtenäiseksi ja mielekkääksi kokonaisuudeksi (Saari-

nen 1986, 120–129; Schwandt 2000, 192). Tutkija pyrkii siis kuvaamaan ilmiön 

rakenteen ja olemuksen (Perttula 1993). 

Fenomenologisen tutkimuksen oletuksiin kuuluu myös ihmisen toiminnan in-

tentionaalisuus. Sillä tarkoitetaan ihmisen luontaista ominaisuutta suuntautua aina 

johonkin itsensä ulkopuolella olevaan. Suuntautuminen ulkoiseen maailmaan 

riippuu siitä, miten todellisuus yksilölle näyttäytyy. Se riippuu myös siitä, miten 

hän havaitsee, jäsentää ja rakentaa maailmaa. Intentionaalisuuteen sisältyy myös 

ihmisen toiminnan tavoitesuuntautuneisuus. (Giorgi 1993; Mearleu-Ponty 1994.) 

Työssäoppimisessa intentionaalisuudella on erityinen merkitys, koska oppiminen 

tapahtuu aidoissa työtilanteissa ja koska työssäoppimisjaksolla oppilaat ovat eril-

lään toisistaan ja usein ilman välitöntä ohjausta.  
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3.4.1 Design-perustainen tutkimusmenetelmä 

Tutkimusmenetelmän tulee sopia valittuun lähestymistapaan (Hirsijärvi, Remes & 

Sajavaara 2000). Tämän tutkimuksen tutkimusmenetelmäksi valittiin design-

perustainen tutkimusmenetelmä. Muita lähestymistapaan ja tutkimuskohteeseen 

soveltuvia menetelmiä olisivat olleet muun muassa grounded-teoria (Glaser 1992; 

Tesch 1990; ks. myös Grönfors 1982), tapaustutkimus (Järvinen & Järvinen 1995, 

68; Syrjälä 1994) ja kehittävä työntutkimus (Engeström 1996; Lambert & Enge-

ström 1996; Tuomi-Gröhn & Engeström 2001).  

Design-perustainen tutkimus on suhteellisen uusi ja kehittyvä tutkimuspara-

digma kontekstuaalisen oppimisen tutkimuksessa (Dede 2004, 105; Design-based 

research collective 2004, 5). Se on rakentunut 1990-luvun alkupuolella esille nos-

tetun design experiment (Brown 1992, 141–178; Collins 1992), 1990-luvun puo-

livälissä käytetyn developmental research (Richey & Nelson 1996) ja vuosituhan-

nen vaihteessa lanseeratun design research (Cobb 2001; Collins, Joseph, & Bie-

laczyc, 2004; Edelson 2002) -käsitteiden kautta. Tässä tutkimuksessa menetel-

mästä käytetään käsitettä design-tut-kimus.  

Paradigmamuutoksella on pyritty Collinsin ym. (2004) mukaan vastaamaan 

paremmin oppimisen ja opetuksen tutkimuksen haasteisiin, joita ovat muun mu-

assa tarve tarkastella teoreettisia kysymyksiä oppimiskontekstissa, tarve lähestyä 

oppimista mieluummin todellisessa ympäristössä kuin laboratoriossa, tarve päästä 

kapea-alaisesta mittaamisesta ja tarve saada tuloksia formatiivisen arvioinnin 

kautta.  

Design-tutkimus on parhaimmillaan kokeellisten ja suunnittelullisten para-

digmojen yhteenliittymä. Tutkimus on suunniteltujen interventioiden, psykologi-

an, yksilöllisten kokemusten ja paikallisen oppimiskontekstin välinen interaktion 

kulminaatio. (Hoadley 2004, 203–204.) Design-tutkimuksen ytimenä ovat jatkuva 

koulutusinnovaatioiden kehittäminen (Bell 2004, 251) sekä erilaisten oppimisym-

päristöjen ja interventioiden vaikutuksien tutkiminen (Donnell 2004, 255–257). 

Interventio on tulos, joka perustuu olemassa olevaan tietoon ja oletuksiin sekä ke-

hittyvään teoriaan (Hoadley 2004, 203–204; Joseph 2004, 235). Design-

tutkimuksessa pyritään yhdistämään oppimisympäristöjen intentionaalinen suun-

nittelu ja kehittäminen oppimisympäristöjä koskevaan empiiriseen tutkimukseen 

(Hoadley 2004, 205) pyrkien samalla kehittämään pedagogisia käytäntöjä vaihte-

levissa oppimisympäristöissä (Barab & Squire 2004, 3; Joseph 2004, 235).  

Design-tutkimus voidaan ymmärtää joko tutkimusmenetelmänä tai ylätason 

metodologisena orientaationa. Tutkimusmenetelmänä ymmärrettynä design-
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tutkimus voi pohjautua useisiin teoreettisiin viitekehyksiin ja tutkimustraditioihin. 

Yhteistä kaikille viitekehyksille on, että interventioiden ja oppimisympäristöjen 

suunnittelussa on yhteys teorian ja paikallisen käytännön välillä. Niissä on myös 

kiinteä oppimisen ja koulutuksen välinen suhde. (Barab & Squire 2004, 2, 8; Bell 

2004, 244.) Design-tutkimuksen menetelmin tehdyissä tutkimuksissa käytetään 

yleensä useita aineistonkeruu- ja analyysimenetelmiä (Donnell 2004; Fishman, 

Marx, Blumenfeld, Krajcik & Soloway 2004, 47), koska tavoitteena on kehittää 

samanaikaisesti oppimisympäristöä ja käyttää niitä luonnollisena tutkimuslabora-

toriona (Design-based research collective 2004, 5; Sandoval & Bell 2004, 199–

200). Tuloksena syntyy uutta oppimisen teoriaa, tietoa ja menetelmiä opetusym-

päristöistä sekä niissä tehtävistä interventioista. Tulokset ovat interventionistisia 

ja iteratiivisia, ja niitä voidaan hyödyntää samanaikaisesti luonnollisissa oppimis-

konteksteissa ja teorianmuodostuksessa. (Barab & Squire 2004, 2–3; ks. myös di-

Sessa & Cobb 2004; Edelson 2002, 105–106.)  

Design-tutkimuksen paradigmassa on useita tutkimuksen tekemisen malleja. 

Bellin (2004, 246–248) mukaan niitä ovat kehityksellisen psykologian, kognitii-

visten tieteiden, kulttuuripsykologian ja kognitiivisen antropologian malli. Kehi-

tyksellisen psykologian malli perustuu sosiokognitiiviseen tiedonmuodostukseen, 

jossa representaatio ja käsitteellinen ymmärrys kehittyvät luovan ja konstruktiivi-

sen toiminnan kautta. Kognitiivisten tieteiden malli perustuu yksilölliseen kogni-

tiiviseen tieteenteoriaan, jossa kehitetään mentaalisten kognitiivisten prosessien ja 

tiedonmuodostuksen, kuten havainnoinnin, metakognition, päätöksenteon ja on-

gelmanratkaisun teoreettisia malleja. Kulttuuripsykologinen malli perustuu kult-

tuurihistorialliseen teoriaan, jossa oppiminen ja kehittyminen nähdään sosiaalise-

na ja kulttuurihistoriallisena tapahtumana. Tämä tutkimus sijoittuu Bellin (2004) 

jaottelussa lähinnä kehityksellisen psykologian malliin. 

Design-tutkimuksen periaattein tehtävän tutkimuksen kolme avainfunktiota 

ovat 1) kuinka suunnittelu tai mallintamisnäkökulma tarjoaa fokuksen tutkimus-

kysymyksille, 2) kuinka asetelma vaikuttaa tulevaan interventioprosessiin ja 3) 

kuinka kehittyvä teoria on informaation lähteenä seuraavan intervention suunnit-

telussa ja tutkimuksen tarkastelukulman kehittämisessä. Interventio ja sen suun-

nittelu ovat avaintekijöitä tutkimuskysymysten asettelussa. Tutkimuskysymykset 

ja interventio perustuvat aikaisemmista tutkimuksista saatavaan tietoon, teorioissa 

havaittuihin tutkimattomiin alueisiin tai puutteisiin ja niistä tehtyihin oletuksiin. 

Tutkimusasetelmaa ja tutkimuskysymyksiä määriteltäessä katsotaan siis samanai-

kaisesti taaksepäin ja eteenpäin. Vaikka useat intervention elementit perustuvat 

aikaisempiin teorioihin ja tutkimuksiin, paikalliset ratkaisut ovat käyttökelpoisia 
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myös ilman niiden syvällistä teoreettista ymmärrystä. (Cobb, Confrey, diSessa, 

Lehrer & Schauble 2003, 9–11; Joseph 2004, 236.) 

Bannan-Ritland (2003, 21–24) on jakanut design-tutkimuksen tekemisen nel-

jään vaiheeseen. Vaiheet ovat 

1. informaation hankinta  

2. kokeiluasetelma ja intervention toteutus  

3. vaikutusten arviointi paikallisesti 

4. laajempien vaikutusten arviointi. 

Informaation hankintavaihe sisältää muun muassa tarveanalyysin, kirjallisuuskat-

sauksen sekä sen perusteella tehtävien teoreettisten alkuoletusten tekemisen. Siinä 

luodaan siis aikaisemman tiedon perusteella viitekehys ja alustava teoreettinen 

malli interventioille. Kokeiluasetelma ja intervention toteutus sisältävät muun 

muassa intervention ja prototyypin suunnittelun ja toteutuksen sekä niihin tehtä-

vät muutokset kokeilujen aikana. Kokeilu ja asetelman säätäminen voi kestää 

useita kokeilukertoja, ja se voi sisältää erilaisia syklejä. Se ei siis ole pelkästään 

ennen kokeilua tehtävän alkuasetelman testaamista, vaan myös sen jatkuvaa ke-

hittämistä ja asetelman tarkentamista.  

Kokeilussa saatuja tuloksia arvioidaan kokeiluasetelman ja interventioiden 

vaikutusten arvioinnin vaiheessa paikallisesti ja yleisesti. Paikallisten vaikutusten 

arvioinnissa tiedon hankinta ja analysointi yhdistyvät paikallisen teorian kehittä-

miseen. Jotta tutkimusprosessista tulee läpinäkyvä, tutkimusraportissa kuvataan 

kokeiluasetelman ja intervention rakentaminen sekä toimeenpano. Siinä kuvataan 

myös tutkimuksen aikana tehdyt muutokset, uudet löydöt ja tutkimusprosessin ai-

kana saadut tulokset. Lisäksi siinä tarkastellaan tulosten luotettavuutta ja rajoittei-

ta. Lopuksi arvioidaan tuloksien yleistettävyyttä ja validiteettia. (Bannan-Ritland 

2003, 21–24.) 

Collins ym. (2004, 33–38) jakavat vastaavat osa-alueet ja vaiheet seuraavasti: 

kehitetyn mallin toimeenpanon suunnittelu, modifiointi, mallin monikerroksinen 

analysointi, riippuvien ja riippumattomien muuttujien mittaaminen ja raportointi. 

Jaottelu voidaan sijoittaa Bannan-Ritlandin (2003) jaottelun sisään.  

Toimeenpanon suunnittelu sisältää suunnitellun mallin kriittisten elementtien 

ja niiden yhteensopivuuden tunnistamisen ja yksilöinnin sekä kuvauksen kriittis-

ten elementtien sijoittumisesta toimeenpanossa. Asetelman modifioinnissa vas-

taavasti tarkastellaan oppimistilanteeksi suunnitellun asetelman toimivuutta. Jos 

asetelma ei toimi, toimimattomuuden syyt selvitetään ja asetelmaa muutetaan. Jo-
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kainen muutos aloittaa samalla prosessissa uuden vaiheen. (Collins ym. 2004, 33–

38.) 

Mallin analysoinnissa tarkastellaan oppimistapahtumaa kognitiivisella, inter-

persoonallisella, ryhmä- tai luokkahuone-, institutionaalisella ja tulostasolla. 

Kognitiivisen tason analyysissä tarkastellaan oppilaiden ymmärryksen muutosta 

intervention aikana. Interpersoonallisen tason analyysissä analysoidaan sitä, kuin-

ka hyvin opettajat (tässä myös työpaikkaohjaajat) ja oppilaat ovat interaktiossa 

keskenään. Myös oppilaiden välinen interaktio on tärkeää. Tärkeitä kysymyksiä 

ovat: tapahtuuko oppimistilanteessa tiedon jakamista ja auttavatko oppilaat toisi-

aan? Ryhmätason tarkastelussa analysoidaan ryhmään osallistumista, ryhmäiden-

titeettiä ja valtasuhteita. Institutionaalisen tason analyysissä tarkastellaan oppilai-

toksen (esim. hallinnon) ja ryhmän ulkopuolisten tekijöiden (esim. vanhemmat) 

vuorovaikutusta ja tukea. (Collins ym. 2004, 33–38.)  

Oppimistapahtumaan vaikuttavia muuttujia on paljon. Lisäksi muuttujat 

muodostavat toisiinsa suhteissa olevan verkon, jolloin muutos yhdessä saattaa ai-

heuttaa muutoksen useassa muussa muuttujassa. Tärkeää olisikin tietää, mitkä 

niistä vaikuttavat juuri siinä kontekstissa, jossa interventio toteutetaan. Muuttujien 

mittaamisessa on tärkeää arvioida myös ilmapiiri-, oppimis- ja systeemisiä muut-

tujia. Ilmapiirimuuttujista tarkastellaan sitoutumista, yhteistyötä, riskinottoa ja 

oppilaiden kontrollia. Oppimisen muuttujista tarkastellaan muun muassa sisältö-

tietoa, taitoja sekä metakognitiivisia ja oppimisstrategioita. Systeemisistä muuttu-

jista tarkastellaan muun muassa mallin mukautumista opetussuunnitelmaan, py-

syvyyttä tai jatkuvuutta, laajennettavuutta, omaksumisen ja käyttöönoton helppo-

utta sekä hintaa. Saatuja tuloksia analysoidaan saatavuuden, ymmärrettävyyden ja 

käytön näkökulmasta. Lisäksi analysoidaan, kuinka hyvin tuloksena saatu malli 

integroituu oppimistoimintaan. (Collins ym. 2004, 33–38.) 

Myös Collins ym. (2004, 34, 38–39) korostavat tutkimusprosessin raportoin-

nissa läpinäkyvyyttä. Heidän mallinsa mukainen tutkimusraportti sisältää viisi 

osaa. Ne ovat mallin tavoitteet ja elementit, asetelman täytäntöönpano, eri vaihei-

den kuvaus, tulokset ja prosessissa opitut asiat. Mallin tavoitteet ja elementit sekä 

niiden yhteydet kuvataan niin yksityiskohtaisesti, että sen perusteella on mahdol-

lista arvioida, kuinka hyvin malli on laitettu täytäntöön eri asetelmissa. Asetelman 

täytäntöönpanoa raportoitaessa on tärkeää yksilöidä jokaisen asetelman täytän-

töönpano niin, että lukija voi arvioida, kuinka hyvin malli on toteutunut eri ase-

telmissa. Eri vaiheiden raportoinnissa kuvataan asetelman kokeilun eri vaiheet ja 

niissä tehdyt muutokset. Siinä kuvataan myös mahdolliset tavoitteiden muutokset. 

Tulosten raportoinnissa kuvataan muuttujien mittaamisesta saadut tulokset eri 
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asetelmissa. Prosessissa opituissa asioissa kuvataan, kuinka malli kehittyi tutki-

musprosessin aikana. Siinä kuvataan myös kehitetyn mallin rajoitteet sekä toi-

meenpanon ja tulosten soveltaminen. 

Design-tutkimus eroaa perinteisestä kokeellisesta tutkimuksesta usealla taval-

la. Pedagogiseen toimintaan liittyvässä design-tutkimuksessa on kiinteä suhde 

tutkijan ja opettajan välillä. Tutkimuksen tuloksena on uusien interventioehdotuk-

sien lisäksi paikallisia ja alustavia yleistyksiä tutkittavasta ilmiöstä. Siinä ei pyritä 

universaaleihin yleistyksiin samalla tavalla kuin perinteisessä empiirisessä tutki-

muksessa. Tutkimusprosessi sisältää myös jatkuvan kehittämisen periaatteen, jolla 

tarkoitetaan interventioiden, mittaamisen ja tutkimuksen etenemisen kehittämistä. 

Tutkija dokumentoi, mitä suunniteltiin, miten tutkittavien ja tutkijan käsitykset 

muuttuivat tutkimusprosessin aikana ja mihin intervention muuttaminen perustui. 

Menetelmän joustavuuden hintana on se, että tulokset ovat usein paikallisia, vaik-

ka tutkija toimiikin agenttina pyrkiessään yleistämään tuloksia muihin kontekstei-

hin. Tutkija on myös velvollinen kuvaamaan oman agendan, lähtökohdat sekä in-

terventiostrategiat. (Collins ym. 2004; Hoadley 2004, 204–205, 211.) Tutkimusta 

ei voida siten nähdä pelkästään ennalta määriteltyjen hypoteesien testaamisena 

vaan pikemminkin jatkuvana kehittämisprosessina, jossa ymmärrys siitä, mikä 

toimii ja mikä ei toimi, syntyy usein virheiden, kokeilujen ja intervention uudel-

leenrakentamisen kautta. Tällöin myös olemassa oleva tieto ja uskomukset ovat 

avoimia kritiikille ja kysymyksille. (Hoadley 2002, 453–454; Penner, Lehrer & 

Schauble 1998, 430.) 

Design-tutkimusmenetelmän kehittämisessä on vielä haasteita. Haasteena 

ovat esimerkiksi design-tutkimuksen "polttopisteen" tarkentaminen ja tutkimus-

menetelmän erottaminen muista tutkimustraditioista (Barab & Squire 2004, 3). 

Design-tutkimuksen avulla voidaan lähestyä monimutkaisia tutkimusongelmia. 

Samalla sen kyky päästä syvälle ilmiöön heikkenee. Dede (2004, 106) vertaakin 

design-tutkimusta osuvasti Sveitsin armeijan linkkuveitseen, jolla on laaja käyttö-

alue, mutta mihinkään niistä se ei ole erityisen tehokas. Design-tutkimuksen ke-

hittyminen on Kuhnia (1984) tulkiten vaiheessa, jossa sillä ei ole vielä valta-

asemaa, mutta se on hyväksytty yhdeksi tieteen tekemisen menetelmäksi. Mene-

telmässä olevien puutteiden ratkaiseminen vaikuttaa siihen, muodostuuko siitä 

esimerkiksi kasvatustieteen tutkimuksen arvostetuin ja käytetyin menetelmä.  

Donnellin (2004) mukaan design-tutkimuksen suurin haaste on kuitenkin 

yleistäminen. Yleistämisen ongelma koskee niin osallistujia kuin kontekstiakin. 

Yleistämisen ongelma koskee tosin laajemminkin kasvatustieteen tutkimusta, 

koska yksinkertaisten ”tämä on paras interventio” -vastausten antaminen saattaa 
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johtaa harhaan (esim. Hoadley 2002). Työssäoppimiskontekstissa tehdyssä tutki-

muksessa ei ole samanlaista kontekstiin liittyvää yleistämisongelmaa kuin luok-

kahuoneessa tehdyssä tutkimuksessa, koska työssäoppimispaikka on autenttinen 

oppimisympäristö. Työssäoppimispaikan autenttisuudesta huolimatta sieltä saatu-

jen tulosten yleistämisessä ja soveltamisessa ovat uudelleentulkinta ja kriittinen 

tarkastelu tärkeitä. (Ks. Design-Based Research Collective 2004, 5–7.)   

3.4.2 Design-tutkimuksen soveltaminen tässä tutkimuksessa 

Design-tutkimus on ymmärretty tässä tutkimuksessa tutkimusmenetelmänä, joka 

on tehty fenomenologisessa viitekehyksessä. Tällöin design-tutkimuksen periaat-

teet asettivat kehykset käytännön tutkimus- ja kehitystyön toteuttamiselle. Tutki-

mus on edennyt soveltaen Bannan-Ritlandin (2003) ja Collinsin ym. (2004) jäsen-

telyä kuvion 3 mukaisesti. 

Kuvio 3. Tutkimuksen päävaiheet. 

Tutkimus sisälsi viisi päävaihetta (kuvio 3). Ne olivat informaation hankinta, tut-

kimusasetelman rakentaminen, asetelman testaaminen ja modifiointi työssäoppi-

misjasoilla, vaikutusten arviointi ja tulosten raportointi. Asetelman testaamista ja 

modifiointia sekä vaikutusten arviointia lukuun ottamatta vaiheet ovat edenneet 

peräkkäin.  
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Informaation hankinta 

Informaation hankinta on edennyt Bannan-Ritlandia (2003) tulkiten kolmessa 

vaiheessa (kuvio 4). Tutkija perehtyi tutkimuskirjallisuuteen tukeutuen työpaik-

koihin oppimisympäristönä, työssäoppimiseen oppimismenetelmänä, työssäop-

pimisella tavoiteltavaan ammatilliseen kehittymiseen sekä teknologian hyödyn-

tämismahdollisuuksiin työssäoppimisen tukena (ks. luku 2).  

Työssäoppimisympäristössä tapahtuvaan oppimiseen tutustuessaan (kuvio 4) 

tutkija perehtyi työssäoppimisen oppimisteoreettiseen perustaan, työssäoppimi-

seen soveltuviin oppimismalleihin sekä ammatilliseen kehittymiseen. Tässä tut-

kimuksessa on käytetty työssäoppimisen oppimisteoreettisena perustana sosio-

kognitiivista oppimiskäsitystä (esim. Cobb 1994; Derry ym. 2000; Resnick 1991). 

Oppimismalleista työssäoppimiseen voidaan soveltaa tutkijan tulkinnan mukaan 

muun muassa kokemuksellisen ja reflektiivisen oppimisen (Boud ym. 1985; Kolb 

1984), ekspansiivisen oppimisen (Engeström 2004) ja tutkivan oppimisen (Hak-

karainen ym. 1999, 2004) malleja (ks. luku 2.4). Tutkija perehtyi ammatilliseen 

kehittymiseen (ks. luku 2.5) ammattitaidon ja asiantuntijuuden näkökulmista 

(esim. Benner 1984; Bereiter & Scardamalia 1993).  

 

Kuvio 4. Informaation hankinnan vaiheet. 

Teknologian hyödyntämismahdollisuuksien selvittämiseksi tutkija on perehtynyt 

mobiilioppimiseen ja -opiskeluun (Sharples ym. 2002, 2005; Syvänen ym. 2003) 

sekä mobiiliteknologian käyttöön oppimisen tukena (Lundin & Magnuson 2003; 

Seppälä & Alamäki 2003; Smørdal ja Gregory 2003).  

Tutkija on perehtynyt informaation hankintavaiheessa myös suomalaisissa 

ammattioppilaitoksissa toteutettuihin mobiiliteknologiakokeiluihin. Niistä tämän 

Perehtyminen 
työssäoppimis-
ympäristössä 
tapahtuvaan  
oppimiseen 

Perehtyminen 
teknologian 
hyödyntämis-
mahdollisuuk-
siin työssä-
oppimisessa

 
Teoreettisten 
alkuoletusten 
tekeminen 
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tutkimuksen alkuasetelman kannalta merkittävimmät teknologiset ratkaisut olivat 

työssäoppimista varten rakennetun verkko-oppimisympäristön sekä kommuni-

kaattorien ja sähköpostin hyödyntäminen työssäoppimisen tukena.  

Verkko-oppimisympäristön käyttöä on kokeiltu työssäoppimisen tukena 

muun muassa Nivalan ammattiopistossa. Niiden tarkoituksena oli kokeilun suun-

nittelusta ja toteuttamisesta vastanneen lehtori Pertti Krankkalan (henkilökohtai-

nen tiedonanto 16.5.2005) mukaan olla tiedon ja materiaalin lähde ja toimia väli-

neenä muun muassa vuorovaikutuksessa, raportoinnissa ja palautteen antamisessa. 

Myös työssäoppimistehtävät jaettiin verkko-oppimisympäristön välityksellä. Op-

pilaat käyttivät verkko-oppimisympäristöä tietokoneen ja kiinteän lankaverkon 

välityksellä.  

Tutkijan mukaan vahvuutena verkko-oppimisympäristön käytössä työssäop-

pimisen tukemisessa oli se, että sivuille voi laittaa melkein kaiken työssäoppimi-

seen liittyvän materiaalin. Opettajan oli helppo toimittaa oppilaille opiskelumate-

riaalia ja tehtäviä myös työssäoppimisjakson aikana. Oppilaat palauttivat tehtävät 

verkko-oppimisympäristöön, jolloin ohjaavalla opettajalla ja työpaikkaohjaajalla 

oli mahdollisuus nähdä verkko-oppimisympäristöön tehdyt raportit, päiväkirjat ja 

tehtävät reaaliajassa.  

Heikkoutena itse rakennetussa verkko-oppimisympäristössä oli tutkijan mu-

kaan se, että se ei ollut riittävän helppokäyttöinen. Lisäksi oppilaat olivat sidok-

sissa tietokoneisiin ja kiinteisiin tietoverkkoihin. Krankkalan (henkilökohtainen 

tiedonanto 16.5.2005) mukaan myöskään työpaikkaohjaajat eivät olleet ”vaivau-

tuneet sivustoille ja sivustojen ylläpito vaati runsaasti aikaa”. 

Toinen tämän tutkimuksen alkuasetelman kannalta merkittävä kokeilu oli 

Koulutuskeskus Salpauksessa toteutettu matkapuhelimien ja sähköpostin käyttö-

kokeilu työssäoppimisen tukena. Kokeilussa oppilaat lähettivät kommunikaatto-

rilla työssäoppimistehtävät ja oppimispäiväkirjat opettajan sähköpostiin. Kom-

munikaattorilla ei voinut ottaa valokuvia, joten sitä varten oppilailla oli työssäop-

pimisjaksolla mukana erilliset kamerat. He siirsivät siis valokuvat kamerasta en-

sin kommunikaattoriin ja sieltä sähköpostitse opettajalle.  

Kokeilussa mukana olleen lehtori Kari Mäkisen (henkilökohtainen tiedonanto 

17.5.2005) mukaan kommunikaattoriin tukeutuvan ohjausmallin vahvuutena oli 

se, että se oli mobiili järjestelmä, jossa oppilaat ja opettajat eivät olleet sidoksissa 

kiinteisiin tietoliikenneverkkoihin. Kommunikaattoriin tukeutuvan ohjausmallin 

vahvuutena oli myös se, että niillä voi lähettää tekstitiedostoja. Heikkoutena 

kommunikaattoriin tukeutuvassa ohjausmallissa oli se, että puhelimissa ei ollut 

kameraa, jolloin valokuvaamiseen tarvittiin erillinen kamera. Lisäksi valokuvat 
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täytyi siirtää ensin kamerasta puhelimeen tai tietokoneelle (vrt. Seppälä & Ala-

mäki 2003). Mäkisen (henkilökohtainen tiedonanto 17.5.2005) mukaan järjestel-

mä osoittautui myös liian monimutkaiseksi, jolloin suuri osa ajasta kului oppimi-

sen kannalta toissijaisten teknisten ongelmien ratkaisemiseen. 

Aiempiin tutkimuksiin, kirjallisuuteen ja käytännön kokeiluihin perehtymisen 

tuloksena päätettiin selvittää ennen tutkimusasetelman rakentamista tarkemmin 

työssäoppimiseen soveltuvia teknisiä ratkaisuja. Selvityksessä perehdyttiin mark-

kinoilla oleviin matkapuhelimiin, joita hyödyntäen työssäoppimispaikalla tapah-

tuvaa oppimista ja sen ohjaamista voitaisiin tukea. Selvitykseen ja testaamiseen 

osallistui tutkijan lisäksi kolme Oulun seudun ammattiopiston ammatillisten ai-

neiden opettajaa. Heidän lisäkseen siihen osallistui teknisinä ynnä muina tukihen-

kilöinä kahdeksan laite-, sovellus- ja yhteysasiantuntijaa.  

Yhteys- ja muut kokeilut tehtiin vuoden 2005 kevään ja alkukesän aikana. Ne 

toteutettiin siten, että puhelinlaitteet jaettiin kolmeen ryhmään: peruspuhelimet, 

kamerapuhelimet ja 3G-puhelimet. Peruspuhelimiksi luokiteltiin matkapuhelimet, 

joiden ominaisuudet sisälsivät äänipuhelu- ja tekstiviestitoiminnot, mutta joissa ei 

ole kameraa. Kamerapuhelimien ryhmään sijoitettiin matkapuhelimet, joissa oli 

peruspuhelimien toimintojen lisäksi kuvaus- ja videointimahdollisuus. Niihin oli 

mahdollisuus saada myös GPRS-yhteydellä (General Packet Radio Services) va-

rustettu internetyhteys. 3G-puhelimiksi (Three Generation) luokiteltiin vähintään 

kamerapuhelimien ominaisuuksilla varustetut matkapuhelimet, joissa on jokin 

3G-standardin mukainen tiedonsiirtoyhteys. Oppimisalustoista testaamisessa mu-

kana olivat Moodle-, Optima- sekä WebCt-verkko-oppimisympäristöt. 

Alkutestaamiseen valittiin tuoteselosteen perusteella jokaisesta puhelinryh-

mästä yhdestä kolmeen tutkijan tulkinnan mukaan parhaiten soveltuvaa matkapu-

helinta. Puhelimista testattiin äänipuhelujen soittamista, teksti- ja multimediavies-

tien lähettämistä ja vastaanottamista sekä valokuvaamista ja videointia. Lisäksi 

niillä kokeiltiin teksti-, kuva- ja äänitallenteiden siirtämistä verkko-oppimis-

ympäristöön. Testaamisen kriteereinä käytettiin puhelimen ja verkko-oppimis-

ympäristön ominaisuuksia, käytettävyyttä ja nopeutta.  

Äänipuhelujen soittamisessa ei havaittu eri matkapuhelimien välillä merkittä-

viä eroja. Videopuheluja oli mahdollisuus soittaa vain 3G-puhelimilla. Muita tut-

kimuksen alkuasetelman kannalta merkittäviä eroja puhelutoimintojen ominai-

suuksissa, käytettävyydessä ja nopeudessa ei havaittu.  

Merkittävimmät erot viestitoimintojen ominaisuuksissa, käytettävyydessä ja 

nopeudessa olivat multimediaviestien lähettämisessä ja vastaanottamisessa. Teks-

tiviestien lähettäminen onnistui helposti ja nopeasti kaikilla matkapuhelimilla. Li-
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sälaitteena 3G-puhelimiin saatava irtonäppäimistö nopeutti viestien kirjoittamista. 

Testin perusteella peruspuhelimilla voi lähettää ja vastaanottaa multimediaviestejä, 

joihin liitettävät kuvat olivat tallennettuina puhelimen muistiin. Niillä ei kuiten-

kaan voinut lähettää tai vastaanottaa itse otettuja valokuvia. Kamera- ja 3G-

puhelimista viestien lähettämisen nopeudessa ja käytettävyydessä ei havaittu eroja.  

Valokuvaus ja videointi onnistuivat helposti kaikilla kamerapuhelimilla ja 

3G-puhelimilla. Peruspuhelimilla ei voinut ottaa valokuvia eikä videoita. 3G-

puhe-limilla otetut valokuvat olivat parempilaatuisia kuin kamerapuhelimien 

ryhmään kuuluvilla puhelimilla otetut valokuvat. Kamerapuhelimien ja 3G-

puhelimien valokuvien tarkkuudessa ei tutkimuksen kannalta todettu kuitenkaan 

olevan merkittäviä eroja. 

Verkko-oppimisympäristöön pääsyssä ja verkko-oppimisympäristön käyttä-

misessä oli eroja eri puhelinryhmien välillä. Peruspuhelimien ominaisuuksiin ei 

kuulunut www-selain, joten niillä ei ollut mahdollisuutta testata internetyhteyttä 

eikä verkko-oppimisympäristön käyttöä. Internetyhteys toimi selvästi hitaammin 

kamerapuhelimilla kuin 3G-puhelimilla. Ero oli suurin siirrettäessä kuva- tai vi-

deomateriaalia verkko-oppimisympäristöön 3G-verkon peittoalueella. Myös omi-

naisuuksiltaan ja käytettävyydeltään 3G-puhelimet olivat parempia internetin ja 

verkko-oppimisympäristön käytössä. 

Testaamisen perusteella Moodle-, Optima- ja WebCt-verkko-oppimis-

ympäristön käyttö onnistui matkapuhelimella. Verkko-oppimisympäristöt oli ra-

kennettu tietokoneella käytettäviksi, mutta niitä oli mahdollisuus muokata pa-

remmin matkapuhelinkäyttöön sopivaksi. Irtonäppäimistö havaittiin hyväksi apu-

välineeksi erityisesti tekstien kirjoittamisessa verkko-oppimisympäristössä.  

Informaation hankinnan viimeisenä vaiheena on tutkimuksen alkuoletusten 

tekeminen (kuvio 4). Ne ovat perusta tutkimusasetelman rakentamiselle (Bannan-

Ritland 2003, 21–24). Tämän tutkimuksen teoreettiset alkuoletukset perustuvat 

työssäoppimisen oppimisteoreettista perustaa, työssäoppimiseen soveltuvia oppi-

mismalleja, ammatillista kehittymistä sekä teknologian hyödyntämismahdolli-

suuksia koskeviin tutkimuksiin. Lisäksi tutkimuksessa on otettu huomioon edellä 

kuvattu työssäoppimiseen soveltuvien teknisten ratkaisujen selvitys sekä kokemus 

ammatillisessa peruskoulutuksessa toteutetuista mobiiliteknologiakokeiluista.  

Tutkimuksen viitekehys ja teoreettiset alkuoletukset on kuvattu teorian yh-

teenvedossa (luku 2.7). Tutkijan tulkinnan mukaan työssäoppiminen tarjoaa nuo-

rena (ks. Laki ammatillisesta koulutuksesta 630/1998) ja kehittyvänä oppimisme-

netelmänä mahdollisuuden tavoitteelliseen hajautettuun oppimiseen autenttisissa 
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oppimisympäristöissä ilman suuria opitun tiedon siirtovaikutuksien ongelmia (vrt. 

Engeström ym. 1996, 2004; Bromme & Tillema 1995).  

Tavoitteellisen työssäoppimisen haasteena on muun muassa se, että siinä op-

pilaat eivät aina voi valita oppimisen kohdetta tai oppimistehtäviä (Hakkarainen 

1996), jolloin opiskelu voi muuttua suunnittelemattomaksi. Opettajalle työssäop-

pimisen ohjaaminen on erityinen haaste aloilla, joissa työssäoppimispaikat sijait-

sevat kaukana oppilaitoksesta ja toisista työssäoppimispaikoista. Työpaikkaohjaa-

jalle se on haaste myös työpaikoissa, joissa työtä tehdään yksin. Tällöin työpaik-

kaohjaaja ei voi yhdistää opiskelijan ohjaamista oman työn tekemiseen.  

Tutkimusasetelman rakentaminen 

Tutkimusasetelman suunnittelu ja rakentaminen aloitettiin heti teoreettisen tausta-

tiedon hankkimisen sekä laitteisiin ja verkko-oppimisympäristöihin perehtymisen 

jälkeen (kuvio 3). Tutkimusasetelman suunnitteluun ja rakentamiseen osallistui 

tutkimuksen aikana tutkijan lisäksi kolme Oulun seudun ammattiopiston opettajaa. 

Kuviossa 5 on kuvattu tutkimuksen tutkimusasetelma. Siinä pisteviivalla piir-

retyt ympyrät (Tp 1 ja Tp 2) kuvaavat 16 eri työssäoppimispaikkaa, joissa tutki-

mukseen osallistuneet oppilaat olivat työssäoppimisjaksolla. Työssäoppimispaikat 

sijaitsivat eri puolilla Itä- ja Pohjois-Suomea, jolloin niiden välimatkat olivat pi-

simmillään useita satoja kilometrejä. Samassa työssäoppimispaikassa ja työvuo-

rossa opiskeli 1–2 oppilasta. He tekivät työtä yksin, yhdessä opiskelukaverin 

kanssa tai yhdessä työssäoppimispaikan työntekijän kanssa. Jokaisessa työssäop-

pimispaikassa oli työpaikkaohjaaja, joka vastasi työpaikallaan olevien oppilaiden 

ohjaamisesta. Työpaikkaohjaajat ohjasivat oppilaita työnsä ohella kasvokkain ja 

puhelimen välityksellä.  

Kuviossa 5 katkoviivalla piirretty ympyrä kuvaa oppilaitosta ja siellä työs-

kentelevää työssäoppimista ohjaavaa opettajaa. Tutkimusasetelmassa opettaja 

vastasi työssäoppimisen käytännön järjestämisestä sekä siitä, että oppiminen on 

opetussuunnitelman sisältöjen ja tavoitteiden mukaista. Ohjaamisessa opettajalla 

oli apuna matkapuhelin sekä tietokone internetyhteyksineen. Ohjaava opettaja oh-

jasi ja arvioi oppilaita työssäoppimispaikalla sekä puhelimen ja verkko-

oppimisympäristön välityksellä.  
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Kuvio 5. Tutkimuksen tutkimusasetelma. 

Tutkimusasetelman opetusteknologia sisälsi oppilaiden ja työssäoppimista ohjaa-

van opettajan käytössä olleet matkapuhelimet ja verkko-oppimisympäristön. In-

formaation hankinnan sekä markkinoilla olevien matkapuhelimien testaamisen tu-

losten perusteella tutkimusta varten hankittiin kymmenen 3G-puhelinta varustet-

tuina langattomalla irtonäppäimistöillä ja internetyhteydellä. Puhelimista kahdek-

san oli Nokia 6680 -puhelinta ja kaksi Nokia N70 -puhelinta.  

Nokia 6680 -mallisten puhelimien vakiovarusteena on muun muassa kaksi si-

säänrakennettua kameraa. Lisäksi niissä on internetselain sekä valmius sähköpos-

tiin, kaksisuuntaisiin videopuheluihin ja tietokoneliitäntään. Puhelimien varustuk-

seen kuuluu puhelimen oman muistin (10 mb) lisäksi 32 mb:n muistikortti. Nokia 

N70-puhelimissa on samat toiminnot ja näyttö kuin Nokia 6680 -puhelimissakin. 

Niissä on tarkempi kamera (2 mb) ja mahdollisuus tarkempaan videokuvaukseen. 

Nokia N70 -puhelimissa on muistitilaa vakiovarusteena 30 mb. Lisäksi niissä on 

64 mb:n muistikortti. (http://www. nokia.fi.) Puhelimiin hankittiin ääni- ja video-

puhelujen soittamisen, teksti- ja multimediaviestien lähettämisen, tiedonsiirron, 

sähköpostin lähettämisen ja vastaanottamisen sekä www-selailun mahdollistava 

liittymä. 
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Verkko-oppimisympäristöksi alkuasetelmaan valittiin Oulun seudun ammat-

tiopistossa käytössä oleva Moodle-verkko-oppimisympäristö, koska testaamisessa 

ei havaittu merkittäviä eroja verkko-oppimisympäristöjen välillä. Siihen ei tehty 

rakenteellisia tai teknisiä muutoksia. Oppimispäiväkirjaa varten oppilaille avattiin 

verkko-oppimisympäristöön keskustelupalsta, jossa jokaisella oppilaalla oli oma 

päiväkirjansa. Oppilailla oli mahdollisuus kirjoittaa päiväkirjat joko yksityisenä 

tai julkisena. Yksityisen päiväkirjan pystyi lukemaan vain päiväkirjan kirjoittanut 

oppilas ja ohjaava opettaja. Julkisen päiväkirjan näkivät kaikki samalle työssäop-

pimisjaksolle osallistuneet oppilaat ja opettaja. Päiväkirjan kirjoittaminen tapahtui 

vastaamalla edelliseen päiväkirjaviestiin. Päiväkirja oli mahdollista tehdä joko 

tekstinä suoraan sille varattuun tilaan tai lähettämällä sinne video tai äänite liite-

tiedostona. Puhelimista oli mahdollisuus siirtää enintään kahden megatavun tie-

dosto. Opettajalla oli mahdollisuus laittaa verkko-oppimisympäristöön myös 

työssäoppimistehtäviä sekä yleistä informaatiota työssäoppimisjaksolta.  

Jokaiselle tutkimusasetelman testaamiseen osallistuneelle oppilaalle annettiin 

työssäoppimisjakson ajaksi käyttöön edellä kuvatuilla ominaisuuksilla varustettu 

Nokia 6680 -puhelin ja langaton näppäimistö. Pakollisina tehtävinä oppilailla oli 

päiväkirjan kirjoittaminen verkko-oppimisympäristöön. Heitä pyydettiin kuvaa-

maan päiväkirjaan, mitä he ovat tehneet ja oppineet päivän aikana. Alkuasetel-

massa heitä pyydettiin kuvaamaan myös viikoittain, mitä he kokivat oppineensa 

viikon aikana ja mitä he haluavat oppia seuraavalla viikolla. Päiväkirja oli mah-

dollista tehdä joko tekstimuodossa, äänitemuodossa, kuva- ja tekstimuodossa tai 

videomuodossa. Päiväkirja oli mahdollista tehdä myös kirjallisena paperille.  

Oppilailla oli mahdollisuus käyttää matkapuhelinta työssäoppimiseen liittyvi-

en asioiden hoitamiseen vapaasti, kuitenkin niin, että siirretyn datan määrä oli ra-

joitettu 100 megatavuun kuukaudessa. Heillä oli mahdollisuus esimerkiksi soittaa, 

lähettää ja ottaa vastaan teksti- ja multimediaviestejä sekä ottaa valokuvia ja vi-

deotallenteita. Heillä oli myös vapaa pääsy internetiin puhelimen välityksellä. 

Asetelman testaaminen ja modifiointi työssäoppimisjaksoilla 

Tutkimuksen kolmannessa vaiheessa (kuvio 3) asetelmaa testattiin ja modifioitiin 

kolmella työssäoppimisjaksolla. Työssäoppimisjaksojen välillä asetelmaan tehtiin 

muutoksia testaamisesta saadun palautteen ja kokemusten perusteella (vrt. Collins 

ym. 2004). Tehdyt muutokset ilmenevät alla olevasta testauksen ja modifioinnin 

kuvauksesta. 
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Asetelman testaaminen ja modifiointi aloitettiin tutkimukseen osallistuvien 

oppilaiden ja opettajien koulutuksella. Se pidettiin ryhmittäin ennen kutakin työs-

säoppimisjaksoa. Tutkija piti perehdyttämiskoulutusta puhelinlaitteiden, yhteyksi-

en ja verkko-oppimisympäristön käyttöön kaksi tuntia ennen ensimmäistä työssä-

oppimisjaksoa. Perehdyttämiskoulutus sisälsi puhelimen perustoimintojen käytön, 

äänitteiden, videoiden ja tekstitiedostojen tekemisen ja tallentamisen sekä niiden 

verkko-oppimisympäristöön siirtämisen opettelua. Oppilailla ja ohjaavalla opetta-

jalla oli mahdollisuus saada tukea laitteiden käyttöön myös koko työssäoppimis-

jakson ajan. Perehdyttämiskoulutuksen yhteydessä sovittiin myös verkko-

oppimisympäristöön kirjoitettavien päiväkirjojen julkisuudesta. Kukaan oppilaista 

ei halunnut yksityistä päiväkirjaa. 

Laitteiden käyttökoulutuksen yhteydessä oppilaille ja ohjaavalle opettajalle 

selostettiin myös tutkimuksen tarkoitus sekä tutkimusasetelman rakenne ja sen to-

teuttaminen käytännössä. Oppilaita kehotettiin käyttämään matkapuhelimista ja 

verkko-oppimisympäristöstä toimintoja, jotka he kokivat mielekkäiksi ja työssä-

oppimisen järjestämisen sekä oppimisen kannalta merkityksellisiksi.  

Työssäoppimisjaksojen toteuttamisesta ja työssäoppimisen ohjaamisesta vas-

tasivat ohjaava opettaja ja työpaikkaohjaaja. Ohjaavan opettajan vastuulla oli 

työssäoppimisen toteuttaminen asetelman mukaisesti ja siten, että se vastaa ope-

tussuunnitelman tavoitteita. Tutkija opasti ohjaavaa opettajaa laitteiden ja sovel-

lusten käytössä ennen työssäoppimisjaksoja ja tarvittaessa niiden aikana. Samalla 

opettajaa opastettiin laitteiden ja sovellusten pedagogisessa hyödyntämisessä. 

Työpaikkaohjaajan vastuulla oli hänelle määrättyjen oppilaiden ohjaaminen ja ar-

viointi. Työpaikkaohjaajia ei koulutettu käyttämään tutkimusasetelman laitteita. 

Kuviossa 6 on kuvattu asetelman testaamisen ja modifioinnin toteutus sekä tes-

taamisen aikana tutkimusasetelmaan tehdyt tekniset ja toiminnalliset muutokset. 
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Kuvio 6. Asetelman testaamisen ja modifioinnin vaiheet sekä niiden aikana tehdyt tek-

niset ja toiminnalliset muutokset. 

Asetelman testaamiseen ensimmäisellä työssäoppimisjaksolla osallistui seitsemän 

bioenergia-alan perustutkintoa suorittavaa oppilasta. Työssäoppiminen toteutettiin 

bioenergiaraaka-ainetta käyttävillä lämpölaitoksilla. Samalla lämpölaitoksella oli 
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yhdestä kolmeen oppilasta. Työssäoppimisjakso oli joulukuussa 2005 ja se kesti 

kaksi viikkoa. Jakson yhteisenä tavoitteena on oppia hoitamaan ja huoltamaan oh-

jeiden mukaisesti kiinteää polttoainetta käyttävää lämpölaitosta sekä oppia otta-

maan näyte laitokseen tulevasta polttoaineesta. (Piipponen, 5.10.2005 henkilö-

kohtainen tiedonanto.)  

Ensimmäisen työssäoppimisjakson palaute kerättiin tammikuussa 2006 ja se 

analysoitiin helmikuussa 2006. Oppilailta saadun palautteen mukaan he olivat 

käyttäneet matkapuhelimesta pääasiassa puhelu-, viesti- ja kuvaustoimintoja. Osa 

heistä oli kirjoittanut oppimispäiväkirjaa ja siirtänyt valokuvia ynnä muita tallen-

teita tietokoneelle. Eniten he olivat käyttäneet kuvaustoimintoja. Puhelimen lisä-

varusteena ollutta irtonäppäimistöä he olivat käyttäneet vähän. Palautteen mukaan 

puhelin toimi teknisesti puhelu-, viesti- ja kuvaustoimintojen käytössä hyvin, jo-

ten niihin ei tehty muutoksia. Ainoastaan puhelimen muistikapasiteetti todettiin 

liian pieneksi. Siksi puhelimiin hankittiin ennen toista kokeilua suuremmat (512 

mb) muistikortit. Suurin tekninen ongelma puhelimien ja verkko-

oppimisympäristön käytössä ensimmäisellä työssäoppimisjaksolla oli verkko-

oppimisympäristöön pääsy ja verkko-oppimisympäristön käyttö. Oppilaat kokivat 

sen liian monimutkaiseksi ja sekavaksi.  

Ensimmäisen ja toisen työssäoppimisjakson välissä verkko-oppimisympäristö 

muutettiin vapaasti muokattavaksi ja se sijoitettiin erilliselle palvelimelle. Työs-

säoppimista ohjaaville opettajille annettiin verkko-oppimisympäristön käyttöön 

samalla täydet oikeudet, jolloin he pystyivät muuttamaan kaikkia alustassa muu-

tettavissa olevia ominaisuuksia. Samalla verkko-oppimisympäristöä muokattiin 

yksinkertaisemmaksi. Verkko-oppimisympäristöön laitettiin oppilaiden toivomuk-

sesta myös yhteinen tila valokuville. Päiväkirja muutettiin lomakemuotoon niin, 

että siinä oli kirjoitustila jokaiselle päivälle erikseen. Samalla päiväkirjaa yksin-

kertaistettiin niin, että oppilaiden täytyi kirjoittaa siihen vähintään päivän aikana 

tehdyt työt. Päiväkirjan oppilaskohtainen pohdintaosa korvattiin yhteisellä kes-

kustelutilalla, jossa oppilailla ja ohjaajilla oli mahdollisuus käydä verkkokeskus-

telua.  

Kuviosta 6 ilmenee, että ensimmäisen ja toisen työssäoppimisjakson välillä 

tehtiin tutkimusasetelman suurimmat toiminnalliset muutokset. Ensimmäiseltä 

työssäoppimisjaksolta saatujen kokemusten ja kerätyn palautteen perusteella lait-

teiden ja sovellusten käyttökoulutusta päätettiin lisätä. Koulutusaikaa varattiin 

ennen toista testaamisjaksoa kahdeksan tuntia. Puhelutoimintojen käytössä oppi-

laita ja opettajaa kehotettiin kiinnittämään huomiota enemmän puhelujen sisäl-
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töön. Tavoitteena oli, että suurempi osa puheluihin käytetystä ajasta olisi työssä-

oppimisen sisältöön liittyvää keskustelua. 

Ensimmäisen jakson jälkeen käydyissä palautekeskusteluissa syntyi myös 

idea ryhmäpuhelujen järjestämisestä. Siksi oppilaita ja opettajaa kehotettiin soit-

tamaan jakson aikana ryhmäpuheluita. Niihin toivottiin osallistuvan opettajan li-

säksi kahdesta viiteen oppilasta. Vaihtoehtoisesti se oli mahdollista järjestää työs-

säoppimispaikkakohtaisesti, jolloin siihen osallistuivat kyseessä olevassa työssä-

oppimispaikassa olevat oppilaat, työpaikkaohjaaja ja opettaja.  

Kuvaustoimintojen käytön tehostamiseksi oppilaita kehotettiin ottamaan 

enemmän valokuvia mielestään tärkeistä asioista ja tilanteista sekä tilanteista ja 

asioista, joista he haluavat kertoa toisille oppilaille. Lisäksi heitä kehotettiin otta-

maan enemmän valokuvia ja videoita työssä ilmenneistä ongelmista.  

Ensimmäisen työssäoppimisjakson jälkeisessä palautehaastattelussa selvisi 

myös, että työssäoppimisjakson tavoitteet eivät olleet kaikilla oppilailla tiedossa. 

Toisen työssäoppimisjakson ohjaavaa opettajaa kehotettiin varmistamaan, että 

kaikilla oppilailla on työssäoppimisjakson yhteiset ja oppilaskohtaiset tavoitteet 

tiedossa.  

Toinen työssäoppimisjakso toteutettiin huhti–kesäkuussa 2006 (kuvio 6) ja se 

kesti 10 viikkoa. Asetelman testaamiseen toisella työssäoppimisjaksolla osallistui 

viisi toisen vuosikurssin maatalousalan perustutkintoa suorittavaa oppilasta. Työs-

säoppimisjakso toteutettiin maatiloilla. Jakson tavoitteena oli oppia tekemään 

maatalouden navetta- tai kasvintuotantotöitä tai molempia (Savela, 24.4.2006 

henkilökohtainen tiedonanto). Toiselle työssäoppimisjaksolle osallistuneita oppi-

laita perehdytettiin laitteiden käyttöön neljä tuntia, joka on kaksi tuntia enemmän 

kuin ensimmäiselle työssäoppimisjaksolle osallistuneiden oppilaiden perehdyttä-

miseen käytetty aika.  

Toisen työssäoppimisjakson palaute kerättiin ja analysoitiin elokuussa 2006. 

Oppilaiden mukaan verkko-oppimisympäristön käyttö tuotti edelleen ongelmia. 

Siksi verkko-oppimisympäristöä päätettiin yksinkertaistaa lisää. Verkko-

oppimisympä-ristöstä poistettiin muun muassa kaikki oppilaille näkyvät kentät, 

jotka eivät olleet oppilaille välttämättömiä. Päiväkirjapohja muutettiin myös kuu-

kausikohtaiseksi, jolloin yhdessä päiväkirjassa olevien kenttien määrä väheni.  

Oppilailta saadussa palautteessa selvisi, että ryhmäpuhelujen toteuttaminen ei 

ollut onnistunut toivotulla tavalla. Palautteesta ilmeni myös, että opettajalla on 

merkittävä rooli ryhmäpuhelujen toteuttamisessa ja työssäoppimisjaksolla tarvit-

tavan teoreettisen tiedon tarjoamisessa. Siksi kolmatta työssäoppimisjaksoa oh-
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jaavaa opettajaa kehotettiin aktiivisuuteen ryhmäpuheluiden järjestämisessä ja 

teoreettisen tiedon välittämisessä.  

Kolmas työssäoppimisjakso toteutettiin syys–lokakuussa 2006 (kuvio 6) ja se 

kesti kolme viikkoa. Asetelman testaamiseen osallistui kahdeksan toisen vuosi-

kurssin maatalousalan perustutkintoa suorittavaa oppilasta. Jakso kuului valinnai-

siin opintoihin, jolloin jakson tavoitteet vaihtelivat oppilaiden valintojen mukaan. 

Tutkimukseen osallistuneista oppilaista yhden työssäoppimispaikka oli eläinko-

dissa, yhden eläinlääkäriasemalla, yhden eläintarvikekaupassa ja loppujen viiden 

oppilaan työssäoppimispaikka oli maatilalla. Eläinkodissa toteutetun työssäoppi-

misen tavoitteena oli oppia hoitamaan pieneläimiä. Eläinlääkäriasemalla toteute-

tun työssäoppimisen tavoitteena oli oppia tekemään eläinlääkäripalveluihin liitty-

viä valmistelevia ja avustavia töitä, kuten leikkausten valmistelua. Eläintarvike-

kaupassa toteutetun työssäoppimisen tavoitteena oli oppia tekemään eläintarvike-

kauppaan liittyviä töitä. Maatilalla toteutetun työssäoppimisen tavoitteena oli op-

pilaan valinnan mukaan oppia tekemään viljelyyn tai kotieläinten hoitoon liittyviä 

töitä. (Puhilas, 6.9.2006 henkilökohtainen tiedonanto.) Kolmannelle työssäoppi-

misjaksolle osallistuneita oppilaita perehdytettiin laitteiden käyttöön neljä tuntia. 

Vaikutusten arviointi ja tulosten raportointi  

Matkapuhelimien ja verkko-oppimisympäristön käyttöä ja niiden käytön vaiku-

tuksia oppimiseen on arvioitu tässä tutkimuksessa työssäoppimisjakso- ja oppi-

laskohtaisesti sekä sosiokognitiivisen oppimisen viitekehyksessä (vrt. Bannan-

Ritland 2003). Arviointia on tehty myös taustamuuttujien, kuten työssäoppimis-

paikan ilmapiirin selvittämisessä (vrt. Collins ym. 2004).  

Paikallinen arviointi on aloitettu tutkimuksen kolmannessa vaiheessa. Tutki-

muksen aikana tehdyn paikallisen arvioinnin tarkoituksena oli selvittää tutkimus-

asetelman muutostarpeet. Työssäoppimisjaksojen aikana ja niiden välissä tehty 

vaikutuksien arviointi on perustunut tutkijan havaintoihin ja muistiinpanoihin se-

kä oppilailta ja opettajilta saatuun palautteeseen. Tutkimusasetelmaa muutettiin 

tutkimuksen aikana tehdyn paikallisen arvioinnin perusteella.  

Tarkempaa ja syvällisempää arviointia varten jokaiselta työssäoppimisjaksol-

ta on kerätty haastattelu- ynnä muuta aineistoa (ks. luku 3.5), joka on analysoitu 

sisällönanalyysillä (ks. luku 3.6). Siinä on arvioitu tutkimustehtävän mukaisesti 

opetusteknologian käyttöä ja ammattitaidon kehittymistä työssäoppimisjaksolla. 

Lisäksi siinä on analysoitu opetusteknologian käytön ja ammattitaidon kehittymi-

sen muutoksia tutkimuksen aikana. Analyysin perusteella tutkija on tehnyt myös 
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päätelmiä matkapuhelimien ja verkko-oppimisympäristön käytön soveltuvuudesta 

laajemmin sosiokognitiivisen työssäoppimisen tueksi.  

Tutkimustuloksissa on raportoitu matkapuhelimien ja verkko-

oppimisympäristön käyttö, niiden käytöstä saadut kokemukset ja oppilaiden ku-

vaama ammatillinen osaaminen työssäoppimisjaksojen jälkeen (ks. luku 4). Kos-

ka tavoitteena on ollut samanaikaisesti kehittää oppimisympäristöä ja käyttää sitä 

tutkimuslaboratoriona (vrt. Design-based research collective 2004, 5; Sandoval & 

Bell 2004, 199–200), tuloksissa on raportoitu koko tutkimusjoukkoa koskevien 

tulosten lisäksi puhelimen ja verkko-oppimisympäristön käytössä sekä ammatti-

taidon kehittymisessä tapahtuneet muutokset tutkimuksen aikana. Tutkimusrapor-

tin liitteenä on oppilaiden esittämät kehittämisehdotukset.  

3.5 Aineiston hankinta  

Tämän tutkimuksen aineiston keräämiseen käytettiin haastatteluja, puhelimien ja 

verkko-oppimisympäristön käytöstä taltioitunutta aineistoa ja tutkijan muistiin-

panoja. Suurin osa tutkimusaineistosta kerättiin haastatteluin.  

Haastattelut  

Haastattelu on yleinen tapa kerätä laadullista aineistoa (Savenye ja Robinson 

1996, 1173–1184). Haastattelun tavoitteena laadullisessa tutkimuksessa on saada 

kuva haastateltavan kokemuksesta (Kvale 1996, 124). Tavoitteena on saada haas-

tateltava puhumaan tutkimuksen kannalta merkityksellisesti puhuessaan koke-

muksistaan subjektiivista todellisuutta vastaavasti (Bogdan & Biklen 1998, 98; 

Perttula 2005, 136–157). Spradley (1979) on tiivistänyt haastattelun olemuksen 

hyvin: tutkija haluaa ymmärtää tutkittavan kokemuksen merkitystä, kävellä hänen 

kengissään, tuntea tutkittavan asian, kuten hän tuntee ja kuvata ne kuten hän ku-

vaa (Kvale 1996, 125; ks. myös Laine 2001a, Perttula 2000). Parhaimmillaan 

haastattelu tuottaa tutkimukseen rikasta aineistoa ja yksityiskohtaisia esimerkkejä, 

jolloin informaatio on kumulatiivista (Bogdan & Biklen 1998, 95–96). 

Tämän tutkimuksen haastattelut on tehty teemahaastatteluna, jota kutsutaan 

myös puolistrukturoiduksi haastatteluksi. Teemahaastattelussa on sarja teemoja ja 

niihin liittyviä kysymyksiä. Se on avoin muutoksille. (Kvale 1996, 124.) Teema-

haastattelussa on mahdollisuus – kuten avoimessa haastattelussakin – ymmärtää, 

miten oppilaat rakentavat merkityksiä. Siinä kuitenkin keskustelu rajataan valit-

tuihin teemoihin. (Vrt. Bogdan & Biklen 1998, 95.) Haastattelutilanteessa haastat-
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telijalla tulee kuitenkin olla tilannekohtaista joustavuutta, koska haastattelutilan-

teet ja haastateltavat eroavat toisistaan (Hirsijärvi & Hurme 1988, 76–78; Kvale 

1996, 146). Keskustelu voi olla kuvailevaa tai tulkitsevaa. Haastattelut voivat 

vaihdella myös älyllis-emotionaalisesta keskustelusta rationaalis-loogiseen kes-

kusteluun. (Kvale 1996, 126–127.) Teemahaastattelu soveltuu joustavasti käytet-

tynä hyvin erilaisten ihmisten haastatteluun, koska se mahdollistaa tukeutumisen 

valmiisiin kysymyksiin, mutta antaa tilaa myös yksilöllisille muutoksille. Haastat-

telumenetelmästä riippumatta haastattelut tehdään aina ennalta suunniteltuna, 

haastattelijan järjestämänä ja ohjaamana. (Hirsjärvi & Hurme 2000.)  

Haastattelun suunnitteluvaiheessa haastattelijan pitää ottaa huomioon myös 

analyysimenetelmä ja tulosten varmentaminen sekä raportointi (Kvale 1996, 81, 

126). Haastattelun suunnittelu voidaan jakaa esimerkiksi sisällön ja toteutuksen 

suunnitteluun. Sisällön suunnittelun tärkein vaihe on haastatteluteemojen suunnit-

telu, koska sen avulla tutkimus asemoidaan suhteessa laajempaan kokonaisuuteen. 

(Hirsijärvi & Hurme 1988, 40–46.) Teema-alueita ja mahdollisia kysymyksiä 

suunnitellaan niin pitkälle, että tarvittava tiedonsaanti turvataan (Hirsjärvi & 

Hurme 2000).  

Suunniteltuja haastattelukysymyksiä arvioidaan temaattisesta ja dynaamisesta 

näkökulmasta. Temaattisesta näkökulmasta niitä arvioidaan vertaamalla kysy-

myksiä tutkimusteemaan ja dynaamisesta näkökulmasta suhteuttamalla kysymyk-

set haastattelussa interpersoonalliseen suhteeseen. Yhteen tutkimuskysymykseen 

haetaan vastausta usealla haastattelukysymyksellä. Vastaavasti yksi haastatteluky-

symys voi tarjota vastauksen useaan tutkimuskysymykseen. Haastattelukysymyk-

set tehdään mitä-, kuinka- ja miksi-muotoon, jolloin haastattelija kysyy haastatel-

tavalta esimerkiksi, että mitä teit, kuinka teit ja miksi teit niin kuin teit? Liian ai-

kaisin tehdyt miksi-kysymykset saattavat johtaa intellektuaaliin ajatteluun ja suul-

lisen kuulustelun tunteeseen, jolloin ne voivat aiheuttaa puolustusreaktion. Haas-

tattelussa kannattaa välttää myös kysymyksiä, joihin voi vastata yhdellä sanalla. 

Hyviä kysymyksiä ovat esimerkiksi kysymykset, joissa pyydetään kuvailemaan 

ilmiön luonnetta. (Bogdan & Biklen 1998, 95; Kvale 1996, 129–130.)  

Teemahaastattelun haastattelutilanteen interaktio ei ole anonyymi ja neutraali, 

kuten kyselylomakkeen täyttämisessä, eikä henkilökohtainen ja emotionaalinen, 

kuten terapeuttisessa haastattelussa. Haastattelijan täytyy olla kiinnostunut, kuun-

nella aktiivisesti, olla ymmärtäväinen ja arvostaa haastateltavan sanomisia. (Kvale 

1996, 125–128.) Vuorovaikutuksen pitää olla haastattelutilanteessa keskuste-

lunomaista ja riittävän vapautunutta. Haastattelija ei saa ottaa auktoriteettiasemaa 

keskustelussa, koska se vähentää avoimuutta. Haastattelijan odotetaan käyttäyty-
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vän haastattelutilanteessa neutraalisti. Hänen täytyy tietoisesti jopa pyrkiä kont-

rolloimaan omia reaktioita ja välttää haastamasta, jos haastateltava antaa yllättä-

viä vastauksia. (Bogdan & Biklen 1998, 96–99; Hirsijärvi & Hurme 1988, 76–78.)  

Tämän tutkimuksen haastatteluissa keskustelua pyrittiin ohjaamaan jousta-

vasti ja hienovaraisesti. Siksi haastattelu ei ole edennyt kaikkien haastateltavien 

osalta täsmällisesti teemoittain, vaan keskustelussa on liikuttu spontaanisti myös 

teemojen välillä. Haastattelussa kiinnitettiin huomiota myös siihen, että haastatel-

tavien mielipiteisiin suhtaudutaan neutraalisti. Auktoriteettiaseman tunnetta ei 

tutkijan tulkinnan mukaan voi kokonaan välttää tilanteessa, jossa samassa oppilai-

toksessa työssä oleva henkilö haastattelee oppilasta. Auktoriteettiasemaan liittyviä 

reaktioita ilmeni keskusteltaessa oppimiseen liittyvistä asioista, ei niinkään kes-

kusteltaessa laitteiden käyttöön.  

Tämän tutkimuksen haastattelut tehtiin Oulun seudun ammattiopistolla tutki-

jan työhuoneessa heti työssäoppimisjaksojen jälkeen. Haastattelut nauhoitettiin 

haastateltavien luvalla. Tutkija huomasi haastatteluja tehdessään Kvalen (1996) 

mukaisesti haastattelujen ensi minuuttien olevan tärkeitä, koska myös haastatelta-

va halusi saada tilanteen haltuun, ennen kuin hän alkoi kertoa kokemuksistaan ja 

tunteistaan. Haastattelut aloitettiin Bogdanin ja Biklen (1998) mukaisesti yleisillä 

puheenaiheilla, jonka aikana pyrittiin saamaan avoin ja rento tunnelma haastatte-

lutilanteeseen. Haastattelun aluksi haastateltaville kerrottiin tutkimuksen toteut-

tamisesta, haastateltavan osuudesta tutkimukseen, haastattelun vapaaehtoisuudes-

ta sekä haastateltavan oikeuksista, kuten mahdollisuudesta omien nauhoitusten 

kuunteluun ja litteroidun tekstin lukemiseen ja palautteen antamiseen (vrt. Kvale 

1996, 128).  

Tutkija teki haastattelut liitteenä 1 olevan haastattelurungon mukaisesti. 

Haastattelussa oli kolme teemaa: kokemuksia opetusteknologian käytöstä, oppi-

mista tukevat tekijät ja saavutettu ammattitaito. Lisäksi siinä oli yleisiä kysymyk-

siä sekä yhteenveto ja tulkinta.  

Haastattelut etenivät siten, että alkukeskustelun jälkeen siirryttiin haastattelu-

rungon mukaisesti yleisiin kysymyksiin, joilla kartoitettiin muun muassa oppilai-

den aikaisempia kokemuksia matkapuhelimen ja tietokoneen käytöstä sekä työs-

säoppimisjakson ilmapiiriä (vrt. Collins ym. 2004, 33–38). Kun tutkija tulkitsi 

haastateltavan saaneen keskustelutilanteen haltuun ja itse päässeen mukaan kes-

kusteluun, haastattelussa siirryttiin varsinaisiin haastatteluteemoihin. 

Työssäoppimisjaksolla käytössä olleen opetusteknologian käyttökokemuksia 

koskevan teeman käsittely aloitettiin kysymällä, mitä matkapuhelimen ja verkko-

oppimisympäristön toimintoja oppilaat käyttivät työssäoppimisjaksolla. Oppilailta 
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kysyttiin myös eri toimintojen käytön määrällisiä tietoja ja perusteluja siihen, 

miksi he käyttivät tai eivät käyttäneet jotakin toimintoa. Sen jälkeen tarkasteltiin 

toiminnoittain, miten he käyttivät eri toimintoja, millaisia tuotoksia he niiden 

avulla tekivät ja millaisena he kokivat niiden käytön. Esimerkiksi puhelutoiminto-

jen käytöstä kysyttiin, kenelle oppilaat soittivat työssäoppimisjakson aikana ja 

mistä he keskustelivat puhelujen aikana.  

Oppimista tukevia tekijöitä koskeva teema käsiteltiin haastattelussa kysymäl-

lä esimerkiksi, millaisissa tilanteissa oppilaat käyttivät puhelinta, minkä toiminto-

jen käytön he kokivat merkityksellisiksi sekä mitä merkitystä he kokivat olleen 

matkapuhelimen ja verkko-oppimisympäristön käytöllä eri tilanteissa. Eri toimin-

tojen käyttötilanteet selvitettiin kysymällä esimerkiksi, millaisissa tilanteissa op-

pilaat lähettivät viestejä. Matkapuhelimen ja verkko-oppimisympäristön merkitys-

tä oppimiseen selvitettiin kysymällä esimerkiksi, millaisina oppilaat kokivat työs-

säoppimisjaksolla ottamansa valokuvat. Oppilaiden ottamat valokuvat käsiteltiin 

siten, että tutkija katseli oppilaiden kanssa tallenteet kysyen samalla niiden teke-

misen tavoitteista, sisällöistä ja merkityksistä. 

Oppilaiden ottamien valokuvien ja muiden työssäoppimisjaksolla tekemien 

tuotoksien yhteinen tarkastelu tarjosi mahdollisuuden vapaaseen ja spontaaniin 

keskusteluun ja kontekstisidonnaisiin kysymyksiin (vrt. Miles & Huberman 1994). 

Tuotosten yhteisen tarkastelun avulla keskustelusta tuli myös vapautuneempi ja 

luonnollisempi. Koska oppilaille annettiin työssäoppimiseen liittyvien muistiku-

vien mieleen palaamisesta keskusteltaessa virikkeiksi esimerkiksi valokuvia ja vi-

deoita, haastatteluissa oli piirteitä myös virikkeitä antavasta haastattelusta (vrt. 

O’Brien, 1993, 215–220; Jokinen & Pelkonen 1996, 1–4).  

Työssäoppimisjaksolla saavutettua ammattitaitoa koskevaa teemaa käsiteltä-

essä oppilailta kysyttiin, mitä asioita he kokivat oppineensa työssäoppimisjaksolla, 

millaiseksi he kuvasivat osaamisensa jakson jälkeen ja miten kehittyminen ilme-

nee työssä. Oppilaita pyydettiin kertomaan myös, millaisen merkityksen he näki-

vät matkapuhelimen ja verkko-oppimisympäristön käytöllä sekä niillä tehdyillä 

tuotoksilla olevan ammatilliselle kehittymiselle.  

Haastattelun lopussa olevassa yhteenveto- ja tulkintaosassa tutkija teki yh-

teenvedon haastateltavan kokemuksista, opetusteknologian toimivuudesta, kehit-

tämisehdotuksista sekä opituista asioista. Haastateltavilta kysyttiin mielipide yh-

teenvedon paikkansapitävyydestä.  

Oppilaiden haastattelut kestivät 30–75 minuuttia ja ne taltioitiin kukin omalle 

nauhalleen. Yhteensä haastatteluaineistoa oli kahdeltakymmeneltä oppilaalta noin 

15 tuntia. Tutkija litteroi kaikki haastattelut itse. Litterointi tehtiin asiatasolla, jol-
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loin esimerkiksi puheessa olevia taukoja, huokauksia ja aiheeseen liittymättömiä 

äännähdyksiä ei kirjattu. Litteroinnissa jätettiin kirjaamatta myös selkeästi tutki-

mukseen kuulumattomat haastattelun kohdat. Litteroitua aineistoa kertyi yhteensä 

260 sivua kirjoitettuna fontilla Arial 12 ja rivivälillä 1.5. Keskimäärin yhden oppi-

laan litteroitua aineistoa oli 13 sivua.  

Matkapuhelimien ja verkko-oppimisympäristön käytössä syntynyt aineisto  

Teknologian käyttö tarjoaa tutkijalle paljon informaatiota, jota voidaan käyttää 

tutkimusaineistona. Niillä voidaan mitata sovellusten todellisia käyttömääriä ja –

tiheyksiä. Esimerkiksi internetin käytön tutkimuksessa lokitietoja käytetään päät-

teeltä palvelimelle tehtyjen pyyntöjen määrän, katsottujen sivujen sekä käyttäjä-

määrien ja käyttöajan selvittämiseksi (Jana & Chatterjee 2004, 191–192). Vuoro-

vaikutuksen tutkimuksessa teknologian käytössä syntynyt aineisto on yleensä osa 

tutkimusaineistoa ja sitä voidaan tarkastella yhdessä esimerkiksi haastatteluaineis-

ton, kyselyistä saatavan aineiston sekä mahdollisen audio- tai videoaineiston 

kanssa (ks. esim. Creswell 2005, 509–529; Preece, Rogers, Sharp, Benyon, Hol-

land & Carey 1994, 626–627). 

Matkapuhelimien ja verkko-oppimisympäristön käytössä syntynyttä aineistoa 

olivat tässä tutkimuksessa puhelinlaskuerittelyt, puhelimien ja verkko-

oppimisympäristön käytöstä saadut lokitiedot sekä puhelimissa ja verkko-

oppimisympäristössä olleet tallenteet. Puhelinlaskuerittelyt hankittiin jokaiselta 

tutkimukseen osallistuneelta oppilaalta työssäoppimisjakson ajalta kuukausittain. 

Niitä oli yhteensä 45 kappaletta. Puhelinlaskuerittely sisälsi oppilaskohtaisen soi-

tettujen ääni- ja videopuheluiden määrän ja kokonaiskeston, lähetettyjen teksti- ja 

multimediaviestien määrän sekä internetin välityksellä siirretyn datan määrän. 

Oppilailta kysyttiin myös haastattelussa puhelimen eri toimintojen käyttömääriä.  

Puhelimien lokitiedostoissa on tietoja esimerkiksi soitetuista ja vastatuista 

puheluista, lähetetyistä ja vastaanotetuista viesteistä sekä sivuhistoria www-

selaimen käytöstä. Verkko-oppimisympäristön lokitiedoissa on tietoja muun mu-

assa siitä, millä sivuilla oppilaat olivat käyneet tai yrittäneet käydä ja mihin ai-

kaan. 

Matkapuhelimista ja verkko-oppimisympäristöstä käytettiin tutkimusaineis-

tona tallenteita, jotka niissä oli puhelimien luovutushetkellä työssäoppimisjakson 

jälkeen. Puhelimista tallennettiin kaikki teksti- ja multimediaviestit, valokuvat ja 

videoleikkeet. Yhteensä niitä oli 1262 kappaletta. Verkko-oppimisympäristöstä 

tallennettiin työssäoppimisjaksolla täytetyt päiväkirjat sekä valokuvat, videot ja 
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keskustelupalstan keskustelut. Verkko-oppimisympäristössä olleita tallenteita ker-

tyi yhteensä 362 kappaletta.  

Viisi tutkimukseen osallistunutta oppilasta kertoi poistaneensa puhelimista 

tallenteita ennen palautehaastattelua. Heistä kolme oli tyhjentänyt puhelimen tie-

dostot kokonaan ja kaksi osittain. Kaksi kokonaan puhelimet tyhjentäneistä oppi-

laista oli lähettänyt valokuvia ja viestejä toisille oppilaille tai verkko-

oppimisympäristöön. Ne otettiin mukaan tutkimusaineistoon.  

Tutkijan muistiinpanot  

Tutkijan muistiinpanot ymmärretään tässä tutkimuksessa havainnointiaineistona 

(vrt. esim. Jordan & Henderson 1995, Heritage 1996), jonka tavoitteena on auttaa 

tutkijaa ymmärtämään oppilaiden matkapuhelimien ja verkko-oppimisympäristön 

käyttöä työssäoppimisessa. Havainnointiaineiston keräämiseksi tutkijalla oli 

muistivihko, johon on kirjattu omia havaintoja tutkimuksen toteuttamisen aikana. 

Muistiinpanot on tehty myös työssäoppimista ohjanneiden opettajien kanssa käy-

dyistä keskusteluista ja työssäoppimisjakson jälkeen käydyistä yhteisistä palaute-

keskusteluista. Lisäksi muistivihkoon on merkitty oppilaiden haastattelujen jäl-

keen tehtyjä huomioita. 

Tutkimuksen toteuttamisen aikana tehdyt tutkijan havainnot sisälsivät muun 

muassa havaintoja oppilaiden ja opettajien suhtautumisesta matkapuhelimien ja 

verkko-oppimisympäristön käyttöön osana työssäoppimista, kirjauksia niiden 

käytön ongelmista sekä huomioita teorian ja käytännön välisistä yhteyksistä. 

Opettajien kanssa käydyt keskustelut sisälsivät muun muassa opettajien koke-

muksia ja havaintoja opetusteknologian käytöstä. Opettajien kanssa käydyissä 

keskusteluissa puhelimien ja verkko-oppimisympäristön käyttöä tarkasteltiin pää-

asiassa teknisestä ja pedagogisesta näkökulmasta. 

Työssäoppimisjakson jälkeen käydyistä yhteisistä palautekeskusteluista on 

kirjattu muistiin sillä hetkellä merkittäviltä tuntuneet huomiot ja kehittämisehdo-

tukset. Ne olivat poikkeuksetta haastattelussa saadun palautteen kanssa saman-

suuntaisia. Oppilaiden haastattelujen jälkeen tehdyt muistiinpanot sisälsivät haas-

tattelujen sisällön lisäksi huomioita haastateltavan käyttäytymisestä sekä tulkinto-

ja haastattelutilanteen vaikutuksesta oppilaan vastauksiin. Tutkijan käsin kirjoitet-

tuja muistinpanoja oli yhteensä noin 30 sivua.  
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3.6 Aineiston analyysi 

Tutkimusaineiston analyysi on prosessi, jossa tutkijan ymmärrys tutkittavasta il-

miöstä lisääntyy systemaattisesti ja objektiivisesti tutkimalla ja järjestelemällä lit-

teroituja haastatteluja, muistiinpanoja ja muuta materiaalia. (Bogdan & Biklen 

1998, 157, Neuendorf 2002, 1). Objektiivisuudella tarkoitetaan subjektiivisesti 

tuotetun aineiston käsittelyä ja tulkintaa tieteen tekemisen ”etäisyydeltä” (vrt. 

Berger & Luckman 1994). 

Kuten laadullisen tutkimuksen tekemiseen, myös aineiston käsittelyyn ja ana-

lysointiin on useita menetelmiä. Analysointi voidaan jakaa analysoinnin ajankoh-

dan perusteella karkeasti kahteen menetelmään. Se tehdään joko samanaikaisesti 

aineiston keräämisen kanssa tai keräämisen jälkeen. (Bogdan & Biklen 1998, 158.) 

Kahtiajako voidaan tehdä myös sen perusteella, onko analyysi deduktiivista vai 

induktiivista (Lincoln & Cuba 1985). Tärkeintä analyysimenetelmän valinnassa 

on, että valitaan sellainen menetelmä, joka on tarkoituksenmukainen ja tuo par-

haiten vastauksen tutkimusongelmaan (Hirsijärvi, Remes & Sajavaara 2003, 210). 

Analyysimenetelmän valintaan vaikuttaa myös tutkimuksen taustalla oleva filoso-

finen lähestymistapa (Savenye & Robinson 1996, 1185). 

Haastatteluaineiston ja muistiinpanojen analyysi 

Tämän tutkimuksen haastatteluaineisto ja tutkijan muistiinpanot on analysoitu si-

sällönanalyysillä. Haastatteluaineistoa voidaan analysoida esimerkiksi katego-

risoimalla, tiivistämällä ja tulkitsemalla merkityksiä (Kvale 1996, 189–191). 

Haastatteluaineiston analysointi perustuu ”loogiseen päättelyyn ja tulkintaan, jos-

sa aineisto aluksi hajotetaan osiin, käsitteellistetään ja kootaan uudestaan loogi-

seksi kokonaisuudeksi” (Tuomi & Sarajärvi 2002, 109–110). Analyysi ja tulkinta 

voidaan tehdä myös samanaikaisesti (Goetz & LeCompte 1984).  

Koska haastateltavan kokemus pyritään saamaan mahdollisimman alkuperäi-

senä, ennen varsinaista analyysiä haastatteluaineistoon täytyy tutustua kokonai-

suutena (Eskola & Suoranta 1998). Haastatteluaineiston analyysi aloitettiin kuun-

telemalla haastattelut nauhalta läpi kerran. Sen jälkeen tutkija luki Bogdan ja Bik-

len (1998, 182) suositusten mukaisesti litteroinnit läpi kaksi kertaa, jotta siitä 

muodostui kokonaiskuva.  

Laadullisen aineiston analysoinnissa täytyy määritellä analyysiyksikkö ennen 

varsinaisen analyysin aloittamista. Analyysiyksikkönä matkapuhelimen ja verkko-

oppimisympäristön käyttöä koskevien aineistojen analyyseissä käytetään yleensä 
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viestiä, merkitysyksikköä tai lausetta (De Wever, Schellens, Valcke & Keer, 2006, 

9; Strijbos, Martens, Prins & Jochems 2006, 31). Tämän tutkimuksen haastattelu-

aineiston ja tutkijan muistiinpanojen analyysiyksikkönä on käytetty litteroiduissa 

haastatteluissa ja muistiinpanoissa olevaa merkitystä (merkitysyksikkö). Sillä on 

ymmärretty tutkimuskysymysten kannalta merkittävää sanaa, lausetta tai lauseita 

(vrt. De Wever ym. 2006; Strijbos ym. 2006).  

Laadullisen tutkimushaastattelun analyysi sisältää Milesin ja Hubermanin 

(1984, 21, 1994, 10; ks. myös Huberman 1998, 180) mukaan kolme toisiinsa lin-

kittynyttä alaprosessia. Ne ovat aineiston redusointi, aineiston esittäminen tai ku-

vaaminen ja päätelmien tekeminen. Redusointi on prosessi, jossa käsittelemättö-

mästä aineistosta valitaan tutkimuksen kannalta merkittävät ilmaukset, ne pelkis-

tetään, koodataan, teemoitellaan tai kategorisoidaan ja käsitteellistetään uudelleen. 

Redusointi ei kuitenkaan ole erillinen osa analyysiä. Sitä tapahtuu jo ennen aineis-

ton hankintaa tutkijan valitessa taustakäsitteistöä, tutkimuskysymyksiä ja aineis-

tonhankintamenetelmiä. Aineiston keräämisen aikana redusointia tapahtuu tutki-

jan tehdessä muistiinpanoja. Redusointi jatkuu aina loppuraporttiin saakka. 

Useimmat tutkijat kannattavatkin ajatusta, että aineiston tiivistämistä ja merkityk-

sien etsimistä pitäisi tehdä koko aineiston keruun ajan (Savenye & Robinsonin 

1996, 1185–1186). Aineiston kuvaamisessa tiivis, koottu aineistosta saatu infor-

maatio esitellään sellaisessa muodossa, että lukija ymmärtää, mikä tutkittava il-

miö on ja mitä siinä on tapahtunut. Kuvaus on myös perusta johtopäätöksille. 

Analyysissä edetään siis empiirisestä aineistosta kohti käsitteellisempää näkemys-

tä ilmiöstä. 

Kategorisoinnissa – josta käytetään myös nimitystä koodaus (Savenye & Ro-

binson 1996, 1185–1186) – aineistosta etsitään säännönmukaisuuksia, yhtäläi-

syyksiä ja eroja. Samansisältöiset analyysiyksiköt yhdistetään kategoriaksi. Tar-

vittaessa kategorioihin voidaan muodostaa myös alakategorioita. (Lincoln & Cu-

ba 1985, 339–351; Tuomi & Sarajärvi 2002, 112–113.) Kategoriat nimetään sa-

nalla tai fraasilla, joka kuvaa niihin kuuluvia merkityksiä. Osa kategoria-aihioista 

syntyy jo aineiston keräämisen yhteydessä (Bogdan & Biklen 1998, 171). Katego-

riat yhdistetään yläkategorioiksi vertaamalla kategorioiden sisältöjä. 

Haastatteluaineiston analyysin lopuksi aineistosta muodostetaan käsitteelli-

nen reduktio (Lincoln & Cuba 1985, 339–351; Miles & Huberman 1984, 1994). 

Tuloksena syntynyttä kokonaiskuvaa arvioidaan myös aiempien tutkimusten va-

lossa, jolloin aineisto suhteutetaan suurempaan kokonaisuuteen (Alasuutari 1999, 

237–238; Bannan-Ritland 2003; Collins ym. 2004). 
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Tämän tutkimuksen haastatteluaineisto ja tutkijan muistiinpanot on analysoi-

tu kuvion 7 mukaisesti (vrt. esim. Lincoln & Cuba 1985, 339–351; Miles & Hu-

berman 1984, 1994). Aineistoa on analysoitu työssäoppimisjaksojen välillä ja nii-

den jälkeen. Työssäoppimisjaksojen välillä on analysoitu työssäoppimisjakson ai-

kana, yhteisessä palautekeskustelussa ja haastatteluissa tehdyt muistiinpanot. 

Analyysin perusteella tutkimusasetelmaan on tehty muutokset luvussa 3.4.2 kuva-

tulla tavalla.  

Työssäoppimisjaksojen jälkeen tehdyssä analyysissä aineistoa on käsitelty 

koko tutkimusjoukkoa koskevana ja jaksoittain. Koko tutkimusjoukkoa koskevas-

sa analyysissä on selvitetty kaikkien oppilaiden matkapuhelimien ja verkko-

oppimisympäristön käyttö sekä ammattitaidon kehittyminen työssäoppimisjakson 

aikana. Jaksoittaisessa analyysissä on selvitetty design-tutkimuksen periaatteiden 

(Bannan-Ritland 2003, Collins ym. 2004) mukaisesti matkapuhelimen ja verkko-

oppimisympäristön käytön ja ammatillisen kehittymisen muutokset tutkimuksen 

aikana. Ne on kuvattu ensimmäisen ja viimeisen työssäoppimisjakson välisinä 

eroina.  

 

Kuvio 7. Haastatteluaineiston analyysin vaiheet. 

Aineiston pelkistämiseksi litteroiduista haastatteluista ja muistiinpanoista allevii-

vattiin merkitysyksiköt. Samalla aineistosta karsiutui tutkimukselle epäolennainen 

pois (Tuomi & Sarajärvi 2002, 112). Alkuperäisten ilmausten perään kirjoitettiin 

niiden pelkistetyt ilmaukset. Samalla niihin lisättiin tarvittaessa tarkentava selos-

tus. Ne on erotettu sulkuviivoilla. Haastateltavien kertomat nimet ja paikkakunnat 

on myös muutettu anonymiteetin säilyttämiseksi. 
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Merkitysyksikköihin lisättiin lähdekoodi, joka on oppilailla v11–v38. En-

simmäiselle työssäoppimisjaksolle osallistuneilla oppilailla koodi on v11–v17, 

toiselle v21–v25 ja kolmannelle v31–v38. Opettajien vastaukset on merkitty koo-

dilla o1–o3, työpaikkaohjaajan tp11–tp38 ja tutkijan huomiot koodilla t.  

Aineiston kategorisointi tehtiin kopioimalla litteroidusta haastatteluaineistos-

ta alleviivatut merkitysyksiköt ja sijoittamalla ne ryhmiin sisällön perusteella. 

Tässä vaiheessa erottuivat esimerkiksi matkapuhelimen eri toimintojen käyttöä 

kuvaavat ilmaukset. Ryhmiin sijoittelun jälkeen samaa asiaa kuvaavat ryhmät on 

yhdistetty kategoriaksi. Kategorioiden muodostamisen jälkeen samaan kokonai-

suuteen liittyvät kategoriat on yhdistetty yläkategorioiksi. Yläkategorioiden muo-

dostamisessa puhelimien eri toiminnoista muodostui yläkategoria-aihiot jo aineis-

ton keräämisen yhteydessä (vrt. Bogdan & Biklen 1998). 

Aineiston redusointi tehtiin muodostamalla matkapuhelimien ja verkko-

oppimisympäristön käyttömääristä ja käyttötavoista käsitteellinen kokonaisuus, 

joka kuvaa tutkimukseen osallistuneiden oppilaiden toimintaa sekä oppilaiden kä-

sityksiä tietojen ja taitojen kehittymisestä tutkituilla työssäoppimisjaksoilla. Li-

säksi siinä on kuvattu design-tutkimuksen mukaisesti (ks. Bannan-Ritland 2003; 

Collins ym. 2004) tutkimuksen aikana tapahtuneet muutokset ja kehittämisehdo-

tukset. Koska design-tutkimuksen tavoitteena (ks. Barab & Squire 2004; Hoadley 

2004; Joseph 2004) on kehittää myös teoriaa, tuloksia on tarkasteltu myös teorian 

kehittämisen näkökulmasta tutkimuksen teoreettisessa viitekehyksessä.  

Matkapuhelimien ja verkko-oppimisympäristön käytössä syntyneen 
aineiston analyysi 

Matkapuhelimien ja verkko-oppimisympäristön käytössä syntynyt aineisto on 

analysoitu soveltaen yhdistettyä analyysiä, jossa määrällistä ja laadullista aineis-

toa tarkastellaan rinnakkain, peräkkäin ja yhdessä (ks. esim. Creswell 2005, 509–

529, Preece ym. 1994, 615–631). Puhelinlaskuerittelyt analysoitiin ennen haastat-

teluaineiston analyysiä. Myös puhelimissa ja verkko-oppimisympäristössä ollei-

den tallenteiden määrä laskettiin ennen haastatteluaineiston analyysiä. Puhelinlas-

kuerittelystä laskettiin työssäoppimisjaksojen aikana soitettujen ääni- ja videopu-

helujen määrä ja kokonaiskesto minuutteina sekä lähetettyjen teksti- ja multime-

diaviestien määrä. Oppilaiden haastattelussa ilmoittamia puhelujen ja viestien 

määrää verrattiin puhelinlaskuerittelyistä saatuihin määriin.  

Puhelimissa olleista tallenteista laskettiin oppilaskohtaisesti valokuvien ja vi-

deoiden määrä. Mukaan otettiin valokuvat ja videot, jotka haastattelussa todettiin 
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työssäoppimispaikalla tai vastaavassa ympäristössä tehdyksi. Verkko-oppimis-

ympäristöstä laskettiin päiväkirjat, valokuvat ja videot sekä verkko-oppimis-

ympäristössä käydyt keskustelut. Verkko-oppimisympäristössä olleista valokuvis-

ta ja videoista otettiin mukaan valokuvat ja videot, jotka haastattelussa todettiin 

työssäoppimispaikalla tai vastaavassa ympäristössä tehdyiksi. Puhelimien ja 

verkko-oppimisympäristön lokitietoja käytettiin tukimateriaalina muun aineiston 

analyysissa.  

Puhelinlaitteet tyhjentäneiden oppilaiden tekemien tallenteiden määrät otet-

tiin haastatteluista. Heidän ilmoittamiaan lukuja voitiin pitää luotettavina, koska 

haastattelussa ei ilmennyt poikkeavia lukuja oppilailla, joilla tallenteet oli jätetty 

puhelimiin. Aineiston määrällisessä tarkastelussa ensisijainen tiedon lähde on ol-

lut puhelinlaskuerittelyt niiden toimintojen osalta, joista niissä on tieto. Haastatte-

luaineiston ja puhelinlaskuerittelyn väliset erot on kuvattu tutkimuksen luotetta-

vuutta koskevassa luvussa. 

Puhelimissa ja verkko-oppimisympäristössä olleiden valokuvien, videoiden, 

viestien, päiväkirjojen ja verkko-oppimisympäristössä käytyjen keskustelujen si-

sältö ja merkitys oppilaille analysoitiin sisällönanalyysillä (Lincoln & Cuba 1985, 

339–351, Miles & Huberman 1984, 1994) yhdessä haastatteluaineiston analyysin 

kanssa (Creswell 2005, 509–529). 

3.7 Tutkimusetiikka 

Tutkimusetiikan merkitys on perinteisesti korostunut erityisesti lääketutkimuksis-

sa (esim. Pelkonen & Louhiala 2002, 126–134) ja geenitutkimuksessa (Kere 2002, 

137–146), mutta sillä on merkitystä myös muun muassa yhteiskuntatieteellisessä 

tutkimuksessa (Heikkilä 2002, 165–167, 173–176; Rolin 2006, 111, 119–121) se-

kä ihmisten käyttäytymistä ja kokemuksia koskevissa tutkimuksissa (esim. Hal-

lamaa, Lötvönen, Sorvali & Launis 2006, 11–14; Kalska & Nupponen 2006, 379–

389). Tutkimusetiikan merkityksen korostumiseen vaikuttavat muun muassa tie-

teen tekemisen kansainvälistyminen, informaatioteknologian nopea kehitys ja kil-

pailun lisääntyminen tieteen tekemisessä (Karjalainen, Launis, Pelkonen & Pieta-

rinen 2002, 7). Myös tutkimuksesta saatavat palkkiot painottuvat entistä enem-

män työn ilon ja työstä saatavan tunnustuksen sijaan taloudellisiin palkkioihin 

(Löppönen, Mäkelä & Raunio 2002, 17–18). 

Syrjälän, Estolan, Uiton ja Kauniston (2006, 182–184) mukaan eettisten ky-

symysten ratkeamattomuus ovat laadullista tutkimusta tekevien tutkijoiden yhtei-

sesti jaettu ongelma. Christians (2000, 138–140) määrittelee laadullisen tutkimuk-
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sen moraalisten periaatteiden noudattamiseksi neljä tutkimuseettistä periaatetta. 

Ne ovat luvanvaraisuus, luottamuksellisuus, yksityisyyden varmistaminen ja tark-

kuus. Muun muassa Kvale (1996, 153–156) sekä Cohen ja Manion (1996, 347–

372) jaottelevat tutkimuksen tekemisen eettiset kriteerit vähän toisin, mutta ne si-

sältävät lähes samat periaatteet.  

Tähän tutkimukseen osallistuvilta henkilöiltä on kysytty lupa tutkimusaineis-

ton keräämiseen ja käyttöön Christiansin (2000) ja Kvalen (1996) ohjeiden mu-

kaisesti. Heille on selitetty ennen puhelimien luovuttamista tutkimuksen tarkoitus 

ja sen eteneminen. Tutkimukseen osallistuminen on ollut vapaaehtoista. Haastat-

telujen aluksi on jokaiselle haastateltavalle kerrottu myös erikseen Kvalen (1996) 

mukaisesti haastattelun tarkoitus, haastattelurunko ja haastattelun eteneminen se-

kä tutkimusaineiston käyttö. Lisäksi haastateltaville on kerrottu heidän oikeudes-

taan luovuttaa vain haluamansa tutkimusaineisto, keskeyttää haastattelu, kuunnel-

la ja lukea omat haastattelunsa sekä niistä saatavat tulokset. Oppilaat käyttivätkin 

oikeuttaan luovuttaa vain haluamansa tutkimusaineisto, sillä kaikki oppilaat eivät 

jättäneet muun muassa kaikkia tekstiviestejä puhelimiin.  

Luottamuksellisuutta ja yksilöllisyyttä on pyritty varmistamaan sillä, että pu-

helimissa ja verkko-oppimisympäristössä olleita yksityisiä teksti- ja multime-

diaviestejä sekä yksityisiä valokuvia ja videoita ei ole käytetty tutkimusaineistona. 

Puhelimista on poistettu kaikki tallenteet ennen kuin ne on luovutettu seuraaville 

oppilaille. Oppilailla on ollut mahdollisuus lukea ennen tutkimuksen julkaisemis-

ta tutkimusraportissa käytetyt alkuperäiset ilmaukset. Tutkijan ja oppilaiden välis-

tä luottamusta kuvaa se, että oppilaiden luovuttamissa puhelimissa oli paljon 

myös yksityisiä viestejä ja valokuvia. Luottamusta ilmentää myös se, että yksi-

kään tutkimuksessa mukana ollut oppilas ei kieltäytynyt haastattelusta. Se velvoit-

taa myös tutkijaa olemaan luottamuksen arvoinen ja toimimaan eettisten periaat-

teiden mukaisesti.  

Tutkittavien anonymiteetin säilyttämiseksi haastateltavien nimet on muutettu 

aineiston litteroinnin yhteydessä koodeiksi. Heidän haastatteluissaan mainitsemat 

opiskelukavereiden, opettajien, työpaikkaohjaajien ynnä muiden henkilöiden ni-

met sekä paikkakuntaa koskevat nimet on myös muutettu. Tutkimukseen osallis-

tuneiden henkilöiden anonymiteettiä vähentää se, että eri oppilaiden koodinume-

roista on mahdollista tunnistaa, mille jaksolle kyseessä olevan koodin saanut hen-

kilö on osallistunut.  

Tutkimuksen tarkkuuden periaatteiden toteutumista parantaa tässä tutkimuk-

sessa se, että tutkimuksen tuloksissa esitellään sekä tutkittavien alkuperäisiä ilma-

uksia että niistä tehtävät tulkinnat. Niiden avulla myös tutkimusraportin lukijalla 
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on mahdollisuus päästä tutkittavien alkuperäisiin kokemuksiin. Tutkimuksen 

tarkkuus sisältää myös sen, että aineistoon ei ole lisätty eikä sieltä ole jätetty mi-

tään oleellista pois. Tuottaakseen luotettavaa tietoa tutkijan on paitsi hallittava 

tutkimusmenetelmät myös oltava rehellinen (ks. Pietarinen 2002, 65). Tässä tut-

kimuksessa se on tarkoittanut esimerkiksi sitä, että tutkimukseen osallistuvilla 

oppilailla on täysi vapaus olla keskenään ja tutkijan kanssa eri mieltä matkapuhe-

limien ja verkko-oppimisympäristön ominaisuuksista, käytöstä ja vaikutuksista 

oppimiseen. Toisistaan poikkeavat mielipiteet näkyvät myös tutkimuksen tulok-

sissa, jolloin analysoidussa aineistossa on mukana kaikki se, mikä tutkijan tulkin-

nan mukaan vaikuttaa tuloksiin. 

Tutkija on toiminut tämän tutkimuksen toteuttamisessa tutkijan ja ohjaajan 

roolissa. Tutkijan roolissa tutkija on rakentanut tutkimuksen alkuasetelman, muut-

tanut asetelmaa sekä hankkinut ja analysoinut tutkimusaineiston. Tutkimuksen al-

kuasetelma on rakennettu aikaisempiin tutkimuksiin ja kokemuksiin perustuen. 

Tutkija on tehnyt päätökset asetelman muuttamisesta omien havaintojensa sekä 

tutkimuksessa mukana olevilta oppilailta ja opettajilta saadun palautteen ja kehit-

tämisehdotusten perusteella. Tutkimusaineiston hankinnan ja analysoinnin tutkija 

on tehnyt kokonaan itse. Tutkimusaineistosta suurin osa on haastatteluaineistoa, 

joka on hankittu edellä kuvatuin eettisin periaattein. Matkapuhelimien ja verkko-

oppimisympäristön käytössä syntyneen aineiston hyödyntämisestä tutkimukseen 

osallistuneita henkilöitä on informoitu yhteisesti ennen työssäoppimisjaksoja ol-

leissa perehdyttämistilaisuuksissa. Niistä on keskusteltu myös jokaisen haastatel-

tavan kanssa erikseen ennen tutkimushaastattelujen aloittamista.  

Ohjaajan roolissa tutkija on perehdyttänyt ennen työssäoppimisjaksoja tutki-

mukseen osallistuneet oppilaat ja opettajat matkapuhelimien ja verkko-

oppimisympäristön käyttöön. Perehdyttämisen yhteydessä tutkija selosti heille 

myös tutkimuksen tarkoituksen sekä tutkimusasetelman rakenteen ja sen toteut-

tamisen käytännössä. 
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4 Tulokset 

Tässä luvussa esitellään tutkimuksen tulokset tutkimustehtävien mukaisessa jär-

jestyksessä. Ennen tulosten esittelyä kuvataan design-tutkimuksen (Bannan-

Ritland 2003, Collins ym. 2004) mukaisesti opetusteknologian käyttöön mahdol-

lisesti vaikuttavia taustatekijöitä. Niistä käsitellään tutkimukseen osallistuneiden 

oppilaiden käyttökokemus tutkittavasta opetusteknologiasta ennen tutkimukseen 

osallistumista sekä oppilaiden kokemukset työssäoppimalla opiskelusta (luku 4.1). 

Tulosten esittelyssä tutkimusaineistoon vaikuttaneista oppilaista käytetään nimi-

tystä tutkimukseen osallistuneet oppilaat. 

Ensimmäiseen tutkimustehtävään, opetusteknologian käyttöön työssäoppimi-

sessa, liittyvät tulokset esitellään tarkennettujen tutkimuskysymysten mukaisessa 

järjestyksessä luvuissa 4.2–4.5. Ensin esitellään (luku 4.2) tulokset oppilaiden 

matkapuhelimien käytöstä työssäoppimisjaksolla toiminnoittain. Ne kuvataan si-

ten, että tarkastelussa on mukana kaikki kaksikymmentä tutkimukseen osallistu-

nutta oppilasta kolmelta työssäoppimisjaksolta. Lisäksi puhelimen käytöstä esitel-

lään puhelujen ja viestien kohteet ja sisällöt sekä kuvauskohteet.  

Seuraavaksi (luku 4.3) kuvataan verkko-oppimisympäristön käyttö matkapu-

helimen välityksellä. Siinä tarkastellaan ensin verkko-oppimisympäristön käyttö-

määriä ja sen jälkeen haastatteluaineiston analyysiin perustuen oppilaiden koke-

muksia verkko-oppimisympäristön käytöstä puhelimen välityksellä.  

Kolmanneksi (luku 4.4) esitellään opetusteknologian käyttöön sisältyneet op-

pimista tukevat tekijät. Ne kuvataan siten, että ensin tarkastellaan matkapuheli-

men puhelu-, viesti- ja kuvaustoimintoihin liittyviä oppimista tukevia tekijöitä lu-

vun 4.2 jaottelun mukaisesti. Luvun lopussa esitellään verkko-oppimisympäristön 

käyttöön sisältyneet oppimista tukevat tekijät.  

Ensimmäisen tutkimustehtävän viimeistä tarkennettua tutkimuskysymystä 

koskevat tulokset kuvataan luvussa 4.5. Käyttäjäryhmät muodostetaan oppilaiden 

työssäoppimisjaksolla käytössä olleiden matkapuhelimien ja verkko-

oppimisympäristön eri toimintojen käyttöaktiivisuuden perusteella. Käyttäjäryh-

mille tyypillisten käyttötapojen ilmentämiseksi tarkastellaan matkapuhelimen ja 

verkko-oppimisympäristön käyttömäärien lisäksi myös niiden käytön sisältöjä.  

Toiseen tutkimustehtävään, oppilaiden ammattitaidon kehittymiseen teknolo-

giatuetussa työssäoppimisessa, liittyvät tulokset esitellään luvussa 4.6. Oppilai-

den työssäoppimisjaksolla opitut tiedot ja taidot kuvataan haastatteluaineistoon 

perustuen siten, että siinä eritellään kaikkien tutkimukseen osallistuneiden oppi-

laiden tiedot ja taidot sekä tietojen ja taitojen erot käyttäjäryhmittäin. Samalla ku-
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vataan myös, miten opittujen tietojen ja taitojen osaaminen ilmenee käytännön 

työssä.  

Kolmanteen tutkimustehtävään, opetusteknologian käytön ja ammattitaidon 

kehittymisen muutoksiin design-tutkimuksen aikana, liittyvät tulokset esitellään 

luvussa 4.7. Siinä kuvataan design-tutkimuksen (Bannan-Ritland 2003, Collins 

ym. 2004) periaatteiden mukaisesti matkapuhelimien ja verkko-oppimis-

ympäristön käytön sekä opittujen tietojen ja taitojen muuttuminen tutkimuksen 

aikana. Muutokset havainnollistetaan ensimmäisen ja viimeisen työssäoppimis-

jakson välisinä eroina. Tarkastelussa painotetaan suhteellisia eroja, koska oppilai-

den määrä ei ole sama molemmilla tarkastelujaksoilla. Tulosten lopuksi (luku 4.8) 

on yhteenveto tutkimuksen tuloksista.  

Tutkimustulosten esittelyssä on käytetty tutkimuksessa mukana olleisiin hen-

kilöihin, haastatteluaineiston alkuperäisiin ilmauksiin sekä oppilas- ja ilmausten 

määriin viittaavia koodeja. Oppilaat on merkitty anonymiteetin säilyttämiseksi 

tunnuksilla v11–v38. Ensimmäiselle työssäoppimisjaksolle osallistuneilla oppi-

lailla koodi on v11–v17, toiselle v21–v25 ja kolmannelle v31–v38. Esimerkiksi 

koodi v12 tarkoittaa oppilaan alkuperäisen ilmauksen yhteydessä sitä, että vastaus 

on ensimmäiselle työssäoppimisjaksolle osallistuneelta toisena haastatellulta op-

pilaalta. Opettajien vastaukset on merkitty edellä kuvatun mukaisesti koodilla o1–

o3 ja työpaikkaohjaajan vastaukset koodilla tp11–tp38. Tutkijan muistiinpanoista 

otetut huomiot on merkitty koodilla t. 

Tulosten esittelyssä on käytetty myös sulkujen sisällä olevia lukupareja. Lu-

vuista ensimmäinen kuvaa, kuinka montaa vastaajaa kyseessä oleva asia koskee. 

Toinen luku ilmentää vertailulukua, johon ensimmäistä lukua verrataan. Vertailu-

luvun ilmaiseminen on tarpeellista, koska se ei ole aina sama. Esimerkiksi mer-

kintä (5/19) tarkoittaa sitä, että viisi oppilasta yhdeksästätoista oli tehnyt tarkas-

teltavana olevan asian.  

Tulosten esittelyssä on käytetty myös lukupareja, joista toinen luku on kak-

soissulkujen sisällä. Yhden sulkuviivan sisällä oleva luku ilmaisee asiaa koskevi-

en haastatteluvastausten määrän. Kaksoissulkujen sisällä oleva luku tarkoittaa, 

kuinka monelta oppilaalta vastaukset ovat. Esimerkiksi merkintä (41 (18)) tarkoit-

taa sitä, että vastauksissa on 41 asiaa koskevaa haastatteluvastausta 18 oppilaalta. 

Kaksoissulkuja ei ole käytetty, jos lukuilmaus on osa virkettä.  
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4.1 Oppilaiden taustatiedot opetusteknologian käytöstä ja 
työssäoppimalla opiskelusta 

Tässä luvussa kuvataan, millaista kokemusta tutkimukseen osallistuneilla oppi-

lailla oli matkapuhelimen ja tietokoneen käytöstä ennen tutkimukseen osallistu-

mista sekä miten oppilaat kokivat työssäoppimalla opiskelun tutkimukseen liitty-

vällä työssäoppimisjaksollaan. Niitä pidetään tässä tutkimuksessa tutkittavaan 

opetusteknologian käyttöön mahdollisesti vaikuttavina tekijöinä, jotka on tärkeä 

tuoda esille design-tutkimuksessa (Collins ym. 2004).  

Taustatekijöitä selvitettiin tutkimushaastatteluissa. Niihin liittyvänä aineisto-

na oli 311 haastatteluvastausta 20 oppilaalta. 

Matkapuhelimen ja tietokoneen käyttökokemus ennen tutkimukseen 
osallistumista 

Haastatteluaineiston mukaan kaikilla kahdellakymmenellä tutkimukseen osallis-

tuneella oppilaalla oli kokemusta matkapuhelimen käytöstä ennen tutkimukseen 

osallistumista. Eniten oppilailla oli kokemusta puhelu- ja viestitoimintojen käy-

töstä ja vähiten www-selaimen käytöstä matkapuhelimella. Puhelu- ja viestitoi-

mintoja kertoi käyttäneensä suurin osa (18/20) ja kuvaustoimintoja vähän yli puo-

let (12/20) tutkimukseen osallistuneista oppilaista. Sen sijaan yksikään tutkimuk-

seen osallistunut oppilas ei ollut käyttänyt www-selainta matkapuhelimen välityk-

sellä säännöllisesti. 

Matkapuhelimien käyttökokemus jakaantui puhelintyypeittäin (ks. puhelimi-

en jaottelu luvusta 3.4.2) siten, että tutkimukseen osallistuneista oppilaista 

40 %:lla (8/20) oli käytössään ennen tutkimukseen osallistumista peruspuhelin, 

55 %:lla (11/20) kamerapuhelin ja 5 %:lla (1/20) tutkimuksessa käytettyjä puhe-

limia vastaava 3G-puhelin.  
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Kuvio 8. Työssäoppimisjaksoille osallistuneiden oppilaiden omien matkapuhelimien 

jakautuminen puhelintyypeittäin.  

Tutkimukseen osallistuneiden oppilaiden matkapuhelimet vaihtuivat peruspuhe-

limista kamerapuhelimiksi tutkimuksen aikana (kuvio 8). Ensimmäiselle työssä-

oppimisjaksolle osallistuneista oppilaista (n=7) kuudella oli käytössään ennen 

työssäoppimisjaksoa peruspuhelin ja yhdellä kamerapuhelin. Toiselle työssäop-

pimisjaksolle osallistuneista oppilaista (n=5) enää alle puolella (2/5) oli käytös-

sään peruspuhelin ja vähän yli puolella (3/5) kamerapuhelin. Ensimmäiselle ja 

toiselle työssäoppimisjaksolle osallistuneista oppilaista kenelläkään ei ollut käy-

tössään tutkimuksessa käytettyä 3G-puhelinta vastaavaa puhelinta. Vastaavasti 

kolmannelle työssäoppimisjaksolle osallistuneista oppilaista (n=8) kenelläkään ei 

ollut käytössään peruspuhelinta. Heistä suurimmalla osalla (7/8) oli käytössään 

kamerapuhelin. Yhdellä kolmannelle työssäoppimisjaksolle osallistuneella oppi-

laalla oli käytössään 3G-puhelin.  

Kaikilla tutkimukseen osallistuneilla oppilailla oli kokemusta myös tietoko-

neen käytöstä ennen tutkimukseen osallistumista. Tietokoneen käyttökokemus 

vaihteli päivittäisestä käytöstä satunnaiseen käyttöön. Oppilaista 10 % (2/20) ker-

toi käyttävänsä tietokonetta päivittäin. Suurin osa (15/20) tutkimukseen osallistu-

neista oppilaista kertoi käyttävänsä tietokonetta opiskeluun vähän. Tietokoneen 

pääasiallinen käyttö oli vapaa-ajalla tapahtuvaa huvikäyttöä, kuten internetissä 

surffailua tai pelaamista. Opiskeluun liittyvä tietokoneen käyttö painottui tekstin-

käsittelyohjelmien käyttöön.  
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Oppilaiden kokemuksia työssäoppimalla opiskelusta  

Haastatteluaineiston mukaan oppilaiden kokemukset työssäoppimalla opiskelusta 

olivat pääasiassa positiivisia. Positiiviseen työssäoppimiskokemukseen sisältyi 

yksilöllisesti sopivassa suhteessa ja sopiva määrä uusia asioita ja jo opittujen töi-

den tekemistä. 

Positiivisiin työssäoppimiskokemuksiin vaikuttivat eniten työssäoppimisjak-

son ja ennakko-odotuksien vastaavuus sekä työssäoppimispaikan ilmapiiri. Lisäk-

si siihen vaikuttivat työssäoppimisjakson tavoitteiden tiedostaminen sekä työssä-

oppimisjaksolla saadun ohjauksen määrä ja laatu. Oppilailla oli omia ennakko-

odotuksia muun muassa työssäoppimisjaksolla tehtävien töiden haasteellisuudesta 

ja työmäärästä. Haastatteluaineiston mukaan tutkimukseen liittyvät työssäoppi-

misjaksot vastasivat keskimäärin melko hyvin oppilaiden ennakko-odotuksia. En-

nakko-odotuksissa oli tosin suuria oppilaskohtaisia eroja.  

Aineiston mukaan tutkimukseen osallistuneet oppilaat (N=20) kokivat työs-

säoppimispaikkansa ilmapiirin yhtä poikkeusta lukuun ottamatta hyväksi. Oppi-

laiden kokemaan työssäoppimispaikan ilmapiiriin vaikutti eniten tunne siitä, mi-

ten heitä oli kohdeltu työssäoppijoina. Hyvän ilmapiirin työssäoppimispaikoissa 

oppilaat kokivat saaneensa opastusta tarvittaessa ja he uskalsivat sitä myös kysyä. 

Ilmapiiriin vaikuttivat auttamisen ja neuvomisen lisäksi se, miten oppilaat kokivat 

vuorovaikutuksen ja yhteistyön sujuneen työpaikkaohjaajan ja työpaikan muiden 

työntekijöiden kanssa. Aineiston mukaan työssäoppimispaikan positiivinen ja hy-

väksyvä ilmapiiri oli perusta hyvälle työssäoppimiskokemukselle.  

Haastatteluaineiston mukaan myös työssäoppimisjakson tavoitteiden tiedos-

taminen lisäsi positiivisia työssäoppimiskokemuksia. Jaksoille oli asetettu sekä 

kaikkia oppilaita koskevat yleistavoitteet että jokaisen oppilaan henkilökohtaiset 

tavoitteet. Aineiston mukaan työssäoppimisjakson yleistavoitteet olivat oppilailla 

tiedossa. Sen sijaan suurimmalla osalla (5/7) henkilökohtaisista tavoitteista ja nii-

den tiedostamisesta kertoneista oppilaista ei ollut tarkkaa tietoa työssäoppimisjak-

sonsa henkilökohtaisista tavoitteista.  

Työssäoppimisen ohjaamisen määrällä ja laadulla on aineiston mukaan yhteys 

erityisesti oppilaiden kokemaan työssäoppimispaikan ilmapiiriin. Työssäoppimis-

jaksojen ohjaamisesta kertoneet 14 oppilasta kokivat saaneensa riittävästi ohjausta 

työpaikkaohjaajalta. Sen sijaan opettajan ohjauksesta oppilailla oli ristiriitaisempi 

käsitys. Osa oppilaista koki opettajan ohjauksen liittyneen enemmän työssäoppi-

misen ”läpiviemiseen” kuin opittavien asioiden sisällölliseen ohjaukseen. Oppi-

laat kokivat opettajan kuitenkin taustalla olevaksi tukihenkilöksi, johon saattoi 
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tarvittaessa turvautua. Aineistosta ilmenee, että oppilailla oli toisaalta myös halu 

selviytyä ilman opettajan ohjausta.  

Oppilaat kokivat työssäoppimisjaksolla käytettyjen matkapuhelimien, niiden 

oheislaitteiden ja verkko-oppimisympäristön käytön ohjauksen pääsääntöisesti 

riittäväksi. Suurin lisäohjauksen tarve liittyi opetusteknologian hyödyntämiseen 

oppimisessa. Oppilaat halusivat lisäohjausta erityisesti siihen, millaisia valokuvia 

heidän kannattaisi ottaa ja miten eri työvaiheita pitäisi kuvata ja tallentaa.  

4.2 Matkapuhelimien käyttö työssäoppimisjaksoilla 

Tässä luvussa kuvataan, mitä matkapuhelimen toimintoja oppilaat (N=20) käytti-

vät tutkimukseen sisältyvillä työssäoppimisjaksoilla. Puhelimen toiminnot on ja-

ettu puhelu-, viesti- ja kuvaustoimintoihin. Puhelutoiminnot sisältävät ääni- ja vi-

deopuhelujen soittamisen ja vastaanottamisen. Viestitoiminnot sisältävät teksti-, 

multimedia- ja ääniviestien lähettämisen ja vastaanottamisen. Kuvaustoimintojen 

käyttö käsittää valokuvaamisen ja videoinnin.  

Puhelimen käyttöä koskeva aineisto on kerätty puhelinlaskuerittelyistä, puhe-

limiin taltioituneista viesteistä, valokuvista, videoista ja lokitiedoista sekä haastat-

telemalla tutkimukseen osallistuneet oppilaat. Apuna käytettiin myös tutkijan 

muistiinpanoja. Puhelu-, viesti- ja kuvaustoimintojen käyttöä selvitettiin kysymäl-

lä tutkimukseen osallistuneilta oppilailta, miten he käyttivät työssäoppimisjaksol-

le annettujen matkapuhelimien puhelu-, viesti- ja kuvaustoimintoja. Soitettujen 

puhelujen ja viestien määrät laskettiin puhelinlaskuerittelyistä. Puheluiden ja vies-

tien kohteet ja sisällöt selvitettiin haastatteluissa. Niiden selvittämisessä käytettiin 

apuna myös puhelimen lokitietoja. Puhelujen ja viestien kohteilla tarkoitetaan sitä, 

kenelle puhelut oli soitettu ja viestit lähetetty. Viestien sisältöjä analysoitiin myös 

puhelimiin tallentuneista viesteistä.  

Valokuvien ja videoiden määrä laskettiin matkapuhelimien ja verkko-

oppimisympäristön valokuvatiedostoista. Oppilailta kysyttiin myös haastattelussa 

arviota työssäoppimisjaksolla otettujen valokuvien ja videoiden määristä. Kuva-

uskohteet selvitettiin haastatteluissa sekä puhelimeen ja verkko-

oppimisympäristöön tallennetuista valokuvista sekä videoista. Kuvaustoimintojen 

käytön yhteydessä selvitettiin myös puhelimen äänitetoiminnon käyttöä. Matka-

puhelimen käyttöön liittyvänä aineistona oli yhteensä 575 haastatteluvastausta, 45 

puhelinlaskuerittelyä, 316 viestiä sekä 956 valokuvaa ja videota 20 oppilaalta. 

Aineiston mukaan kaikki kaksikymmentä tutkimukseen osallistunutta oppi-

lasta olivat käyttäneet työssäoppimisjaksollaan matkapuhelinta. Oppilaista suurin 
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osa koki matkapuhelimet käyttökelpoisiksi työssäoppimisessa. Aineiston mukaan 

matkapuhelimet toimivat oppilailla keskimäärin hyvin eikä niiden ominaisuuksis-

sa ja tekniikassa ollut merkittäviä puutteita. Erityisiä teknisiä ongelmia oli 

15 %:lla (3/20) tutkimukseen osallistuneista oppilaista. Ongelmia oli ollut muun 

muassa puhelimen käyttömuistin ja akun riittävyydessä. Verkko-

oppimisympäristöä käytettäessä puhelin oli mennyt joskus myös jumiin tai puhe-

limella ei päässyt verkko-oppimisympäristöön. 

Oppilaat kokivat puhelimen lisävarusteena olleen irtonäppäimistön epäkäy-

tännölliseksi. Haastatteluaineiston mukaan oppilaat käyttivät irtonäppäimistöä 

vähän, sillä vain 15 % (3/20) tutkimukseen osallistuneista oppilaista käytti ir-

tonäppäimistöä säännöllisesti. Irtonäppäimistöä käyttäneet oppilaat kokivat sen 

tietokoneen näppäimistöön verrattuna hankalaksi, mutta päiväkirjat ja viestit sillä 

pystyi kirjoittamaan nopeammin ja virheettömämmin kuin puhelimen omalla 

näppäimistöllä.  

Testattavana ollutta matkapuhelinta vähän käyttäneet oppilaat perustelivat sen 

käyttämättömyyttä muun muassa työn luonteella, tottumiskysymyksillä ja osaa-

misen puutteella. Työn luonteeseen liittyviä tekijöitä olivat esimerkiksi kova työ-

tahti, työn likaisuus ja asiakkaan läsnäolo. Osaamisen puute liittyi erityisesti ku-

vaustoimintojen ja www-selaimen käyttöön. 

Aineiston mukaan melkein kaikki (19/20) tutkimukseen osallistuneet oppilaat 

soittivat työssäoppimisjakson aikana ääni- tai videopuheluja sekä lähettivät teksti- 

tai multimediaviestejä. Oppilaiden soittamista puheluista valtaosa oli äänipuheluja 

ja suurin osa viesteistä tekstiviestejä. Keskimäärin oppilaat soittivat yhden ääni-

puhelun ja lähettivät yhden viestin jokaisena työssäoppimispäivänä. Eniten oppi-

laat soittivat ja lähettivät viestejä opiskelukavereille ja vähiten työpaikkaohjaajal-

le. Oppilaiden väliset puhelut ja viestit sisälsivät pääasiassa keskusteluja työssä-

oppimispaikan tapahtumista ja töistä sekä työssäoppimisen järjestämiseen liitty-

vistä käytännön asioista. Oppilaiden ja ohjaajien väliset puhelut ja viestit sisälsi-

vät pääasiassa työssäoppimisen järjestämiseen liittyviä asioita sekä ohjeiden ja 

neuvojen kysymistä.  

Haastatteluaineiston mukaan noin kolmannes (7/20) tutkimukseen osallistu-

neista oppilaista osallistui myös ryhmäpuheluihin. Ryhmäpuheluihin osallistui 

tyypillisesti opettaja ja 2–5 oppilasta. Ryhmäpuheluissa keskusteltiin yleensä 

työssäoppimisen etenemiseen ja työssäoppimisen järjestämiseen liittyvistä asiois-

ta.  

Aineiston mukaan tutkimukseen osallistuneet oppilaat (N=20) olivat ottaneet 

työssäoppimisjakson aikana keskimäärin 1,5 valokuvaa päivässä ja 1 videon vii-
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kossa. Yleisimmät kuvauskohteet olivat työssäoppimispaikan koneet ja laitteet 

sekä hoidettavat eläimet. Oppilaat olivat kuvanneet ja videoineet paljon myös 

työssäoppimisjakson töitä ja tapahtumia. Sen sijaan kuvasarjoja opiskeltavasta 

asia- tai työkokonaisuudesta heillä oli vähän.  

Oppilaiden matkapuhelimen käyttö tutkimukseen liittyvillä työssäoppimis-

jaksoilla on kuvattu toiminnoittain tarkemmin luvuissa 4.2.1–4.2.3. 

4.2.1 Puhelutoiminnot  

Puhelutoimintojen käyttöä työssäoppimisjaksolla selvitettiin kysymällä tutkimuk-

seen osallistuneilta oppilailta, miten he käyttivät työssäoppimisjaksolle annettujen 

puhelimien puhelutoimintoja. Puhelujen määrä laskettiin puhelinlaskuerittelystä. 

Oppilailta kysyttiin myös haastattelussa arviota työssäoppimisjaksolla soitettujen 

puhelujen määristä. Puhelujen kohteet ja sisällöt selvitettiin haastatteluissa. Puhe-

lujen kohteiden selvittämisessä käytettiin apuna myös puhelimien lokitietoja. Pu-

helutoimintojen käyttöön liittyvää aineistoa oli yhteensä 112 haastatteluvastausta 

ja 45 puhelinlaskuerittelyä 20 oppilaalta.  

Puhelinlaskuerittelyjen ja haastatteluaineiston mukaan yhtä oppilasta (19/20) 

lukuun ottamatta kaikki tutkimukseen osallistuneet oppilaat käyttivät puhelutoi-

mintoja työssäoppimisjaksojen aikana. Oppilaat soittivat työssäoppimisjakson ai-

kana keskimäärin vähän yli 1 äänipuhelun päivässä, joka kesti noin 3,5 minuuttia. 

Haastatteluaineiston ja puhelimien lokitiedostojen mukaan puhelutoimintoja käyt-

täneistä oppilaista (n=19) suurin osa soitti opiskelukaverille tai -kavereille, vähän 

yli puolet ohjaavalle opettajalle ja vähän yli kolmannes työpaikkaohjaajalle. Kos-

ka suurin osa puheluista oli oppilaiden välisiä puheluja, oppilaat olivat puhelinyh-

teydessä opiskelukavereidensa kanssa keskimäärin noin viidestä seitsemään mi-

nuuttia päivässä.  

Oppilaiden väliset puhelut sisälsivät pääasiassa keskusteluja työssäoppimis-

paikan tapahtumista ja töistä sekä työssäoppimisen järjestämiseen liittyvistä käy-

tännön asioista. Oppilaiden ja ohjaajien väliset puhelut sisälsivät työssäoppimisen 

järjestämiseen liittyviä asioita sekä ohjeiden ja neuvojen kysymistä.  

Oppilaat olivat soittaneet videopuheluja vähän työssäoppimisjakson aikana. 

Toisin kuin äänipuhelujen soittamisessa ja vastaanottamisessa, videopuhelujen 

soittamisessa oli ilmennyt myös teknisiä ongelmia. Myöskään ryhmäpuhelut eivät 

olleet niin suosittuja kuin oppilaiden väliset äänipuhelut.  

Puhelutoimintojen käyttö työssäoppimisjaksoilla on kuvattu yksityiskohtai-

semmin esittelemällä puhelujen määrät, äänipuhelujen kohteet ja sisällöt (72 (16)) 
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sekä video- ja ryhmäpuhelut (20 (7)). Puhelujen määrien tarkastelu sisältää ääni- 

ja videopuhelujen määrällisen tarkastelun. Äänipuhelujen kohteet ja sisällöt ku-

vaavat, mihin oppilaat soittivat työssäoppimisjakson aikana ja mitä puheluiden 

aikana puhuttiin.  

Puhelujen määrät 

Puhelinlaskuerittelyn mukaan oppilaat (N=20) soittivat työssäoppimisjakson ai-

kana yhteensä 468 puhelua. Melkein kaikki oppilaiden soittamat (466/468) puhe-

lut olivat äänipuheluja. Videopuhelujen määrä oli pieni, sillä oppilaat soittivat pu-

heluerittelyn mukaan yhteensä vain 2 videopuhelua. Toinen niistä oli kestänyt alle 

puoli minuuttia ja toinen kymmenen minuuttia.  

Taulukossa 1 on kuvattu ääni- ja videopuhelujen määrät ja kestot työssäop-

pimisjaksolla ja opintoviikossa. Jaksokohtaiset luvut osoittavat, kuinka paljon 

tutkimukseen osallistuneet oppilaat soittivat ääni- ja videopuheluja työssäoppi-

misjakson aikana. Opintoviikkokohtaiset luvut taas osoittavat, kuinka paljon ääni- 

ja videopuheluja oppilaat soittivat työssäoppimisjaksolla keskimäärin yhtä opin-

toviikkoa kohti. Yhteensä-sarakkeen luku ilmaisee työssäoppimisjaksoilla soitet-

tujen puhelujen yhteismäärän. Keskiarvoluku ilmaisee yhden oppilaan keskimää-

räiset puhelumäärät ja puhelujen kestot.  

Taulukko 1. Oppilaiden soittamien puhelujen määrät työssäoppimisjaksolla ja opinto-

viikossa (N=20). 

Puhelutoiminto Minimi Maksimi Yhteensä Keski-

arvo 

Keski-

hajonta 

Äänipuhelujen määrä työssäoppimisjaksolla (kpl) 0 232 466 23,30 50,01 

Äänipuhelujen määrä opintoviikossa (kpl) 0,00 23,20 104,90 5,24 5,67 

Äänipuhelujen kesto työssäoppimisjaksolla (min) 0,00 480,00 1254,00 62,70 127,93 

Äänipuhelujen kesto opintoviikossa (min)  0,00 160,00 344,70 17,24 35,04 

Videopuhelujen määrä työssäoppimisjaksolla (kpl) 0 1 2 0,10 0,31 

Videopuhelujen määrä opintoviikossa (kpl) 0,00 0,30 0,40 0,02 0,08 

Videopuhelujen kesto työssäoppimisjaksolla (min) 0,00 10,00 10,00 0,50 2,24 

Videopuhelujen kesto opintoviikossa (min) 0,00 3,30 3,30 0,17 0,75 

Taulukosta 1 ilmenee, että oppilaat (N=20) soittivat työssäoppimisjakson aikana 

keskimäärin vähän yli 23 äänipuhelua ja niiden kesto oli yhteensä vähän alle 63 

minuuttia. Työssäoppimisjakson aikana soitettujen äänipuheluiden määrä ja kesto 

vaihtelivat paljon, sillä äänipuheluiden määrän vaihteluväli oli yli 200 puhelua ja 
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keston melkein 500 minuuttia. Oppilaskohtaisesta puheluerittelystä ilmenee, että 

yksi (v34) oppilas ei soittanut yhtään äänipuhelua. Vastaavasti eniten äänipuheluja 

soittanut oppilas (v22) soitti kymmenen viikon työssäoppimisjakson aikana 232 

äänipuhelua. Kuitenkin 45 % (9/20) tutkimukseen osallistuneista oppilaista soitti 

jakson aikana alle 10 äänipuhelua.  

Äänipuhelujen määrä opintoviikossa oli keskimäärin vähän yli 5, jolloin op-

pilaat (N=20) soittivat keskimäärin 1 äänipuhelun päivässä. Kaikki oppilaat eivät 

soittaneet yhtä paljon, sillä myös opintoviikkokohtainen vaihteluväli (23,2) ja 

keskihajonta (5,67) olivat suuria. Viisi vähiten soittanutta oppilasta soitti korkein-

taan 1,3 äänipuhelua viikossa. Vastaavasti viisi eniten soittanutta oppilasta soitti 

vähintään 7,5 äänipuhelua viikossa.  

Äänipuhelujen yhteismäärästä ilmenee, että tutkimukseen osallistuneiden op-

pilaiden (N=20) soittamien äänipuhelujen yhteenlaskettu kesto oli 345 minuuttia. 

Äänipuhelujen kesto opintoviikossa oli keskimäärin vähän yli 17 minuuttia. Ku-

kin äänipuhelu oli siis kestänyt keskimäärin noin 3,5 minuuttia. Suuri osa äänipu-

heluista oli tosin lyhyitä, sillä 55 % (11/20) tutkimukseen osallistuneista oppilais-

ta oli soittanut keskimäärin alle 2 minuutin äänipuheluita. Vaihteluväli (160) ja 

keskihajonta (35,03) olivat myös äänipuhelujen kestoissa suuria. Suureen vaihte-

luväliin ja keskihajontaan vaikutti se, että lukumääräisesti toiseksi eniten (14,7 

puhelua/viikko) äänipuheluja soittaneen oppilaan puhelut kestivät keskimäärin 

melkein 11 minuuttia, joka on huomattavasti keskiarvoa enemmän. Vastaavasti 

lukumääräisesti eniten (23,2) äänipuheluja opintoviikossa soittanut oppilas sijoit-

tuu puhelujen keston mukaan viiteen lyhimpiä puheluja soittaneisiin, joiden ääni-

puheluiden kesto on ollut keskimäärin korkeintaan 1,7 minuuttia.  

Äänipuhelujen kohteet ja sisällöt 

Haastatteluaineiston ja puhelujen lokitietojen mukaan tutkimukseen osallistuneet 

oppilaat soittivat työssäoppimisjakson aikana äänipuheluja opiskelukavereille, 

opettajalle ja työpaikkaohjaajalle. Puhelujen kohteet jakaantuivat siten, että puhe-

lutoimintoja käyttäneistä oppilaista 84 % (16/19) soitti opiskelukavereille, 53 % 

(10/19) ohjaavalle opettajalle ja 37 % (7/19) työpaikkaohjaajalle. Myös puhelui-

den kokonaismäärästä suurin osa oli soitettu opiskelukavereille. 

Oppilaat soittivat työssäoppimisjakson aikana esimerkiksi opiskelukavereille, 

jotka eivät olleet samassa työssäoppimispaikassa. Aineistosta ilmenee, että oppi-

laat soittivat yleensä samoille opiskelukavereille, joiden kanssa he olivat tiiviim-

min yhteydessä oppilaitosjaksoillakin.  
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Oppilaat soittivat opettajalle tyypillisesti muutamia kertoja työssäoppimisjak-

son aikana. Vähiten oppilaat soittivat äänipuheluja työpaikkaohjaajalle, jolle he 

soittivat satunnaisesti. Aineistosta ilmenee, että myös määrällisesti suurin osa pu-

heluista oli soitettu opiskelukavereille ja että oppilaiden väliset puhelut olivat 

myös kestoltaan pidempiä. 

Taulukossa 2 on kuvattu oppilaiden soittamien äänipuheluiden sisällöt sekä 

niitä kuvaavat haastatteluvastausesimerkit. Suurin osa oppilaiden välisistä puhe-

luista sisälsi keskusteluja työssäoppimisjakson töistä ja tapahtumista (17(9)). 

Opiskelukavereille soitetut puhelut sisälsivät myös kuulumisien vaihtamista ja 

keskusteluja työssäoppimisen järjestämiseen liittyvistä asioista (8 (6)). Opettajalle 

ja työpaikalle soitettujen äänipuheluiden sisältönä olivat työssäoppimisen järjes-

tämiseen liittyvät asiat (8 (6)) sekä ohjeiden ja neuvojen kysyminen (7 (4)).  

Taulukko 2. Oppilaiden soittamien äänipuhelujen sisällöt ja niitä ilmentävät haastatte-

luvastaukset. 

Sisältö Vastausesimerkit 

Työssäoppimisen käytännön 

järjestäminen 

”… Puhelimella sitte niitä kyytijuttuja ... että miten me päästään sinne 

ja sieltä takasi ja siellä sitte, että” (v35). 

v 13: ”siitä, että monen aikaan sitä tullaan töihin ja tuollai…” h: ”sovit 

niitä aikoja vai” v13: ” nii” 

”se ihan riippuu, että tietenni aina kyytin järjestelythän ne on aina 

viikonlopun jälkeen sopia …. tai oli muuta järjestelyasioita … tai jos 

jottain muuta sillai, että mitä iltapäivällä jos ei nähty sitte, ylleesä kun 

nähtiin aamulla ruokapöyvässä kyseltiin, että onko tässä päivällä 

sitte mittään” (v32) 

 

Työssäoppimisjakson työt ja 

tapahtumat  

”mitä ne on tehny siellä ja minkälainen ilma ja miten homma etenee 

ja että mitä on päivällä tehny ja semmosia mitä nyt ylleesä kysytään” 

(v21) 

”puhuttiin missä vaiheessa oli kylvötyöt ja” (v22) 

”tämmöstä, että mitä siellä oli tapahtunut esimerkiksi pojilla oli 

(Työssäoppimispaikassa 4) … laitoksen ajovat allaalle” (v15) 

 

Ohjeiden ja neuvojen kysyminen ”… jos oli jottain ongelmatilannetta ja emäntä ei ollu kotona ja … jos 

tarvi kaupasta hakkea jotaki tai …. jos on jottain muuta epäselvää” 

(v32) 

”ku minä olin välillä yksin siellä navetalla nii meinas tulla vähän 

semmosta pientä paniikkia, että mitä täällä pittää tehä ja mikä tuolla 

lehmällä on ku se ei liiku ja” (v33) 

”jos oli kysyttävää tai … ei tienny, miten se tehään” (v38) 
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Työssäoppimisen järjestämiseen liittyvinä asioina oppilaat sopivat keskenään pu-

helimitse pääasiassa kodin ja työssäoppimispaikan välisistä matkoista. Samassa 

työssäoppimispaikassa olleet oppilaat sopivat myös työn käytännön järjestämi-

seen liittyviä asioita. Matkojen järjestämisen merkitys korostui oppilailla, joiden 

työssäoppimispaikat olivat kaukana ja jonne ei julkisilla liikennevälineillä päässyt. 

Osa oppilaista asui viikot työssäoppimispaikassa, jolloin kyytien järjestäminen 

koski kotimatkoja viikonloppuisin.  

Haastatteluaineiston mukaan oppilaat sopivat työpaikkaohjaajan kanssa puhe-

limitse työssäoppimisen järjestämiseen liittyvistä asioista kodin ja työssäoppimis-

paikan välisien matkojen järjestämisen lisäksi muun muassa työajoista sekä työn 

käytännön järjestelyistä. Esimerkiksi oppilas 13 (taulukko 2) sopi työpaikkaohjaa-

jan kanssa puhelimitse työajoista, koska hän matkusti kodin ja työssäoppimispai-

kan väliset matkat työpaikkaohjaajan kyydillä. Aineiston mukaan oppilaat soitti-

vat ohjaavalle opettajalle työssäoppimisen järjestämiseen liittyvissä asioissa har-

voin.  

Työssäoppimisjakson töihin ja tapahtumiin liittyvät oppilaiden väliset ääni-

puhelut sisälsivät keskusteluja työssäoppimisjakson töistä ja tapahtumista, työko-

konaisuuden vaiheesta ja erikoistilanteista. Työssäoppimisjakson töiden ja tapah-

tumien läpikäyminen sisälsi oppilaiden välistä yleistä keskustelua siitä, mitä työs-

säoppimisjaksolla oli tehty ja mitä työssäoppimispaikassa oli tapahtunut (taulukko 

2). Eläinten hoitoa sisältävillä työssäoppimisjaksoilla olleet oppilaat keskustelivat 

keskenään eläinten hoitotöiden lisäksi myös eläinten luonteesta ja käyttäytymises-

tä, millä on yhteys hoitotyön tekemiseen.  

Oppilaat keskustelivat työkokonaisuuden vaihetta käsittelevissä puheluissa 

toisessa työssäoppimispaikassa – ja usein toisella paikkakunnalla – olleen opiske-

lukaverin kanssa siitä, missä vaiheessa opiskeltavan työkokonaisuuden tekeminen 

oli. Tällaisia keskusteluja oli käyty esimerkiksi kylvötöiden etenemisestä. Taulu-

kossa 2 olevassa vastausesimerkissä ”homman eteneminen” (v21) tarkoitti kes-

kustelua laajemmin maatilan kevättöiden etenemistä. Oppilaan 22 (taulukko 2) 

haastatteluvastaus kylvötöiden vaiheesta viittasi myös samaan asiaan. Keskustel-

lessaan työkokonaisuuden vaiheesta oppilaat vertasivat myös oman työn etene-

mistä suhteessa opiskelukaverin työn etenemiseen.  

Oppilaiden väliset puhelut sisälsivät myös keskusteluja työkokonaisuuden eri 

vaiheiden tekemiseen vaikuttavista tekijöistä. Tällaisia tekijöitä olivat esimerkiksi 

maatilan kylvötöissä sää ja peltojen kosteus (taulukko 2). Työkokonaisuuden eri 

vaiheiden tekemiseen vaikuttavia tekijöitä käsittelevissä puheluissa oli keskustel-
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tu myös siitä, miten työvaiheen tekemiseen vaikuttavat tekijät ilmenivät käytän-

nön työssä.  

Erikoistilanteisiin liittyvissä puheluissa oppilaat olivat kiinnostuneita kuule-

maan toisessa työssäoppimispaikassa tapahtuneesta erikoisesta työstä tai tapah-

tumasta. Esimerkiksi oppilas 15 (taulukko 2) oli kuullut opiskelukavereilta läm-

pölaitoksen ”alasajosta”, joka tehdään silloin, kun lämpölaitoksessa on lämmön-

tuotannon keskeyttämistä edellyttäviä huoltoja tai korjauksia. Hän halusi tietää, 

mitä erityistä opiskelukaverin työssäoppimispaikan lämpölaitoksessa tapahtui, 

kun se piti ”ajaa alas”. Oppilasta 15 kiinnosti siis toisessa työssäoppimispaikassa 

ollut erikoistilanne, joka oli mahdollinen myös hänen omassa työssäoppimispai-

kassaan. 

Tapahtumien ja töiden läpikäymiseen sisältyi myös ajatusten vaihtoa ja itsen-

sä vertaamista toisiin. Itsensä vertaaminen liittyi yleisesti siihen, miten työssäop-

pimisjakso oli mennyt ja miten oppilaat olivat selvinneet heille annetuista töistä. 

Samansisältöisiä töitä tekevän kanssa oppilaat vertasivat, missä vaiheessa työt 

opiskelukavereilla olivat. Keskustelu meni tällöin syvemmälle työvaiheisiin ja 

niiden sisältöihin.  

Työssäoppimisjakson töihin liittyvissä asioissa puhelut täydensivät työpaik-

kaohjaajan ja oppilaan välistä muuta vuorovaikutusta. Aineistosta ei ilmene, että 

keskustelua työssäoppimisjakson tapahtumista olisi käyty puhelimitse työpaikka-

ohjaajan kanssa.  

Ohjeiden ja neuvojen kysymistä sisältävät puhelut oli soitettu poikkeuksetta 

ohjaavalle opettajalle ja työpaikkaohjaajalle. Oppilaat kysyivät ohjeita ja neuvoja 

opettajaa enemmän työpaikkaohjaajalta.  

Ohjeiden ja neuvojen kysyminen liittyi normaalista poikkeavaan tilanteeseen, 

ongelmaan tai tuen tarpeeseen. Normaalista poikkeavasta tilanteesta on esimerk-

kinä oppilaan 33 haastatteluvastaus (taulukko 2). Siitä ilmenee, että oppilas soitti 

työpaikkaohjaajalle havaitessaan navetassa eläimen, joka ei kykene liikkumaan. 

Aineistosta ilmenee, että oppilaat saivat ohjeita ja neuvoja myös kasvokkain. 

Esimerkiksi oppilas 32 soitti työpaikkaohjaajalle pääasiassa poikkeus- tai ongel-

matilanteissa, jos hän tulkitsi sen olevan tarpeen. Hän esimerkiksi ilmoitti työ-

paikkaohjaajalle eläimen olevan kiimassa. Ongelmaan tai tuen tarpeeseen liitty-

vän puhelun sisällöstä kertoo esimerkiksi oppilaan 33 haastatteluvastaus, josta il-

menee hänen kokeneen tarvitsevansa tukea ja ohjeita navettatöiden tekemiseen 

yksin navetassa ollessaan. Oppilaan 38 haastatteluvastaus on esimerkki vastauk-

sesta, josta ilmenee oppilaan tarvinneen neuvoja työn tekemisen tapaan. (Tauluk-

ko 2.) 
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Koska suurin osa puheluista on soitettu opiskelukavereille, puhelujen yhteis-

määrä ja kokonaispuheaika olivat suurempia kuin puhelulaskuerittelyn mukainen 

soitettujen puheluiden määrä ja kesto. Haastatteluaineistosta ja puheluerittelystä 

ilmenee, että oppilaat olivat puhelinyhteydessä toisiinsa siis keskimäärin useam-

min kuin kerran päivässä joko soittajana tai vastaajana. Opiskelukavereiden kans-

sa puhumiseen käytetty aika kokonaispuheajasta oli myös suurempi, kuin mitä se 

on suhteutettuna suoraan puheluerittelystä laskettuun puheaikaan. Aineistosta il-

menee, että oppilaat olivat puhelinyhteydessä keskenään keskimäärin viidestä 

seitsemään minuuttia jokaisena työssäoppimispäivänä. Ohjaajien kanssa oppilaat 

puhuivat huomattavasti lyhyempiä puheluja kuin opiskelijakavereiden kanssa.  

Video- ja ryhmäpuhelut 

Haastatteluaineiston ja puhelinlaskuerittelyn mukaan videopuheluihin osallistui 

21 % (4/19) puhelutoimintoja käyttäneistä oppilaista. Videopuheluiden soittami-

nen on aineiston mukaan ollut enemmän yksittäisiä kokeiluja kuin videopuhelu-

toiminnon säännöllistä käyttöä. Kaikilla tutkimukseen osallistuneilla oppilailla ei 

ollut mahdollisuuttakaan soittaa videopuhelua työssäoppimispaikalta, sillä oppi-

laiden työssäoppimispaikoista vain neljännes (4/16) oli videopuhelut mahdollista-

van 3G-verkon alueella. Vastauksista ja oppilaskohtaisesta puheluerittelystä ilme-

nee, että kaikki videopuhelut olivat oppilaiden välisiä puheluja. Esimerkiksi oppi-

laiden 21 ja 22 välinen videopuhelu oli soitettu vapaa-ajalla oppilaitokselta. Hei-

dän videopuhelunsa tavoitteena oli ollut kokeilla, miten videopuhelu toimii.  

Videopuhelujen soittamisessa ja vastaanottamisessa ilmeni myös teknisiä on-

gelmia. Videopuhelu ei esimerkiksi yhdistynyt, vaikka sekä lähettävä että vas-

taanottava puhelin oli 3G-verkon alueella ja molempien puhelimien videopuhelu-

asetukset olivat oikein. Koska videopuhelu vaatii 3G-verkon, oppilaiden 21 ja 22 

välinen videopuhelu ei onnistunut heidän työssäoppimispaikoistaan.  

Videopuhelua kokeilleet oppilaat (n=4) kokivat videopuhelut mielenkiintoisi-

na, vaikka puhe ja kuva eivät siirtyneet ihan samanaikaisesti. Videopuhelua ko-

keilleet oppilaat eivät kertoneet videopuhelujen sisältäneen äänipuhelujen tavoin 

työssäoppimiseen liittyviä asioita.  

Ryhmäpuheluihin kertoi osallistuneensa 35 % (7/20) tutkimukseen osallistu-

neista oppilaista. Niitä oli soitettu ennen työssäoppimisjaksoa ja työssäoppimis-

jakson aikana. Ryhmäpuheluja oli kokeiltu ennen työssäoppimisjaksoa pääasias-

sa ”harjoitusmielessä”. Aineiston mukaan oppilaat eivät soittaneet keskenään 

ryhmäpuheluja, vaan ryhmäpuheluissa oli aina mukana opettaja. Hänen lisäkseen 
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niissä oli mukana 2–5 oppilasta. Yhdessäkään ryhmäpuhelussa ei ollut mukana 

työpaikkaohjaajaa. 

Työssäoppimisjakson aikana soitetut ryhmäpuhelut sisälsivät katsauksen 

työssäoppimisen etenemisestä sekä työssäoppimisen järjestämiseen liittyviä asioi-

ta. Ryhmäpuheluissa oli käyty läpi, miten työssäoppiminen oli puheluun osallis-

tuneilla oppilailla mennyt ja mitä jaksolla oli tehty. Niissä oli keskusteltu esimer-

kiksi siitä, millaisena oppilaat olivat kokeneet jakson ja miten he olivat kokeneet 

selvinneensä opittavista tehtävistä.  

Ryhmäpuheluissa oli keskusteltu myös opiskeltavan työkokonaisuuden teke-

misen vaiheista ja etenemisestä. Opiskeltavan työkokonaisuuden vaiheiden käsit-

telyssä oli keskusteltu esimerkiksi kylvöjen tilanteesta (v22). Kylvöjen tilannekat-

sauksen yhteydessä oli keskusteltu myös kylvöjen tekemiseen vaikuttavista teki-

jöistä, kuten säästä ja peltojen kuivumisesta.  

Ryhmäpuhelujen soittamisessa ei aineiston mukaan ilmennyt teknisiä ongel-

mia. Sen sijaan niiden käytännön järjestäminen aiheutti ongelmia (o2 ja o3), kos-

ka oppilaat kokivat ryhmäpuheluihin osallistumisen vaikeaksi kesken työpäivän. 

Oppilaiden työajat ja työpäivät taas vaihtelivat paljon, mikä vaikeutti koko ryh-

mälle yhteisen ajan löytämistä työajan ulkopuolella.  

4.2.2 Viestitoiminnot 

Viestitoimintojen käyttöä työssäoppimisjaksolla selvitettiin kysymällä tutkimuk-

seen osallistuneilta oppilailta, miten he käyttivät työssäoppimisjaksolle annettujen 

puhelimien viestitoimintoja. Viestien määrä laskettiin puhelinlaskuerittelystä. Op-

pilailta kysyttiin myös haastattelussa arviota työssäoppimisjaksolla lähetettyjen 

viestien määristä. Viestien kohteet ja sisällöt selvitettiin haastatteluissa. Niiden 

selvittämisessä käytettiin apuna myös puhelimen lokitietoja sekä puhelimiin tal-

lentuneita viestejä. Viestitoimintojen käyttöön liittyvää aineistoa oli yhteensä 231 

haastatteluvastausta, 316 teksti- ja multimediaviestiä ja 45 puhelinlaskuerittelyä 

20 oppilaalta.  

Aineiston mukaan melkein kaikki (18/20) tutkimukseen osallistuneet oppilaat 

käyttivät viestitoimintoja työssäoppimisjakson aikana. Oppilaat lähettivät keski-

määrin yhden tekstiviestin päivässä ja yhden multimediaviestin kolmessa päivässä. 

Haastatteluaineiston sekä viestien lokitietojen mukaan viestitoimintoja käyttäneis-

tä oppilaista (n=18) suurin osa oli lähettänyt viestejä opiskelukaverille 

tai -kavereille, noin viidennes opettajalle ja viidennes työpaikkaohjaajalle.  
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Oppilaiden lähettämät ja vastaanottamat viestit olivat samansisältöisiä kuin 

soitetut äänipuhelut. Oppilaiden välisten tekstiviestien sisältönä olivat pääasiassa 

kuulumiset ja työssäoppimisjakson työt. Multimediaviestien sisältönä olivat tyy-

pillisesti työtilanteista tai työssäoppimispaikan tapahtumista otetut valokuvat. 

Opettajalle ja työpaikkaohjaajalle lähetetyt viestit sisälsivät yleensä työssäoppi-

misen järjestämiseen liittyviä asioita sekä ohjeiden ja neuvojen kysymistä. 

Viestitoimintojen käyttö työssäoppimisjaksolla on kuvattu yksityiskohtai-

semmin esittelemällä viestien määrät sekä viestien kohteet ja sisällöt (211 (17)). 

Viestien määrien tarkastelussa eritellään oppilaiden lähettämien teksti- ja multi-

mediaviestien määrät. Viestien kohteet ja sisällöt kuvaavat, kenelle tutkimukseen 

osallistuneet oppilaat lähettivät viestejä ja mitä viestit sisälsivät.  

Viestien määrät 

Puhelinlaskuerittelyn mukaan 18 tutkimukseen osallistuneesta 20 oppilaasta lä-

hetti teksti- tai multimediaviestejä työssäoppimisjakson aikana. Tekstiviestejä oli 

lähettänyt 85 % (17/20) ja multimediaviestejä 65 % (13/20) oppilaista.  

Taulukossa 3 on kuvattu oppilaiden lähettämien teksti- ja multimediaviestien 

määrät työssäoppimisjaksolla ja opintoviikossa. Jaksokohtaiset luvut osoittavat, 

kuinka monta teksti- ja multimediaviestiä oppilaat lähettivät työssäoppimisjaksol-

la. Opintoviikkokohtaiset luvut osoittavat, kuinka monta teksti- ja multime-

diaviestiä oppilaat lähettivät työssäoppimisjaksolla opintoviikossa. Yhteensä-

sarakkeen luku ilmaisee työssäoppimisjaksoilla ja opintoviikossa lähetettyjen 

teksti- ja multimediaviestien yhteismäärän. Keskiarvoluku ilmaisee yhden oppi-

laan keskimääräiset viestimäärät.  

Taulukko 3. Oppilaiden lähettämien viestien määrät työssäoppimisjaksolla ja opinto-

viikossa (N=20). 

Viestitoiminto Minimi Maksimi Yhteensä Keskiarvo Keskihajonta 

Tekstiviestien määrä 

työssäoppimisjaksolla 

0 99 427 21,35 29,11 

Tekstiviestien määrä opintoviikossa 0,00 17,00 104,10 5,21 5,18 

Multimediaviestien määrä 

työssäoppimisjaksolla 

0 37 140 7,00 10,14 

Multimediaviestien määrä 

opintoviikossa 

0,00 9,30 38,90 1,95 2,33 



  

 127

Oppilaiden lähettämien teksti- ja multimediaviestien yhteenlaskettu määrä oli 

suurempi (567) kuin puhelujen (466) määrä. Oppilaat lähettivät työssäoppimis-

jakson aikana keskimäärin 21 tekstiviestiä. Taulukosta 3 ilmenee, että teksti- ja 

multimediaviestien yhteenlasketusta määrästä (567 kpl) oli tekstiviestejä suurin 

osa (75 %).  

Puhelinlaskuerittelyn mukaan tutkimukseen osallistuneet oppilaat (N=20) 

olivat lähettäneet keskimäärin yhden tekstiviestin jokaisena työssäoppimispäivänä. 

Tekstiviestien määrän opintoviikkokohtainen vaihteluväli (17,0) ja keskihajonta 

(5,18) ovat melko suuria. Keskihajontaa lisää se, että tutkimukseen osallistuneista 

oppilaista 15 % (3/20) ei ollut lähettänyt yhtään ja 40 % (8/20) alle 2 tekstiviestiä 

viikossa. Vastaavasti viisi aktiivisinta viestien lähettäjää oli lähettänyt vähintään 

10 tekstiviestiä viikossa. 

Puhelinlaskuerittelyn mukaan tutkimukseen osallistuneet oppilaat lähettivät 

työssäoppimisjaksolla multimediaviestejä huomattavasti vähemmän kuin teksti-

viestejä. Niiden kokonaismäärä (140 kpl) oli 33 % tekstiviestien määrästä (427 

kpl) ja 25 % viestien yhteismäärästä (567 kpl). Oppilaat olivat lähettäneet keski-

määrin 7 multimediaviestiä työssäoppimisjakson aikana ja noin 2 multimediavies-

tiä opintoviikossa. Multimediaviestien määrä opintoviikossa vaihtelee (vaihtelu-

väli 9,3) vähemmän kuin lähetettyjen tekstiviestien ja soitettujen puhelujen opin-

toviikkokohtainen määrä.  

Tutkimukseen osallistuneiden oppilaiden lähettämien viestien määrä ei vaih-

tele yhtä paljoa kuin heidän soittamiensa puheluiden määrä. Oppilaskohtaisesta 

puhelinlaskuerittelystä ilmenee, että 15 % (3/20) tutkimukseen osallistuneista op-

pilaista ei ollut lähettänyt työssäoppimisjakson aikana yhtään tekstiviestiä ja puo-

let korkeintaan 10 tekstiviestiä. Vastaavasti 30 % (6/20) tutkimukseen osallistu-

neista oppilaista oli lähettänyt työssäoppimisjakson aikana yli 20 viestiä.  

Puhelinlaskuerittelystä ilmenee, että 35 % (7/20) tutkimukseen osallistuneista 

oppilaista ei lähettänyt työssäoppimisjakson aikana yhtään multimediaviestiä. 

Vastaavasti viisi multimediaviestien lähettämisessä aktiivisinta oppilasta lähetti 

työssäoppimisjakson aikana yli 10 multimediaviestiä. Oppilaista puolet oli lähet-

tänyt kuitenkin korkeintaan 1 multimediaviestin viikossa.  

Viestien kohteet 

Haastatteluaineiston ja puhelimen lokitietojen mukaan oppilaat olivat lähettäneet 

viestejä kavereille, opettajalle ja työpaikkaohjaajalle. Viestien kohteet jakaantui-

vat siten, että viestitoimintoja käyttäneistä oppilaista 78 % (14/18) lähetti teksti- 
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tai multimediaviestejä kavereille, 22 % (4/18) tutkijalle tai opettajalle ja 17 % 

(3/18) työpaikkaohjaajalle.  

Aineistosta ilmenee, että oppilaat lähettivät viestejä myös määrällisesti eniten 

opiskelukavereille. Opettajalle ja työpaikkaohjaajalle oppilaat lähettivät viestejä 

tarvittaessa. Kahta oppilasta (v12 ja v14) lukuun ottamatta kaikki viestejä lähettä-

neet oppilaat kertoivat myös saaneensa viestejä.  

Aineistosta voidaan päätellä, että viestien kokonaismäärästä (567 kpl) noin 

70 % oli lähetetty kavereille, 20 % opettajalle tai tutkijalle ja loput (10 %) työ-

paikkaohjaajalle. Pääosa viesteistä oli siis oppilaiden välisiä viestejä. Aineistosta 

ilmenee myös, että oppilaat lähettivät viestejä yleensä samoille kavereille. Viesti-

toimintoja käyttäneistä oppilaista 17 % (3/18) kertoi lähettäneensä myös ryhmä-

viestejä tutuimmille opiskelukavereille sekä kaikille työssäoppimisjaksolla olleille 

luokkakavereille.  

Koska suurin osa viesteistä on lähetetty opiskelukavereille, työssäoppimisjak-

solla lähetettyjen ja vastaanotettujen viestien kokonaismäärä – samoin kuin puhe-

lujen määrä – on suurempi kuin määrällisessä tarkastelussa esitetty viestien määrä. 

Aineiston mukaan matkapuhelimen viestitoimintojen käyttö keskittyi puhelujen 

soittamista enemmän oppilaiden väliseen yhteydenpitoon.  

Haastatteluaineistosta ja puhelimeen tallentuneista viesteistä ilmenee, että 

oppilaiden vastaanottamista viesteistä oli suuri osa vastauksia itse lähetettyihin 

viesteihin. Lähetettyjen tekstiviestien vastaukseksi oli tullut yleensä samansisäl-

töinen tekstiviesti ja multimediaviestien vastaukseksi valokuva ja tekstivastaus tai 

pelkkä tekstivastaus.  

Tekstiviestien sisällöt 

Haastatteluaineiston mukaan oppilaiden lähettämien tekstiviestien yleisimmät si-

sällöt olivat kuulumiset ja työssäoppimisjakson työt (85 (9)), työssäoppimistehtä-

viin ja työssäoppimisen järjestämiseen liittyvät asiat (70 (13)) sekä asian tai oh-

jeen kysyminen (29 (6)). Taulukossa 4 on kuvattu oppilaiden lähettämien ja vas-

taanottamien tekstiviestien sisällöt ja niitä kuvaavat viestiesimerkit. Oppilaiden 

lähettämien viestien välissä oleva nuoli kuvaa viestin lähettämistä ja siihen vas-

taamista.  
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Taulukko 4. Oppilaiden lähettämien ja vastaanottamien tekstiviestien sisällöt ja niitä 

ilmentävät viestiesimerkit.  

Sisältö Viestiesimerkit 

Kuulumisien kysyminen ja 

työssäoppimisjakson työt 

”Mites sulla menny? Ite oon maannu … flunssa kotona” (v36) ↔ ”hyvin 

on menny. Just ku lähin töist ni tuli kolmesta koirasta ilmoitus … Marja 

hakee ne täs illan aikana et huomen nään et mitä koiria ne on …” (v31) 

”Mitä sitä (työssäoppimispaikkaan 25) kuuluu” (v22) ↔ ”Rehut on tehty 

ja apulantoja odotellaan …. Ne rupes ajamaan vasta tällä viikolla 

tännepäin” (v25) ↔ ”Kumma homma” (v22) ↔ ”Ei ne kerkiä joka 

paikkaan ajamaan kun ei ole tilattu montaa kuukautta etukäteen” (v25) 

 

Työssäoppimistehtäviin ja 

työssäoppimisen järjestämiseen 

liittyvät asiat 

”Lähetä …tämän viikon päiväkirjat moodleen” (o3) ↔ ”Lähetin nyt 

tämän päivän hommat sinne moodleen” (v34) ↔ ”Päiväkirja näkyi, 

hyvä! Täyttele sitä omaan tahtiin mutta kuitenkin niin että sunnuntai-

iltana olisi sen viikon päiväkirjat moodlessa” (o3) 

”Mä tuun sit huomenna töihin. Pientä lämpöä viel on mut eiköhän 

buranalla ja paljolla vaatteilla pärjää” (v31) ↔ ”Ei kannata lähtä 

puolikuntosena!” (tp31) ↔ ”Mä jään sit viel lepäilee ... Tarttetteko te sit 

vielä toisen lääkäri lapun ...?” (v31) 

 

Asian tai ohjeen kysyminen ”Minkälainen se toi paikkas on siellä” (v22) ↔ ”… Iso paikka tämä 

on. .. 157 lypsävää lehmää.. Ja kaikkia muitaki elukoita tääl on ...” 

(v26) 

”Osaatko yhtään sanoa että millon kolmosella on se työharjottelu? Ja 

onko mahd. Että menisin sillonki tänne akuuttiin...?” (v34) ↔ ”Se on 

suunnilleen elokuusta lokakuun puoleen väliin. Saat mennä.” (o3) 

↔ ”No hyvä ...” (v34) 

Kuulumisien kysymiseen ja työssäoppimisjakson töihin liittyvät tekstiviestit sisäl-

sivät tyypillisesti joko päivittäisiä tai laajemmin työssäoppimisjakson kuulumisia 

ja töitä. Aineistosta ilmenee, että oppilaat jakoivat päivittäiset kuulumiset ja työt 

yleensä yhden tai kahden opiskelukaverin kanssa. Aktiivisimmat oppilaat kysyi-

vät ajoittain työssäoppimisjakson kuulumisia myös opiskelukavereilta, joiden 

kanssa he eivät olleet säännöllisesti yhteydessä.  

Oppilaiden 31 ja 36 väliset tekstiviestit (taulukko 4) olivat tyypillisiä esi-

merkkejä päivittäisiä kuulumisia ja töitä käsittelevistä tekstiviesteistä. Viestiket-

juun sisältyi yleensä viestin lähettäneen oppilaan kysymys, miten päivä on men-

nyt sekä kuvaus omasta työssäoppimispäivästä. Vastauksena viestin saanut oppi-

las oli yleensä kertonut päivittäisiä kuulumisiaan ja töitään sisältävissä tekstivies-

teissä, miten hänen päivänsä oli mennyt, mitä hän oli ollut tekemässä viestin vas-
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taanottohetkellä ja mitä hän oli päivän aikana tehnyt. Tekstiviestit sisälsivät usein 

myös maininnan poikkeuksista, kuten päivän helppoudesta, vaikeudesta ja pituu-

desta.  

Aineistosta voidaan päätellä, että oppilaat kysyivät työssäoppimisjakson kuu-

lumisia tekstiviesteillä myös opiskelukavereilta, joiden kanssa he eivät olleet pu-

helu- tai viestiyhteydessä päivittäin. Työssäoppimisjakson kuulumisia ja töitä kä-

sittelevät tekstiviestit sisälsivät yleensä sen hetkisten kuulumisien ja töiden lisäksi 

maininnan siitä, miten oppilas oli kokenut työssäoppimisen sujuneen ja mitä hän 

oli työssäoppimisjaksolla siihen mennessä tehnyt.  

Aineiston mukaan työssäoppimisjakson töihin liittyvät tekstiviestit eivät si-

sältäneet työn sisällön tai työn tekemisen tarkempaa käsittelyä. Sen sijaan työssä-

oppimisjakson töihin liittyvissä tekstiviesteissä oli viestiketjuja, joissa oppilaat 

kävivät läpi työkokonaisuuden etenemistä sekä poikkeuksia niissä. Niissä oli 

myös mainintoja työkokonaisuuden joustavaa etenemistä edistävistä toimenpiteis-

tä. Niistä on esimerkkinä oppilaiden 22 ja 25 välinen viestiketju (taulukko 4), jos-

sa oppilas 25 kertoo työkokonaisuuden etenemisestä ja sen etenemisen esteestä. 

Etenemisen este sai viestin vastaanottajan ihmettelemään, miksi tilannetta ei ollut 

ennakoitu tilaamalla rehunteon jälkeen kylvettäviä apulantoja etukäteen. Aineis-

tosta voidaan päätellä, että ennakointia oli käsitelty oppilaan 25 työssäoppimis-

paikassa.  

Työssäoppimistehtäviä ja työssäoppimisen järjestämistä koskevat tekstiviestit 

olivat pääasiassa oppilaiden ja opettajien tai oppilaiden ja työpaikkaohjaajien vä-

lisiä viestejä. Oppilaiden ja opettajien väliset tekstiviestit sisälsivät muun muassa 

verkko-oppimisympäristön käyttöön liittyvää ohjeistusta, ryhmäpuheluista sopi-

mista ja ilmoittelua sekä lähiopetuspäivistä ja päiväkirjan täyttämisestä muistut-

tamista. Oppilaat sopivat tekstiviesteillä myös kodin ja työssäoppimispaikan väli-

seen kulkemiseen, työhöntuloaikoihin ja normaalista työjärjestyksestä poikkeami-

seen liittyviä asioita.  

Verkko-oppimisympäristön käyttöön liittyvistä opettajien ja oppilaiden väli-

sistä tekstiviesteistä ovat esimerkkinä oppilaan 34 ja opettajan 3 väliset viestit 

(taulukko 4). Siinä opettaja varmisti, että oppilas oli saanut kirjoitettua pakolliset 

päiväkirjat verkko-oppimisympäristöön. Lisäksi opettaja oli muistuttanut oppilas-

ta päiväkirjojen säännöllisestä kirjoittamisesta ennen työssäoppimisjaksoa sovitul-

la tavalla. Opettaja 3 oli sopinut myös ryhmäpuheluiden ajankohdat tekstiviesteil-

lä. Opettaja 2 oli ilmoittanut taas oppilaille tekstiviesteillä lähiopetuspäivien ajan-

kohdan ja paikan. Hän oli lähettänyt oppilaille myös muistutuksen lähiopetuspäi-

vää edeltävänä päivänä.  
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Oppilaat sopivat tekstiviesteillä keskenään ja työpaikkaohjaajan kanssa myös 

kodin ja työssäoppimispaikan välisiin matkoihin liittyviä asioita. Esimerkiksi op-

pilas 13 kulki työpaikkaohjaajan kyydillä, jolloin hän sopi äänipuhelujen lisäksi 

myös tekstiviesteillä työhönlähtöaikoja viikonlopun jälkeen. Normaalista työjär-

jestyksestä poikkeamiseen liittyvinä asioina oppilaat sopivat muun muassa saira-

uspoissaoloista, joista ovat esimerkkinä oppilaan 31 ja työpaikkaohjaajan 3 väliset 

viestit (taulukko 4).  

Asian tai ohjeen kysymistä sisältävissä viesteissä oppilaat kysyivät opiskelu-

kavereilta esimerkiksi työssäoppimispaikasta (taulukko 4), työssäoppimisen ete-

nemisestä tai työssäoppimisjakson töistä (v22 ja v25). Oppilaiden väliset asian 

kysymistä sisältävät viestit linkittyivät työssäoppimistapahtumia ja töitä käsittele-

viin viesteihin.  

Oppilaat kysyivät tekstiviesteillä opettajilta muun muassa opiskelun etenemi-

seen (taulukko 4) sekä laitteiden ja verkko-oppimisympäristön käyttöön (v12) liit-

tyviä asioita ja ohjeita. Opettajat (o2 ja o3) olivat vastaavasti kysyneet oppilailta 

tekstiviesteillä muun muassa ryhmäpuheluajoista, työssäoppimisen sujumisesta ja 

tehtävien tekemisestä.  

Multimediaviestien sisällöt 

Aineiston mukaan oppilaat lähettivät multimediaviestejä työssäoppimisjaksolla 

melkein poikkeuksetta vain opiskelukavereille. Opiskelukavereille lähetettyjen 

multimediaviestien sisältönä olivat pääasiassa valokuva tai valokuva ja teksti (18 

(11)). Multimediaviesteissä olleet valokuvat olivat työvälineiden, työympäristön 

ja työn kohteiden kuvia. Lisäksi niissä oli valokuvia työtilanteista ja työssäoppi-

mispaikan tapahtumista. Seuraavassa on esimerkkejä oppilaiden lähettämien mul-

timediaviestien sisällöistä:  

”laitteista oli kuvia, konneista oli kuvia, pelloilta oli kuvia (opiskelukaveri) 

lähetti niitä, että kuin kivisiä ne on” (v22)  

 ”… siitä, kun pumppua laitettiin ja … oisko ollu jotain missä niitä putkia, 

lämpöputkia laitettiin” (v15) 

”navetassa oli joku hauska niinku lehmä joka vaikka istu” (v33). 

Oppilailla (n=9), joiden työssäoppiminen sisälsi maatilan peltotöitä, oli työväli-

neitä, -ympäristöä ja -kohteita sisältävissä multimediaviesteissä tyypillisesti valo-

kuva viljelyssä käytettävästä traktorista, siihen liitettävästä työvälineestä tai viljel-
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tävästä pellosta. Maatilan eläintenhoitoa työssäoppimisjaksolla opiskelleilla oppi-

lailla (n=9) oli vastaavasti multimediaviesteissä yleensä valokuva hoidettavista 

eläimistä tai työssäoppimispaikan navetasta.  

Työtilanteita sisältävissä multimediaviesteissä oli tekstin lisäksi yleensä spon-

taanisti otettu valokuva tai video, josta ilmeni, mitä viestin lähettänyt oppilas oli 

tehnyt tai tekemässä. Esimerkiksi lämmöntuotantoa työssäoppimisjaksolla opis-

kelleella oppilaalla 15 oli multimediaviestin liitteenä valokuva lämpöputkien kor-

jaamistilanteesta. Erikoisen tapahtuman sisältävän multimediaviestin liitteenä oli 

yleensä tapahtumahetkellä otettu valokuva tai video. Yksi (v31) tutkimukseen 

osallistunut oppilas käytti multimediaviestiä myös työasioiden hoitamiseen etsies-

sään hoidettavana olleelle eläimelle uutta sijoituspaikkaa. 

4.2.3  Kuvaustoiminnot  

Kuvaustoimintojen käyttöä työssäoppimisjaksolla selvitettiin kysymällä tutki-

mukseen osallistuneilta oppilailta, miten he käyttivät työssäoppimisjaksolle annet-

tujen puhelimien valokuvaus- ja videotoimintoja. Kuvaustoimintojen käytön yh-

teydessä selvitettiin myös puhelimen äänitetoiminnon käyttöä. Valokuvien ja vi-

deoiden määrä laskettiin matkapuhelimien ja verkko-oppimisympäristön valoku-

vatiedostoista. Oppilailta kysyttiin myös haastattelussa arviota työssäoppimisjak-

solla otettujen valokuvien ja videoiden määristä. Kuvauskohteet selvitettiin haas-

tatteluissa sekä puhelimeen ja verkko-oppimisympäristöön tallennetuista valoku-

vista ja videoista. Kuvaustoimintojen käyttöön liittyvää aineistoa oli yhteensä 232 

haastatteluvastausta sekä 899 valokuvaa ja 57 videota 20 oppilaalta.  

Tutkimukseen osallistuneet oppilaat (N=20) olivat ottaneet työssäoppimisjak-

son aikana keskimäärin 1,5 valokuvaa jokaisena työssäoppimispäivänä. Videoita 

he olivat ottaneet keskimäärin yhden viikossa. Yleisimmät kuvauskohteet olivat 

työssäoppimispaikan koneet ja laitteet sekä hoidettavat eläimet. Oppilaat olivat 

ottaneet valokuvia ja videoita paljon myös työssäoppimisjakson tapahtumista ja 

työn tekemisestä. Sen sijaan kuvasarjoja opiskeltavasta asia- tai työkokonaisuu-

desta oli oppilailla vähän.  

Kuvaustoimintojen käyttö työssäoppimisjaksolla on kuvattu tarkemmin esit-

telemällä oppilaiden työssäoppimisjaksolla ottamien valokuvien, videoiden ja ää-

nitteiden määrät sekä kuvauskohteet (175 (19)).  
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Valokuvien, videoiden ja äänitteiden määrät  

Puhelimiin ja verkko-oppimisympäristöön tallennetusta aineistosta ilmenee, että 

tutkimukseen osallistuneet oppilaat olivat ottaneet työssäoppimisjaksoilla yhteen-

sä 956 valokuvaa ja videota. Suurin osa (94 %) niistä oli valokuvia. Kuvaustoi-

mintojen käyttö olikin lukumääräisesti suosituin matkapuhelimen käyttötapa, sillä 

valokuvien ja videoiden määrä on melkein puolet (48 %) puhelujen, viestien sekä 

valokuvien ja videoiden yhteenlasketusta määrästä (1991 kpl). Tutkimukseen 

osallistuneista oppilaista 90 % (18/20) oli ottanut valokuvia ja 95 % (19/20) valo-

kuvia tai videoita työssäoppimisjakson aikana.  

Taulukossa 5 on kuvattu oppilaiden ottamien valokuvien ja videoiden määrät 

työssäoppimisjaksolla ja opintoviikossa. Jaksokohtaiset luvut osoittavat, kuinka 

monta valokuvaa ja videota oppilaat ottivat työssäoppimisjaksolla. Opintoviikko-

kohtaiset luvut osoittavat, kuinka monta valokuvaa ja videota oppilaat ottivat 

työssäoppimisjaksolla opintoviikossa. Yhteensä-sarakkeen luku ilmaisee työssä-

oppimisjaksoilla ja opintoviikossa otettujen valokuvien ja videoiden yhteismäärän. 

Keskiarvoluku ilmaisee yhden oppilaan keskimääräiset valokuva- ja videomäärät.  

Taulukko 5. Oppilaiden (N=20) ottamien valokuvien ja videoiden määrät työssäoppi-

misjaksolla ja opintoviikossa. 

Kuvaustoiminto Minimi Maksimi Yhteensä Keskiarvo Keskihajonta 

Valokuvien määrä 

työssäoppimisjaksolla 

0 237 899 44,95 69,75 

Valokuvien määrä opintoviikossa 0,00 25,00 155,40 7,77 7,56 

Videoiden määrä 

työssäoppimisjaksolla 

0 22 57 2,85 4,96 

Videoiden määrä opintoviikossa 0,00 11,00 23,00 1,15 2,49 

Taulukosta 5 ilmenee, että tutkimukseen osallistuneet oppilaat (N=20) olivat otta-

neet työssäoppimisjakson aikana keskimäärin noin 45 valokuvaa ja vähän alle 3 

videota. Valokuvien määrä vaihtelee paljon (keskihajonta 69,75). Suurta vaihtelu-

väliä selittää osittain se, että 10 % (2/20) tutkimukseen osallistuneista oppilaista ei 

ollut ottanut yhtään valokuvaa, kun taas 10 % (2/20) oppilaista oli ottanut yli 200 

valokuvaa työssäoppimisjakson aikana. Oppilaista puolet (10/20) oli ottanut vä-

hemmän kuin 15 valokuvaa työssäoppimisjakson aikana.  

Tutkimukseen osallistuneet oppilaat (N=20) olivat ottaneet keskimäärin 7,8 

valokuvaa opintoviikossa. Oppilaat olivat ottaneet siis keskimäärin 1,5 valokuvaa 

jokaisena työssäoppimispäivänä. Yhden opintoviikon aikana kahdenkymmenen 
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oppilaan ryhmä oli ottanut siten yhteensä keskimäärin 155 valokuvaa. Valokuvien 

määrän suuri vaihtelu näkyy myös opintoviikkokohtaisessa tarkastelussa. Viisi 

vähiten valokuvia ottanutta oppilasta oli ottanut alle 3 valokuvaa viikossa. Vas-

taavasti viisi eniten valokuvia ottanutta oppilasta oli ottanut vähintään 10 valoku-

vaa viikossa.  

Haastatteluaineiston mukaan 70 % (14/20) tutkimukseen osallistuneista oppi-

laista oli ottanut työssäoppimisjakson aikana videoita. Yhteensä he olivat ottaneet 

työssäoppimisjaksoilla 57 videota. Keskimäärin oppilaat olivat ottaneet jakson ai-

kana vähän alle 3 videota. Kuten valokuvien määrän, myös videoiden määrän 

vaihteluväli (22,0) ja keskihajonta (5,0) ovat suuret. Videoiden määrän suurta 

vaihteluväliä ja keskihajontaa selittää se, että oppilaista 30 % (6/20) ei ollut otta-

nut yhtään videota. Vastaavasti yksi (v16) oppilas oli ottanut jakson aikana yli 20 

videota.  

Oppilaat olivat ottaneet keskimäärin vähän yli 1 videon opintoviikossa. Vi-

deotoiminnon käytön oppilaskohtaista suurta vaihtelua kuvaa hyvin se, että niiden 

käytössä aktiivisin oppilas (v16) oli ottanut 11 videota viikossa, kun taas puolet 

oppilaista oli ottanut korkeintaan 1 videon koko työssäoppimisjakson aikana.  

Matkapuhelimilla oli mahdollisuus tehdä myös äänitteitä, joihin äänet tallen-

tuvat samalla tavalla kuin videoissa, mutta niissä ei ole kuvaa. Aineiston mukaan 

kukaan tutkimukseen osallistunut oppilas ei tehnyt äänitteitä työssäoppimisjakson 

aikana.  

Kuvauskohteet 

Kuvauskohteet ilmentävät, mistä tutkimukseen osallistuneet oppilaat (N=20) oli-

vat ottaneet valokuvia ja videoita työssäoppimisjakson aikana. Haastatteluaineis-

tosta ilmenee, että oppilaat olivat ottaneet valokuvia ja videoita työssäoppimis-

paikan koneista ja laitteista (45 (16)), hoidettavista eläimistä (30 (6)), työssäop-

pimisympäristöstä (28 (12)), työn tekemisestä (31 (12)), työjäljestä (16 (7)), uu-

sista ja erikoisista tilanteista (16 (10)) sekä opiskelukavereista ja työpaikkaohjaa-

jista (3 (2)). Lisäksi neljännes (5/20) oppilaista oli tehnyt kuvasarjan opiskeltavas-

ta kokonaisuudesta. Määrällisesti eniten oppilailla oli valokuvia työssäoppimis-

paikan koneista ja laitteista sekä hoidettavista eläimistä. Vähiten kuvatut kohteet 

olivat taas opiskelukaverit ja työpaikkaohjaajat. Myös kuvasarjoja opiskeltavasta 

kokonaisuudesta oli oppilaiden määrään suhteutettuna vähän.  

Kuviossa 9 on kuvattu, kuinka monella prosentilla kuvaustoimintoja käyttä-

neistä oppilaista oli valokuvia tai videoita eri kuvauskohteista. Vertailulukuna on 
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käytetty kaikkia kuvaustoimintoja käyttäneiden oppilaiden määrää (n=19) lukuun 

ottamatta hoidettavia eläimiä kuvanneita. Siinä vertailulukuna käytettiin suurinta 

mahdollista kuvaustoimintoa käyttäneiden oppilaiden määrää (n=9), joiden työs-

säoppiminen sisälsi eläinten hoitoa.  

 

Kuvio 9. Kuvaustoimintoja käyttäneiden oppilaiden prosenttiosuus vertailuluvusta ku-

vauskohteittain. 

Työssäoppimispaikan koneita ja laitteita oli kuvannut suurin osa (17/19) kuvaus-

toimintoja käyttäneistä oppilaista (kuvio 9). Työssäoppimisjaksolla käytetyistä 

koneista ja laitteista oli valokuvia kaikilla oppilailla, joiden työssäoppimisen pää-

sisältö oli koneiden ja laitteiden käyttö. Koneiden ja laitteiden kuvat olivat tyypil-

lisesti valokuvia oppilaan käytössä olleista koneista ja laitteista tai niiden osista. 

Esimerkiksi maatilan peltotöissä työssäoppimassa olleista oppilaista 78 %:lla (7/9) 

oli valokuva tilan traktorista ja 67 %:lla (6/9) siihen liitetystä työkoneesta, kuten 

kylvökoneesta tai paalaimesta. Kaikilla heillä oli valokuvia joko traktorista tai 

siihen liitetystä laitteesta (ks. esim. liite 2). Vastaavasti lämpölaitoksella työssä-

oppimassa olleista oppilaista 71 %:lla (5/7) oli valokuvia lämpölaitoksen osista, 

kuten kuljettimista, savukaasuventtiilistä tai uunin arinasta. Tutkimukseen osallis-

tuneista oppilaista (N=20) kukaan ei ollut videoinut yksittäistä konetta tai laitetta.  

Kuvaustoimintoja käyttäneistä oppilaista 26 % (5/19) oli valokuvannut työs-

säoppimispaikalla laitteen, joka viestitti suoraan koneen, laitteen tai laitoksen 

toimintaan ja käyttöön liittyvää informaatiota. Tällaisia laitteita olivat esimerkiksi 
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lämpölaitosta ohjaavan tietokoneen näyttöpääte sekä maatilalla maitotankin läm-

pömittari. Vastaavia valokuvia, joita olisivat olleet esimerkiksi traktoreiden mitta-

reista ja varoitusjärjestelmistä otetut valokuvat, ei ollut maatilan viljelytöitä työs-

säoppimisjaksolla opiskelleilla oppilailla  

Hoidettavat eläimet olivat kuvauskohteena suurimmalla osalla (6/9) oppilais-

ta, joiden työssäoppimiseen sisältyi eläinten hoitoa (kuvio 9). Hoidettavista eläi-

mistä oli valokuvia kaikilla oppilailla (n=6), joiden työssäoppimisen pääsisältö oli 

eläinten hoitaminen. Heistä kahdella oppilaalla oli myös videoita hoidettavista 

eläimistä. Esimerkiksi maatilan eläintenhoitoa opiskelemassa olleet oppilaat oli-

vat ottaneet valokuvia yleensä työssäoppimispaikan lehmistä, vasikoista ja he-

vosista.  

Oppilailla, joiden työssäoppimiseen sisältyi eläinten hoitoa sekä koneiden ja 

laitteiden käyttöä, oli valokuvia sekä koneista ja laitteista että hoidettavista eläi-

mistä. Aineiston mukaan työssäoppimisen sisältö vaikutti koneiden ja laitteiden 

sekä hoidettavien eläimien kuvien suhteelliseen määrään, sillä oppilailla, joiden 

työssäoppimisen pääsisältö oli koneiden ja laitteiden käyttö, oli enemmän valoku-

via työssäoppimispaikan koneista ja laitteista kuin hoidettavista eläimistä. Vastaa-

vasti oppilaiden, joiden työssäoppimisen pääsisältö oli eläinten hoito, oli valoku-

via enemmän hoidettavista eläimistä.  

Työssäoppimisympäristö oli kuvauskohteena yli puolella (12/19) kuvaustoi-

mintoja käyttäneistä oppilaista (kuvio 9). Työssäoppimisympäristöstä otetut valo-

kuvat ja videot olivat maisemakuvia, yleiskuvia rakennuksista tai niiden osista 

sekä valokuvia työssäoppimispaikan koneista, laitteista ja eläimistä. Maisemaku-

viksi luokiteltuja valokuvia olivat ottaneet eniten oppilaat, joiden työssäoppimis-

paikka oli maatilalla. Heidän ottamansa maisemakuvat olivat pääasiassa yleisku-

via työssäoppimispaikan pelloista, laitumista ja pihapiiristä. Niissä oli kuvattu 

esimerkiksi peltojen kivisyyttä (v22) ja työssäoppimispaikan pihaa (v25).  

Kuvaustoimintoja käyttäneistä oppilaista 32 % (6/19) oli kuvannut myös 

työssäoppimispaikan rakennuksia tai niiden osia. Rakennusten yleiskuvissa oli 

kuvattuna esimerkiksi lämpölaitos (v13) tai navettarakennus (v33). Rakennusten 

sisältä otetut valokuvat oli otettu esimerkiksi lämpölaitoksen kattilasta (v17) tai 

maitotankista (v32 ja v33). Lisäksi oppilailla oli yleiskuvia työssäoppimispaikan 

koneista, laitteista ja eläimistä.  

Työn tekeminen oli kuvauskohteena yli puolella (12/19) kuvaustoimintoja 

käyttäneistä oppilaista (kuvio 9). Sitä kuvanneiden oppilaiden osuus oli 21 % pie-

nempi kuin koneita ja laitteita kuvanneiden oppilaiden (16/19) osuus ja 4 % pie-

nempi kuin hoidettavia eläimiä kuvanneiden oppilaiden (6/9) osuus vertailuluvus-
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ta. Vastaavasti työn tekemistä kuvanneiden oppilaiden (12/19) osuus oli 10 % 

suurempi kuin uusia ja erikoisia tilanteita (10/19) ja 26 % suurempi kuin työjälkeä 

kuvanneiden oppilaiden (7/19) osuus.  

Kuvauskohteiden ristiintarkastelusta ilmenee, että kuvaustoimintoja käyttä-

neistä oppilaista (n=19) yhtä (v17) oppilasta lukuun ottamatta kaikki työn teke-

mistä valokuvanneet tai videoineet oppilaat olivat valokuvanneet myös työssä 

tarvittavia koneita ja laitteita. Vastaavasti yhtä (v36) oppilasta lukuun ottamatta 

kaikki työjälkeä valokuvanneet oppilaat (n=7) olivat valokuvanneet tai videoineet 

myös työn tekemistä. Myös uusia ja erikoisia tilanteita kuvanneista oppilaista 

suurin osa (80 %) oli kuvannut työn tekemistä. 

Työn tekemisestä otetut valokuvat oli otettu pääasiassa töistä, joiden oppimi-

nen oli työssäoppimisjakson tavoitteena. Vähiten valokuvia ja videoita opittavan 

työn tekemisestä oli eläinkodissa, eläinlääkäriasemalla ja eläintarvikekaupassa 

työssäoppimassa olleilla oppilailla (n=3), sillä heillä ei ollut yhtään valokuvaa tai 

videota työn tekemisestä. Vastaavasti maatilalla työssäoppimassa olleista oppilais-

ta (n=10) suurimmalla osalla (80 %) oli valokuvia työn tekemisestä. Heistä 

20 %:lla (2/10) oli myös videoita työn tekemisestä. He olivat ottaneet valokuvia 

esimerkiksi kuorman kippaamisesta, siementen kylvämisestä, koneiden huollosta 

ja eläinten hoidosta. Työn tekemisestä otetuissa valokuvissa ja videoissa yhdistyi-

vät työ, työkohde ja sen tekemiseen tarvittava työväline. Se ilmeni esimerkiksi 

oppilaan 38 valokuvasta (liite 2), jossa hän niittää heinää niittokoneella.  

Lämpölaitoksella työssäoppimassa olleista oppilaista 43 %:lla (3/7) oli valo-

kuvia työn tekemisestä. He olivat videoineet muita enemmän työn tekemistä. 

Heillä oli valokuvia ja videoita esimerkiksi laitoksen huollosta ja korjauksesta se-

kä kosteusnäytteen ottamisesta.  

Uusia ja erikoisia tilanteita oli kuvannut vähän yli puolet (10/19) kuvaustoi-

mintoja käyttäneistä oppilaista (kuvio 9). Uusia ja erikoisia tilanteita kuvanneiden 

oppilaiden suhteellinen osuus on suurempi kuin työjälkeä kuvanneiden oppilaiden 

osuus, mutta pienempi kuin työn tekemistä ja työssäoppimisympäristöä kuvan-

neiden oppilaiden osuus.  

Tutkimukseen osallistuneet oppilaat olivat kuvanneet uusina ja erikoisina ti-

lanteina haasteellisia työtilanteita sekä työssäoppimisjaksolla tapahtuneita poik-

keavia asioita ja tapahtumia. Haasteellisiin työtilanteisiin liittyi myös oppilaiden 

epäonnistumistilanteita. Oppilaat olivat valokuvanneet ja videoineet uusia ja eri-

koisia tilanteita esimerkiksi seuraavissa tilanteissa:  
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”kun Ville koitti ähertää sitä (mutteria) paikalleen … se oli sitten meleko 

tiukka vääntää siihen takasin. Ei se tuntunut millään menevän” (v11)  

”semmosista hyvistä tilanteista oon ottanu … ku traktorin kans jotain sattuu, 

melkein ojassa suurin piirtein melkein, semmosiä kömmähyskuvia” (v21)  

”(Oppilas) … kaato mettäkärryn tasasella pihalla … ilman tukijalkoja laitto 

sivulle sen kouran, pitkälle sivulle ja ei ollu tukijalat” (v37) 

Haasteellisista työtilanteista otetut valokuvat ja videot oli kuvattu tilanteista, jois-

sa oppilas ei vielä hallinnut työtä tai työvälinettä riittävän hyvin. Oppilaiden mu-

kaan kuvaustilanteen haasteellisuudesta riippumatta uusista ja erikoisista tilanteis-

ta otetuissa kuvissa oli mukana myös huumoria.  

Oppilailla oli valokuvia ja videoita myös työssäoppimisjaksolla tapahtuneista 

poikkeavista tapahtumista, esimerkiksi lämpöverkon putkivuodosta (v15) sekä 

lehmän sairastumisesta (v32). Työssäoppimisjaksolla kuvatuista poikkeavista asi-

oista kaikki eivät liittyneet suoraan työssäoppimisjaksolla opittavien töiden teke-

miseen. Tällaisia kuvauskohteita olivat esimerkiksi kuljettimen ruuvin väliin jää-

nyt rotta (v22) ja naula lietevaunun renkaassa (v25).  

Työjälkeä oli kuvannut vähän yli kolmannes (7/19) kuvaustoimintoja käyttä-

neistä oppilaista. Työjälkeä kuvanneiden oppilaiden määrä oli selkeästi pienempi 

kuin koneita ja laitteita, työssöoppimisympäristöä ja työn tekemistä kuvanneiden 

oppilaiden määrä. Työjälkeä kuvanneiden oppilaiden suhteellinen osuus (37 %) 

oli myös selkeästi pienempi kuin hoidettavia eläimiä kuvanneiden oppilaiden 

osuus (67 %) vertailuluvusta. Työjälkeä kuvanneiden oppilaiden osuus oli vastaa-

vasti 11 prosenttiyksikköä suurempi kuin kuvasarjan tehneiden oppilaiden (5/19) 

osuus. 

Tyypillisesti työjäljestä otetut valokuvat olivat kuvia oppilaiden itsensä teke-

män työn jäljestä. Työjäljen kuvaaminen jakaantui siten, että työjälkeä kuvannees-

ta seitsemästä oppilaasta kolmella oli valokuvia yksittäisen työtehtävän lopputu-

loksesta ja neljällä työjäljestä työprosessin työvaiheen päättyessä. Kuvaavana 

esimerkkinä yksittäisen työtehtävän lopputuloksesta on oppilaan 36 valokuva (lii-

te 2) eläintarvikekaupan akvaariohyllystä, jonka hän oli järjestänyt uudelleen. Va-

lokuvasta selvisi työn lopputulos, mutta siitä ei selvinnyt työn jälki vaiheittain. 

Maatilan viljelytöitä työssäoppimisjaksolla opiskelleiden oppilaiden valokuvat 

työjäljestä oli otettu esimerkiksi viljelytyön eri vaiheista.  

Kuvasarjan opiskeltavasta työ- tai asiakokonaisuudesta oli tehnyt vähän yli 

neljännes (5/19) kuvaustoimintoja käyttäneistä oppilaista (n=19). Tällöin kuvaus-
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kohteesta ei ollut yksittäistä valokuvaa vaan kuvasarja, joka on otettu opiskelta-

van kokonaisuuden eri osista tai sen vaiheista. Kuvasarja oli tehty joko suunni-

telmallisesti tai se muodostui luonnollisesti työn eri vaiheista otetuista valokuvista 

ilman suunnitelmaa.  

Oppilaiden tekemät kuvasarjat jakautuivat kahteen toisiinsa nivoutuvaan ku-

vauskohteeseen (taulukko 6). Ne ovat kuvasarja työssäoppimispaikan fyysisestä 

ympäristöstä ja kuvasarja työn eri vaiheista.  

Taulukko 6. Oppilaiden tekemien kuvasarjojen kuvauskohteet ja niitä kuvaavat haas-

tattelukatkelmat. 

Kuvauskohde Haastattelukatkelmaesimerkit 

Kuvasarja työssäoppimispaikan fyysisestä 

ympäristöstä  

”siellä on sitte näitä laitoksen siilojen sun muitten kuvia. 

Siinä on purkupaikka ja sitten siinä on sitä purkua ja 

turvepuoli … siellä on hakepuoli ja siinä on sitten 

hakepuolen purkua …. siinä on sitten taas kuljettimen 

puolelta …. siinä on nyt sen näytön kuvia” (v12) 

 

Kuvasarja työn eri vaiheista h: oliko sulla … nii että otat eri … työvaiheista niitä. v33: nii, 

ne meni vähän väärään järjestykseen. h: ensin oli, että … 

v33: se oli pesty. h: ja seuraava oli että oli ne lypsimet. v33: 

joo. h: sitte oli se jossa oli lypsetty ja. v33: siinä on sitä 

ajetaan ylös justiin ja sen pitäs lähtee lypsylle. h: että tämä 

on vielä siitä niinku aiempi. v33: nii 

Työssäoppimispaikan fyysisestä ympäristöstä tehdyt kuvasarjat oli otettu työssä-

oppimispaikan eri osista. Esimerkiksi lämpölaitoksen eri osista (taulukko 6) teh-

dyssä kuvasarjassa oli valokuvia alkaen siitä, mihin polttoaine tulee ja 

edeten ”polttoaineen reittiä” kuljettimien kautta laitosta ohjaavaan 

näyttöpäätteeseen. Kuvasarja oli tehty niistä osista laitosta, joissa oppilas oli ollut 

töissä. Lämmöntuotantoprosessin kokonaisuuden kannalta kuvasarja ei ollut 

kattava, sillä siitä puuttui muun muassa kuva lämpökattilasta.  

Työn eri vaiheista tehdyistä kuvasarjoista on esimerkkinä oppilaan 33 (tau-

lukko 6) tekemä kuvasarja lehmän lypsämisestä lypsyasemalla. Siinä oli kuvattu 

lypsäminen työvaiheittain alusta loppuun. 

Suhteellisesti vähiten oppilaista oli opiskelukavereita ja työpaikkaohjaajia 

kuvanneita. He olivat kuvauskohteena 11 %:lla (2/19) kuvaustoimintoja käyttä-

neistä oppilaista. Oppilaista kukaan ei ollut videoinut opiskelukavereita tai työ-

paikkaohjaajaa. Opiskelukaverista otetut valokuvat olivat tyypillisesti samassa 

työssäoppimispaikassa olleesta opiskelijasta ja työssäoppimispaikan työpaikkaoh-
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jaajasta. Opiskelukaverien ja työpaikkaohjaajien kuviksi on tässä otettu huomioon 

vain haastatteluvastaukset, joista ilmenee kuvauskohteella olleen yhteyden työs-

säoppimiseen. Opiskelukavereita kuvauskohteeksi määritettäessä ei myöskään 

laskettu valokuvia ja videoita, joissa opiskelukaveri tekee työtä. 

4.3 Verkko-oppimisympäristön käyttö matkapuhelimen välityksellä  

Tässä luvussa kuvataan oppilaiden verkko-oppimisympäristön käyttöä matkapu-

helimen välityksellä työssäoppimisjakson aikana. Verkko-oppimisympäristön 

käyttöä selvitettiin kysymällä tutkimukseen osallistuneilta oppilailta, miten he 

käyttivät työssäoppimisjaksolla käytössä ollutta Moodle-verkko-

oppimisympäristöä. Haastatteluissa selvitettiin myös verkko-oppimisympäristöön 

kirjautumista, verkko-oppimisympäristössä liikkumista ja päiväkirjojen kirjoitta-

mista matkapuhelimen välityksellä. 

Verkko-oppimisympäristöön kirjoitettujen päiväkirjojen ja viestien sekä tal-

lennettujen kuvien määrät laskettiin tallenteista. Verkko-oppimisympäristöön kir-

jautumisen ja siellä liikkumisen selvittämisessä käytettiin apuna myös verkko-

oppimisympäristöön tallentuneita lokitietoja. Verkko-oppimisympäristön käyttöön 

liittyvänä aineistona on yhteensä 115 haastatteluvastausta ja 362 tallennetta 20 

tutkimukseen osallistuneelta oppilaalta. 

Aineiston mukaan melkein kaikki (19/20) tutkimukseen osallistuneet oppilaat 

olivat käyttäneet tai yrittäneet käyttää verkko-oppimisympäristöä työssäoppimis-

jakson aikana. Verkko-oppimisympäristön käyttö vaihteli päivittäisestä käytöstä 

satunnaiseen kokeiluun. Oppilaiden tyypillisin toimi verkko-oppimisympäristössä 

oli päiväkirjan kirjoittaminen. Lisäksi oppilaat olivat tallentaneet verkko-

oppimisympäristöön valokuvia ja kirjoittaneet viestejä.  

Suurin osa verkko-oppimisympäristöä käyttäneistä oppilaista koki verkko-

oppimisympäristön käyttökelpoiseksi. Vaikeaksi verkko-oppimisympäristön käy-

tön koki viidennes sitä käyttäneistä oppilaista. Verkko-oppimisympäristön käytön 

ongelmat johtuivat pääasiassa siitä, että oppilaat eivät olleet ymmärtäneet oppi-

misympäristön rakennetta ja toimintalogiikkaa. Verkko-oppimisympäristön käy-

tössä oli myös teknisiä ongelmia.  

Verkko-oppimisympäristön käyttö työssäoppimisjaksoilla on kuvattu yksi-

tyiskohtaisemmin esittelemällä oppilaiden tekemien päiväkirjojen, valokuvien ja 

viestien määrät verkko-oppimisympäristössä sekä oppilaiden kokemuksia verkko-

oppimisympäristön käytöstä puhelimen välityksellä (70 (19)). Oppilaiden koke-

muksia verkko-oppimisympäristön käytöstä matkapuhelimen välityksellä havain-
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nollistetaan kuvaamalla, miten oppilaat kokivat verkko-oppimisympäristöön kir-

jautumisen, verkko-oppimisympäristössä liikkumisen ja päiväkirjojen kirjoittami-

sen matkapuhelimen välityksellä.  

Päiväkirjojen, valokuvien ja viestien määrät verkko-oppimisympäristössä  

Haastatteluaineiston ja verkko-oppimisympäristön lokitietojen mukaan tutkimuk-

seen osallistuneesta kahdestakymmenestä oppilaasta 95 % oli käyttänyt tai yrittä-

nyt käyttää verkko-oppimisympäristöä työssäoppimisjakson aikana. Suurin osa 

(17/20) tutkimukseen osallistuneista oppilaista oli käyttänyt verkko-

oppimisympäristöä matkapuhelimen välityksellä. Myös oppilaat (3/20), joilla 

verkko-oppimisympäristön käyttö oli jäänyt kokeiluasteelle, olivat yrittäneet käyt-

tää sitä pelkästään puhelimen välityksellä. Tutkimukseen osallistuneista oppilaista 

15 % (3/20) kertoi käyttäneensä verkko-oppimisympäristöä sekä puhelimella että 

tietokoneella ja 5 % (1/20) pääasiassa tietokoneella. Matkapuhelimella ja tietoko-

neella verkko-oppimisympäristöä käyttäneet oppilaat kokivat oppimisympäristön 

käytön tietokoneella helpommaksi ja nopeammaksi kuin puhelimella, ja siksi he 

olivat käyttäneet sitä tietokoneella silloin, kun siihen oli mahdollisuus.  

Verkko-oppimisympäristön lokitiedoista ja verkko-oppimisympäristöön tal-

lennetusta aineistosta ilmenee, että oppilaiden tyypillisin toimi verkko-

oppimisympäristössä oli päiväkirjan kirjoittaminen. Tutkimukseen osallistuneista 

oppilaista 80 % (16/20) oli kirjoittanut sinne vähintään yhden päiväkirjan. Oppi-

laista 45 % (9/20) oli päiväkirjojen kirjoittamisen lisäksi tallentanut verkko-

oppimisympäristöön valokuvia. Viidennes (4/20) oppilaista ei ollut tehnyt verkko-

oppimisympäristöön yhtään tuotosta. Vastaavasti 10 % (2/20) oppilaista oli kir-

joittanut sinne päiväkirjoja, lähettänyt valokuvia ja kirjoittanut verkkokeskustelu-

viestejä.  

Taulukossa 7 on kuvattu päiväkirjojen, valokuvien ja verkkokeskusteluviesti-

en määrät verkko-oppimisympäristössä. Jaksokohtaiset luvut osoittavat, kuinka 

monta päiväkirjaa ja viestiä oppilaat olivat kirjoittaneet sekä kuinka monta valo-

kuvaa oppilaat olivat tallentaneet verkko-oppimisympäristöön työssäoppimisjak-

son aikana. Opintoviikkokohtaiset luvut osoittavat, kuinka monta päiväkirjaa ja 

viestiä oppilaat kirjoittivat sekä kuinka monta valokuvaa oppilaat tallensivat 

verkko-oppimisympäristöön opintoviikossa. Yhteensä-sarakkeen luku ilmaisee 

työssäoppimisjaksoilla ja opintoviikossa kirjoitettujen päiväkirjojen, viestien ja 

tallennettujen valokuvien yhteismäärän. Keskiarvoluku ilmaisee yhden oppilaan 
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keskimääräiset päiväkirjojen, viestien ja kuvien määrät verkko-oppimis-

ympäristössä.  

Taulukko 7. Oppilaiden (N=20) kirjoittamien päiväkirjojen, valokuvien ja viestien määrä 

verkko-oppimisympäristössä.  

Tuotos verkko-oppimisympäristössä Minimi Maksimi Yhteensä Keskiarvo Keski-

hajonta 

Päiväkirjojen määrä jaksolla 0 50 308 15,40 16,27 

Päiväkirjojen määrä opintoviikossa 0,00 5,00 63,10 3,16 2,10 

Valokuvien määrä verkko-

oppimisympäristössä jaksolla 

0 14 49 2,45 4,02 

Valokuvien määrä verkko-

oppimisympäristössä opintoviikossa 

0,00 1,40 7,20 0,36 0,45 

Viestien määrä keskustelutilassa jaksolla 0 3 5 0,25 0,79 

Viestien määrä keskustelutilassa 

opintoviikossa 

0,00 0,30 0,50 0,03 0,08 

Tutkimukseen osallistuneet oppilaat (N=20) olivat kirjoittaneet verkko-

oppimisympäristöön työssäoppimisjaksojen aikana yhteensä 308 päiväkirjaa (tau-

lukko 7). Kaikki verkko-oppimisympäristöön tallennetut päiväkirjat olivat teksti-

muodossa, joten yksikään tutkimukseen osallistuneista oppilaista ei ollut tehnyt 

päiväkirjoja äänite-, kuva- ja teksti- tai videomuodossa. 

Jaksokohtaisten päiväkirjojen määrää merkittävämpi luku on päiväkirjojen 

määrä opintoviikossa, koska päiväkirjojen määrä koko jaksolla on suoraan riippu-

vainen opintoviikkojen määrästä. Oppilaat olivat kirjoittaneet verkko-

oppimisympäristöön keskimäärin vähän yli 3 päiväkirjaa viikossa. Luku tarkoittaa 

sitä, että keskimäärin vajaalta kahdelta päivältä viikossa päiväkirja on paperilla tai 

sitä ei ole tehty.  

Opintoviikkokohtaisten päiväkirjojen määrän vaihteluväli (5,0) on suuri. 

Myös keskihajonta (2,1) on melko suuri. Verkko-oppimisympäristöstä ilmenee, 

että 20 % (4/20) tutkimukseen osallistuneista oppilaista ei ollut kirjoittanut yhtään 

päiväkirjaa verkko-oppimisympäristöön. Vastaavasti 40 % (8/20) oppilaista oli 

kirjoittanut sinne kaikki päiväkirjansa.  

Oppilaat olivat tallentaneet valokuvia verkko-oppimisympäristöön vähän 

(49/899) verrattuna kaikkien valokuvien määrään. Verkko-oppimisympäristöön ei 

ollut tallennettu yhtään videota. Puhelimiin ja verkko-oppimisympäristöön tallen-

netusta aineistosta ilmenee, että aktiivisimmat valokuvia verkko-
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oppimisympäristöön tallentaneet oppilaat käyttivät puhelimen kuvaustoimintoja 

muutenkin aktiivisesti.  

Päiväkirjojen ja valokuvien lisäksi verkko-oppimisympäristöön oli mahdolli-

suus kirjoittaa verkkokeskusteluviestejä. Niitä oli kirjoitettu vähän, sillä verkko-

oppimisympäristössä oli käyty koko tutkimuksen aikana vain 2 verkkokeskuste-

lua. Niissä oli opettajan viestien lisäksi yhteensä 5 viestiä. Verkkokeskusteluvies-

tejä oli kirjoittanut kaksi oppilasta ja yksi opettaja.  

Oppilaiden kokemuksia verkko-oppimisympäristön käytöstä 

matkapuhelimen välityksellä 

Oppilaiden kokemuksia verkko-oppimisympäristön käytöstä selvitettiin tutkimus-

haastattelussa. Tutkimukseen osallistuneiden oppilaiden (N=20) haastatteluvasta-

ukset verkko-oppimisympäristön käytöstä sisälsivät verkko-oppimisympäristön 

käyttöön yleisesti liittyviä ilmauksia sekä tarkemmin verkko-oppimisympäristöön 

kirjautumiseen, siellä liikkumiseen ja päiväkirjoihin liittyviä ilmauksia. Lisäksi 

niissä oli muihin verkko-oppimisympäristön toimintoihin liittyviä ilmauksia.  

Suurin osa verkko-oppimisympäristöä käyttäneistä oppilaista (n=19) koki 

käytössä olleen Moodle-verkko-oppimisympäristön käyttökelpoiseksi. Suurin osa 

oppilaista koki verkko-oppimisympäristön käytön melko helpoksi myös matka-

puhelimen välityksellä. Verkko-oppimisympäristöön pääsyn ja käytön koki vaike-

aksi 26 % (5/19) verkko-oppimisympäristöä käyttäneistä oppilaista. Suurimmalla 

osalla heistä oli matkapuhelimen ja verkko-oppimisympäristön käytössä myös 

teknisiä ongelmia. Verkko-oppimisympäristön rakenteeseen ja käyttöön liittyviä 

ongelmien luonnetta kuvaavat hyvin seuraavat haastatteluvastaukset:  

”kun tuolla puhelimella mennee, niin sitä ei tajua mistä se mennee niihin foo-

rumeihin ja kun se (opiskelukaveri) lähetti niitä viestejä, niin minä näin ne 

viestit, mutta en pystynyt niihin vastaamaan, minä kokkeilin vai ei, se oli vä-

hän sekava” (v14) 

”kun rupes aukoon niitä sivuja nii yhtä äkkiä se puhelin meni tilttiin, että se 

ei lähteny vain aukaseen mittään.” (v21)  

 Haastatteluaineistosta ilmenee, että oppilaat olivat hahmottaneet verkko-

oppimisympäristön rakenteen tietokoneen näyttöpäätteeltä näkyvän rakenteen 

mukaisesti. Verkko-oppimisympäristö näkyi oppilaiden käytössä olleiden matka-

puhelimien näytössä eri tavalla kuin tietokoneen näytössä, sillä puhelimen näytös-
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sä näkyi kerralla vain osa tietokoneen näytössä näkyvästä sivusta. Sen takia oppi-

laat kokivat vaikeana hahmottaa verkko-oppimisympäristön rakennetta. Esimer-

kiksi oppilas 14 ei pystynyt puhelimen näytöstä hahmottamaan, millä sivulla hän 

oli verkko-oppimisympäristössä. Lisäksi hänellä oli vaikeuksia hahmottaa sivun 

sisäinen rakenne, joten hän ei tiennyt, että viestiin vastaaminen edellytti liikku-

mista sivulla pysty- tai vaakasuunnassa.  

Yleisin syy verkko-oppimisympäristön käytön teknisiin ongelmiin oli se, että 

oppilailla käytössä olleiden matkapuhelimien muisti ja tiedonsiirtonopeus olivat 

pienempiä, kuin mihin oppilaat olivat tottuneet. Oppilaat yrittivät avata useita in-

ternetsivuja samanaikaisesti, jolloin puhelimen muisti täyttyi ja puhelin meni ju-

miin tai yhteys verkko-oppimisympäristöön katkesi.  

Verkko-oppimisympäristön lokitiedoista ilmenee, että kaikki verkko-

oppimisympäristöä käyttäneet tai kokeilleet oppilaat (n=19) olivat päässeet sivul-

le, jossa verkko-oppimisympäristöön kirjaudutaan sisään. Haastatteluaineiston 

mukaan oppilaiden kokemukset verkko-oppimisympäristöön kirjautumisesta 

vaihtelivat paljon, sillä oppilaista 37 % (7/19) ilmaisi päässeensä verkko-

oppimisympäristöön hyvin, 37 % (7/19) pienien vaikeuksien jälkeen ja 26 % 

(5/19) ilmaisi heillä olleen sinne pääsyssä suuria vaikeuksia.  

Verkko-oppimisympäristöön pääsyn ongelmat johtuivat useimmiten siitä, että 

oppilaat olivat unohtaneet käyttäjätunnuksen tai salasanan. Esimerkiksi oppilas 15 

muisti käyttäjätunnuksen ja salasanan ensimmäisellä työssäoppimisviikolla, mutta 

ei enää toisella viikolla. Aineistosta ei ilmene, että käyttäjätunnuksen tai salasanan 

unohtaneet oppilaat olisivat yrittäneet selvittää käyttäjätunnusta ja salasanaa. 

Käyttäjätunnuksen ja salasanan unohtaminen osoittavat, että oppilaitokselta saatu 

sähköposti ei ole ollut jatkuvassa käytössä, koska verkko-oppimisympäristön 

käyttäjätunnus ja salasana olivat samat kuin oppilaitoksen sähköpostissa.  

Myös internetyhteys aiheutti ongelmia verkko-oppimisympäristöön kirjautu-

misessa. Tutkimuksessa mukana olleista 16 työssäoppimispaikasta 5 oli 3G-

verkon alueella. Niissä oli yhteensä kuusi tutkimukseen osallistunutta oppilasta. 

Muilta työssäoppimispaikoilta oli edge- tai GPRS-tason yhteys. Esimerkiksi oppi-

laan 23 työssäoppimispaikasta ei aina saanut internetyhteyttä. Hänen ongelmansa 

aiheutuivat siis enemmän työssäoppimispaikan sijainnista ja teknisistä ongelmista 

kuin osaamisesta. Sitä tukee myös se, että hän oli täyttänyt ongelmista huolimatta 

melkein kaikki päiväkirjat. 

Päiväkirjoihin liittyvien tulosten tarkastelussa on huomattava, että päiväkirjo-

jen rakennetta muutettiin tutkimuksen aikana. Oppilailla 11–17 käytössä ollut 

päiväkirjapohja oli rakennettu verkko-oppimisympäristön keskustelutilaan. Päi-
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väkirjat muodostuivat oppilaan vastauksista ennen työssäoppimisjaksoa tallennet-

tuun viestiin, jolloin jokainen päiväkirja muodostui yhdestä vastausviestistä. Vas-

taavasti oppilailla 21–38 päiväkirjat olivat lomakemuodossa, ja siinä oli jokaiselle 

työssäoppimispäivälle oma tila valmiina. Päiväkirjan kirjoittaminen edellytti, että 

oppilas menee päiväkirjasivulle, valitsee sieltä oman päiväkirjansa, kirjoittaa päi-

väkirjat niille varattuun tilaan ja tallentaa kirjoitetut päiväkirjat.  

Oppilailla oli päiväkirjan löytämisessä samanlaisia ongelmia kuin verkko-

oppimisympäristössä liikkumisessa yleensäkin. Verkko-oppimisympäristöä käyt-

täneistä oppilaista 26 % (5/19) ilmaisi, että päiväkirjan löytäminen tai sen kirjoit-

taminen ja tallentaminen tuottivat suuria vaikeuksia, 37 % (7/19) ilmaisi heillä ol-

leen ajoittain vaikeuksia ja 37 % (7/19) ilmaisi, että heillä ei ollut vaikeuksia päi-

väkirjan kirjoittamisessa. Päiväkirjoihin liittyviä ongelmia kuvaavat seuraavat 

haastatteluvastaukset:  

”mä en löytänyt, mä pitkään koitin haeskella sitä mutta. Kyllä minä muis-

taakseni löysin ne jutut, mitä minä olin kirjottanu sinne aikasemmin, mutta 

minä en löytänyt mittään, että miten minä oisin voinut kirjoittaa uusia sinne” 

(v11) 

”minä mielestäni laiton sen sellaseen foorumiin, mikä se ei ollu varsinainen, 

elikkä minä koitin ettiä niitä opintopäiväkirjavalikkoa sieltä, minusta sieltä 

puuttu sitten ne päiväkirjat …. oisko se ollu, että minä en tuon jälkeen käyt-

täny tuota, koska minä koin että se ei ole oikea kuitenkaan se varsinaisen oi-

kea paikka niin .… joo kyllä minä olin aina siellä moodlessa, mutta siellä oli 

ne se foorumi, mitä minä etin niin se ei löytänyt koskaan” (v12)  

”minä en joko löytäny sinne tai sitte se ei alkanu aukaseen sitä … sitte jos 

löysin tai se aukasi, niin en oikein tienny, että miten se laitetaan” (v21) 

Tyypillinen esimerkki päiväkirjoihin liittyvistä ongelmista oli oppilaiden 12 ja 21 

ilmaisemat vaikeudet löytää ja kirjoittaa päiväkirjat. Vastauksista ilmenee, että 

oppilailla oli vaikeuksia hahmottaa päiväkirjasivun sijainti verkko-oppimis-

ympäristössä. Heillä oli vaikeuksia myös päiväkirjasivujen sisäisen rakenteen 

hahmottamisessa. Lisäksi kaikilla oppilailla ei ollut tiedossa, mitä toimia päivä-

kirjan kirjoittaminen ja tallentaminen edellyttivät ja missä järjestyksessä ne täytyi 

tehdä.  

Yhtä oppilasta lukuun ottamatta oppilaat (n=7), joilla ei ollut suuria vaikeuk-

sia päiväkirjan kirjoittamisessa, olivat myös kirjoittaneet päiväkirjat säännöllisesti. 

Heille oli tyypillistä, että alkuopettelun jälkeen päiväkirjojen tekeminen ei tuntu-
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nut vaikealta. Heidän mukaansa matkapuhelimella pääsi verkko-oppimis-

ympäristöön ja päiväkirjaan hyvin, eikä päiväkirjan kirjoittaminen tuntunut vai-

kealta.  

Haastatteluvastauksista ilmenee, että päiväkirjaan pääsyn helppous ja nopeus 

olivat tärkeitä tekijöitä siihen, millaisena oppilaat kokivat päiväkirjan kirjoittami-

sen. Helppoutta ja nopeutta vähentäväksi tekijäksi oppilaat kokivat sen, että päi-

väkirjaan ei pääse suoraan vaan ”portaittain”. Se taas edellytti, että oppilaan täytyi 

osata ”suunnistaa” verkko-oppimisympäristössä, koska matkapuhelimen näytössä 

ei näkynyt kerralla koko sivu. Haastatteluaineistosta ja verkko-oppimisympäristön 

lokitiedoista ilmenee, että päiväkirjan löytämisessä ja kirjoittamisessa ilmenneet 

vaikeudet passivoivat oppilaita myös verkko-oppimisympäristön muiden toimin-

tojen käytössä. 

Oppilaista (n=7), jotka ilmaisivat, ettei päiväkirjan kirjoittaminen tuntunut 

vaikealta, yksi oli kirjoittanut päiväkirjat pääasiassa tietokoneella, kolme tietoko-

neella ja matkapuhelimella ja kolme matkapuhelimella. Pääasiassa tietokoneella 

päiväkirjat kirjoittaneet oppilaat kirjoittivat ne tietokoneella juuri sen nopeuden 

takia. Heillä oli tietokone ja internetyhteys käytössään sekä kotona että työssäop-

pimispaikassa. Tietokoneella ja matkapuhelimella päiväkirjoja täyttäneet oppilaat 

olivat kirjoittaneet niitä yleensä viikolla puhelimella ja esimerkiksi viikonloppui-

sin kotona tietokoneella. Matkapuhelimella päiväkirjat kirjoittaneet oppilaat kir-

joittivat päiväkirjat yleensä työssäoppimispäivän jälkeen tai viikoittain.  

Oppilailla (n=14), joilla päiväkirjan kirjoittaminen tuotti korkeintaan ajoittain 

vaikeuksia, päiväkirjan kirjoittamisessa tyypillinen virhe oli se, että he eivät akti-

voineet päiväkirjaa muutoksia varten. Siitä seurasi, että kirjoitettua päiväkirjaa ei 

voinut tallentaa. Oppilaan 32 haastatteluvastaus kuvaa hyvin päiväkirjan kirjoit-

tamisen tyypillistä virhetilannetta:  

”vaan mulle kävi just viikonloppuna, että minä en muistanu painaa siitä, että 

jos haluat tehä muutoksia, nii minä menin vain sinne kirjottamaan, nii sitte 

minä menin sinne ylös ja huomasin, että paina tästä nii mun piti vähä aikaa 

pittää taukoo, kun mulla nii tympäs se asia, vaan ei sitte jälkikätteen …. siellä 

ylhäällä en kato muistanu käyvä, että paina tästä jos haluut tehä … minä me-

nin suoraan sinne alas ja kirjotin monta päivää ja kirjotin pitkän litanian sii-

hen ja sitte ku ei löytyny sitä, että tallenna muutoksia, sitte vasta huomasin …. 

nii ku ei ollu painanu sieltä” (v32) 

Oppilaat kokivat ongelmalliseksi lomakepohjaisessa päiväkirjassa sen, että oh-

jelma salli päiväkirjan kirjoittamisen, vaikka päiväkirjaa ei ollut aktivoitu muu-
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toksia varten. Tällöin oppilaat täyttivät päiväkirjan turhaan, koska sitä ei voinut 

tallentaa. Se aiheutti oppilaille turhautumista ja laski motivaatiota kirjoittaa myö-

hemmin päiväkirjoja.  

Verkko-oppimisympäristöön tallennettuihin valokuviin ja viesteihin liittyvistä 

haastatteluvastauksista (11 (7)) ilmenee, että valokuvien tallentaminen verkko-

oppimisympäristöön ja toisten tallentamien valokuvien katseleminen ei ollut ko-

vin suosittua. Tarkastelussa on otettava huomioon se, että ehdotus valokuvien ja-

kamisesta verkko-oppimisympäristössä valokuvia varten varatussa tilassa tuli en-

simmäisen työssäoppimisjakson jälkeen. Ensimmäisellä työssäoppimisjaksolla 

(n=7) olleilla oppilailla ei siis ollut erillistä tilaa valokuville. Heilläkin oli tosin 

mahdollisuus tallentaa valokuvia keskustelutilaan päiväkirjojen liitteeksi.  

Oppilaat selittivät valokuvien vähäistä määrää verkko-oppimisympäristössä 

muun muassa kiireellä. Oppilaat eivät kokeneet myöskään verkko-

oppimisympäristössä olevia valokuvia niin henkilökohtaisina kuin itse otettuja tai 

suoraan puhelimeen multimediaviestinä lähetettyjä valokuvia.  

Oppilailla oli mahdollisuus kirjoittaa verkko-oppimisympäristöön myös 

verkkokeskusteluviestejä. Viestien kirjoittamisessa ja tallentamisessa verkko-

oppimisympäristöön oli ensimmäisellä työssäoppimisjaksolla samat ongelmat 

kuin verkko-oppimisympäristön käytössä yleensäkin. Kuvaava esimerkki verkko-

keskusteluviestien kirjoittamiseen liittyvistä ongelmista ensimmäisellä työssäop-

pimisjaksolla on seuraava haastatteluvastaus: 

”Sitten minä pistin sen foorumin kautta jonkunlaisen viestin jokaiselle, jotka 

olivat eri laitoksella elikkä minä oon heittäny, mutta en saanu mitään vasta-

usta … niin tuota lähestyin jokaista …. eri laitoksella olijaa, en tiedä löytyis-

kö ne jostakin … elikkä minä hain aina henkilön, siinä oli se valikko sitte, että 

lähetä viesti ja minä kirjoitin sen viestin ja lähetin, elikkä siellä jokaiselle vä-

hän jotakin ja siellä on joitakuita, jotka olivat samalla laitoksella, minä pistin 

yhteisesti” (v12) 

Tyypillistä ensimmäisellä työssäoppimisjaksolle osallistuneille oppilaille oli, että 

he eivät osanneet liikkua verkko-oppimisympäristössä. Tällöin esimerkiksi oppi-

laan 12 kirjoittamat verkkokeskusteluviestit olivat menneet väärään tilaan, jolloin 

ne eivät olleet tallentuneet verkko-oppimisympäristöön. Siksi ne eivät olleet 

myöskään muiden oppilaiden luettavissa. Toiselle ja kolmannelle työssäoppimis-

jaksolle osallistuneilla oppilailla ei ollut vastaavanlaisia ongelmia verkkokeskus-

teluviestien lukemisessa ja kirjoittamisessa.  
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4.4 Opetusteknologian käyttöön sisältyneet oppimista tukevat 
tekijät 

Tässä luvussa kuvataan tutkimukseen osallistuneiden oppilaiden opetusteknologi-

an käyttöön sisältyneitä oppimista tukevia tekijöitä. Niitä selvitettiin kyselemällä 

tutkimushaastatteluissa, millaisena he kokivat työssäoppimisjaksolla käytössä ol-

leen matkapuhelimen ja verkko-oppimisympäristön käytön. Puhelu- ja viestitoi-

mintojen käytön oppimista tukevien tekijöiden selvittämiseksi on analysoitu pu-

heluiden ja viestien sisällöt. Kuvaustoimintojen käytön oppimista tukevien teki-

jöiden selvittämiseksi oppilailta kysyttiin muun muassa, mitä heille tulee mieleen 

omia ja toisten oppilaiden ottamia valokuvia ja videoita katsoessaan. Oppimista 

tukevien tekijöiden selvittämisessä käytettiin myös matkapuhelimen ja verkko-

oppimisympäristön käyttömääriin ja sisältöihin liittyviä tietoja (ks. luku 4.2 ja 4.3) 

sekä tutkijan muistiinpanoja. Oppimista tukeviin tekijöihin liittyvänä aineistona 

oli yhteensä 303 haastatteluvastausta, 316 teksti- ja multimediaviestiä, 956 valo-

kuvaa ja videota sekä 308 päiväkirjaa kahdeltakymmeneltä oppilaalta.  

Opetusteknologian käyttöön sisältyviä oppimista tukevia tekijöitä olivat vuo-

rovaikutuksen lisääntyminen sekä muistitoimintojen ja tiedon prosessoinnin tu-

keminen. Oppilaiden työssäoppimisjaksolla ottamiin valokuviin tallentui myös 

tietoa, jota oppilaat pystyivät tarvittaessa myöhemmin opiskelussaan hyödyntä-

mään.  

Opetusteknologian käyttö lisäsi erityisesti oppilaiden välistä vuorovaikutusta. 

Aineiston mukaan oppilaat ylläpitivät puhelu- ja viestitoimintojen avulla opiske-

lukavereiden välistä sosiaalista verkostoa työssäoppimisjakson aikana. Opetus-

teknogian käyttö mahdollisti myös välittömän ohjauksen ja tuen esimerkiksi 

poikkeustilanteissa. Lisäksi se mahdollisti tehokkaamman tiedon jakamisen työs-

säoppimisjakson aikana ja sen jälkeen. 

Muistitoimintojen tukemisessa merkittävimpiä oppimista tukevia tekijöitä 

olivat kuvausajan ja -paikan sekä työssäoppimisjakson töiden ja tapahtumien mie-

leen palaaminen valokuvien ja videoiden avulla. Ne tukivat myös työssäoppimis-

jaksolla hoidettujen eläimien sekä koneiden ja laitteiden rakenteen, ominaisuuksi-

en ja käytön mieleen palaamista.  

Opetusteknologian käyttö tuki tiedon prosessointia lisääntyneen vuorovaiku-

tuksen ja informaatiomäärän kautta. Lisääntyneessä vuorovaikutuksessa oli tiedon 

prosessoinnin kannalta merkittävintä mahdollisuus vaihtaa ajatuksia ja kokemuk-

sia sekä mahdollisuus tiedon yhteiseen prosessointiin työssäoppimisjakson aikana. 

Verkko-oppimisympäristön käytön merkittävin vuorovaikutuksen ja informaation 
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määrän lisääjä olivat reaaliaikaiset päiväkirjat. Ne auttoivat erityisesti työssäop-

pimista ohjaavaa opettajaa seuraamaan työssäoppimista. Opettajalla oli myös 

mahdollisuus antaa oppilaille reaaliaikaista palautetta joko verkko-oppimis-

ympäristön kautta tai puhelimitse. 

Tutkimukseen osallistuneet oppilaat kokivat, että työssäoppimisjaksolla otetut 

valokuvat ja videot helpottivat tiedon jakamista ja prosessointia kolmella tavalla: 

valokuvat kertoivat itse, valokuvat olivat apuna selittämisessä ja valokuvat auttoi-

vat vertaamaan omaa ja opiskelukaverin työtä, tapahtumaa tai laitetta. Oppilaat 

kokivat oppimisen kannalta merkityksellisimmiksi itse otetut valokuvat ja videot 

sekä tutuista paikoista, tapahtumista tai töistä otetut valokuvat ja videot. Lisään-

tyneen informaation määrä auttoi oppilaita hahmottamaan myös paremmin omaa 

työssäoppimispaikkaa oppimisympäristönä sekä oman työn ja oppimisen edisty-

mistä.  

Opetusteknologian käyttöön sisältyneet oppimista tukevat tekijät kuvataan 

yksityiskohtaisemmin toiminnoittain luvuissa 4.4.1–4.4.4.  

4.4.1 Puhelujen soittaminen ja vastaanottaminen  

Puhelutoimintojen käytön oppimista tukevia tekijöitä olivat äänipuhelujen soitta-

minen ja vastaanottaminen. Oppimisen tuen määrään ja laatuun vaikuttivat puhe-

lujen määrä sekä puhelujen kohteet ja sisällöt. Puhelujen määrä ilmentää vuoro-

vaikutuksen määrää. Puhelujen kohteista ilmenee, kenen kanssa vuorovaikutusta 

tapahtui ja sisällöistä selviää, mitä puhelujen aikana keskusteltiin. Puhelujen koh-

teet ja sisällöt olivat yhteydessä toisiinsa siten, että oppilaiden väliset puhelut si-

sälsivät pääasiassa keskusteluja työssäoppimisjakson tapahtumista ja töistä. Opet-

tajalle ja työpaikkaohjaajalle soitetut puhelut sisälsivät tyypillisesti työssäoppimi-

sen järjestämiseen liittyviä asioita sekä ohjeiden ja neuvojen kysymistä. (Luku 

4.2.1.) 

Aineistosta voidaan päätellä, että puhelutoimintojen käyttö tuki oppimista 

mahdollistamalla vuorovaikutuksen työssäoppimisjakson aikana sekä mahdollis-

tamalla välittömän ohjauksen ja tuen erikoistilanteissa. Puhelutoimintojen käyttö 

mahdollisti myös työssäoppimiskokemusten vaihtamisen työssäoppimisjakson ai-

kana.  

Aineistosta ilmenee, että vuorovaikutusta oli työssäoppimisjakson aikana eri-

tyisesti oppilaiden välillä, sillä oppilaat soittivat läheisimmälle opiskelukaveril-

leen tai -kavereilleen melkein joka päivä. Oppilaat pitivät yllä puhelinyhteyden 
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avulla työssäoppimisjakson aikana opiskelukavereiden välistä aiemmin muodos-

tunutta sosiaalista verkostoa. 

Oppilaiden soittamat äänipuhelut sisälsivät keskusteluja työssäoppimisen jär-

jestämiseen liittyvistä asioista sekä työssäoppimisjakson tapahtumista ja töistä 

(luku 4.2.1). Lisäksi oppilaat kysyivät ohjeita ja neuvoja puhelimitse. Työssäop-

pimisen järjestämiseen liittyvät äänipuhelut sisälsivät ensisijaisesti oppimisen 

mahdollisuuksien järjestämistä, eikä niillä siten ollut suoraa oppimista tukevaa 

vaikutusta. 

Työssäoppimisjakson tapahtumiin ja töihin liittyvät puhelut sisälsivät työssä-

oppimisjaksolla tehtyjen töiden läpikäymistä, keskusteluja työkokonaisuuden vai-

heista ja keskusteluja erikoistilanteista (luku 4.2.1). Tehtyjen töiden läpikäyminen 

tuki oppimista siten, että oppilaat selittivät ja käsitteellistivät opittavia työkoko-

naisuuksia sekä niihin liittyviä työvaiheita. Samalla he jakoivat tietoa opiskeluka-

vereille, mikä mahdollisti toisten oppilaiden tekemien töiden vertaamisen omiin 

töihin, tiedon yhteisen prosessoinnin sekä vastaavien tapahtumien paremman en-

nakoinnin omassa työssäoppimispaikassa. Tehtyjen töiden läpikäyminen puhelu-

jen aikana lisäsi siten opittaviin töihin liittyvän tiedon jakamista ja prosessointia. 

Eläintenhoitoa työssäoppimisjaksolla opiskelleet oppilaat keskustelivat eläinten 

hoitotyötä käsittelevissä puheluissa myös hoidettavien eläinten luonteesta ja käyt-

täytymisestä, jotka ovat eläinten hoitotyöhön vaikuttavia tekijöitä. Tällöin jaettu 

ja mahdollisesti lisääntynyt tieto eläinten luonteesta ja käyttäytymisestä vaikutti-

vat myös eläinten hoitotyön tekemiseen.  

Äänipuheluilla, joissa oli keskusteltu työkokonaisuuden vaiheista, oli mah-

dollisuus vaikuttaa myös vertaamisen ja suhteuttamisen kautta oppilaiden käsityk-

siin opittavan työn kokonaisuudesta ja sen osatekijöiden vaikutuksista kokonai-

suuteen. Tällaisia puheluja olivat soittaneet esimerkiksi maatilan viljelytöitä työs-

säoppimisjaksolla opiskelleet oppilaat (n=9). He keskustelivat puhelujen aikana 

muun muassa viljelytöiden vaiheista ja viljelytöiden etenemiseen vaikuttavista te-

kijöistä.  

Ohjeiden ja neuvojen kysyminen puhelimitse mahdollisti välittömän ohjauk-

sen ja tuen riippumatta työssäoppimispaikan sijainnista. Tällöin matkapuhelimen 

käyttö mahdollisti soittamalla saatavissa olevan asiantuntijuuden hyödyntämisen 

heti tarpeen vaatiessa. Oppilaat, jotka kysyivät ohjeita ja neuvoja akuutissa on-

gelma- tai erikoistilanteissa, pystyivät hyödyntämään ja soveltamaan niitä myös 

välittömästi.  

Koska tutkimukseen osallistuneiden oppilaiden ohjeiden ja neuvojen kysymi-

nen rajoittui pääasiassa ongelma- ja poikkeustilanteisiin, oppilaat saivat välitöntä 



  

 151

ohjausta useimmiten vain silloin, kun he kokivat sitä tarvitsevansa. Oppilailla oli 

siten mahdollisuus ratkaista ongelma- ja erikoistilanteet myös itsenäisesti. 

Välitön ohjaus ja neuvonta tukivat myös työkokonaisuuden ja työjärjestyksen 

hallinnan oppimista autenttisissa tilanteissa. Esimerkiksi oppilaan 32 puhelu työ-

paikkaohjaajalle hänen havaittuaan eläimen tulleen kiimaan mahdollisti sen, että 

työpaikkaohjaaja tiesi järjestää siihen tarvittavat jatkotoimet ja tarvittaessa neuvoa, 

miten eläimen kanssa toimitaan. Keskustelu vaikutti tällöin työkokonaisuuden 

joustavaan etenemiseen ja oppilaan työjärjestykseen.  

Videopuhelujen määrät (taulukko 1) olivat pieniä koko tutkimuksen ajan. Ai-

neistosta ei ilmene, että videopuhelut olisivat sisältäneet työssäoppimiseen liitty-

viä asioita. Siitä voidaan päätellä, että videopuhelutoiminnon käyttö ei tukenut 

oppimista tutkimuksen aikana.  

Ryhmäpuheluihin sisältyviä oppimista tukevia tekijöitä olivat oppilaiden vä-

linen sekä oppilaiden ja ohjaavan opettajan välinen vuorovaikutus. Ryhmäpuhe-

luissa mukana olleet oppilaat kokivat ryhmäpuhelut tärkeiksi myös siksi, että niis-

sä oli mahdollisuus vaihtaa ajatuksia ja kokemuksia työssäoppimisjaksolta. Ryh-

mäpuheluissa tapahtuvalla ajatusten ja kokemusten vaihdolla oli samanlaisia mer-

kityksiä oppilaille kuin kahdenkeskisissäkin puheluissa. Seuraavassa on esimerk-

kejä oppilaiden arvioimista ryhmäpuheluiden merkityksistä:  

”oli se mukavaa kuulla miten muilla on menny …. aika siistin kuulosta, että 

kyllähän se on ihan, hyvin saa muilta siinä” (v31)  

”…kyllä se on ihan sillai, jos on pitemmät välimatkat, että ei ihmisiä nää nii 

onhan se sitte tosi hyvä niinku kokemusten vaihtoa ihmisten kesken, että jos 

ne on saman tyylisissä paikoissa töissä …. Ihan silleensä tosi hyvä, jos on pi-

temmät välimatkat ja tälleen … että voi toisten kans ajatuksia vaihtaa” (v32) 

Aineistosta ilmenee, että oppilaat pitivät myös ryhmäpuheluissa tärkeänä vuoro-

vaikutusta opiskelijakavereiden kanssa. Koska ryhmäpuhelut oli rakennettu opet-

tajajohtoisesti, niihin osallistuvat oppilaat olivat vuorovaikutuksessa myös mui-

den kuin läheisimpien opiskelukavereiden kanssa. Ryhmäpuhelutilanteesta muo-

dostui tällöin opettajajohtoinen pienryhmäopetusta vastaava tilanne, jossa myös 

keskusteluaiheet ja sisällöt olivat opettajan suunnittelemia. Se mahdollisti työssä-

oppimisjakson oppimistavoitteiden kannalta tärkeiden asioiden yhteisen käsittelyn 

ohjatusti ryhmässä.  

Merkittäviä oppimista tukevia tekijöitä ryhmäpuheluissa olivat myös eri työs-

säoppimispaikoissa olevien oppilaiden mahdollisuus vaihtaa ajatuksia ja koke-
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muksia. Oppilaat vaihtoivat aineiston mukaan ajatuksia ja kokemuksia esimerkik-

si eri työssäoppimispaikkojen työkäytännöistä. Kokemuksesta kertomisen yhtey-

dessä kokemusta myös käsitteellistettiin. Ajatusten ja kokemusten vaihtomahdol-

lisuuden työssäoppimisjakson aikana voidaan tulkita olleen sitä tärkeämpää, mitä 

pitkäkestoisempia työssäoppimisjaksot olivat.  

Aineistosta voidaan päätellä, että oppimisen kannalta merkittävimpiä ryhmä-

puheluja olivat puhelut, joissa eri työssäoppimispaikoissa opiskelleet oppilaat ja-

koivat kokemuksia ja keskustelivat heille yhteisistä teemoista. Tällöin tutkimuk-

sessa mukana olleille aloille tyypilliset pitkät työssäoppimispaikkojen välimatkat 

eivät olleet esteenä tiedon ja kokemusten jakamiselle sekä niiden yhteiselle käsit-

telylle työssäoppimisjakson aikana.  

4.4.2 Viestien lähettäminen ja vastaanottaminen  

Aineiston mukaan viestitoimintojen käytön oppimista tukevia tekijöitä teksti- ja 

multimediaviestien lähettäminen ja vastaanottaminen. Oppimisen tuen määrään ja 

laatuun vaikuttivat viestien määrä sekä viestien kohteet ja sisällöt. Viestien määrä 

ilmaisee viestitoimintojen avulla käydyn vuorovaikutuksen määrän. Viestien koh-

teet ilmaisevat, kenen kanssa viestitoimintojen avulla vuorovaikutusta tapahtui ja 

viestien sisällöt kertovat, mitä vuorovaikutus sisälsi. Viestien kohteet ja sisällöt 

olivat yhteydessä toisiinsa siten, että oppilaiden väliset viestit sisälsivät pääasiassa 

työssäoppimisjakson tapahtumia ja töitä. Opettajalle ja työpaikkaohjaajalle lähete-

tyt viestit sisälsivät tyypillisesti työssäoppimisen järjestämiseen liittyviä asioita 

sekä ohjeiden ja neuvojen kysymistä. (Luku 4.2.2.)  

Aineiston mukaan myös viestitoiminnon käyttöön sisältyi oppilaiden välisen 

vuorovaikutuksen lisääntyminen työssäoppimisjakson aikana. Erityisesti viesti-

ketjut, joissa oppilaat käsittelivät työkokonaisuuden etenemistä, olivat oppimista 

tukevan vuorovaikutuksen ja tiedon prosessoinnin kannalta merkityksellisiä. Op-

pilaat pitivät puheluyhteyden tavoin myös viestiyhteyden avulla yllä opiskeluka-

vereiden välistä sosiaalista verkostoa työssäoppimisjakson aikana.  

Haastatteluaineiston mukaan oppilaiden lähettämien ja vastaanottamien vies-

tien sisältöön ja merkitykseen oppilaiden välisessä vuorovaikutuksessa vaikutti 

viestireitti, viestien vastaanottamisesta syntynyt reaktio ja viestien informaatioar-

vo. Lisäksi viestityypillä oli merkitystä vuorovaikutukseen.  

Viestireittiä valitessaan oppilailla oli mahdollisuus lähettää kerralla teksti- ja 

multimediaviestejä suoraan matkapuhelimeen yhdelle tai useammalle vastaanotta-
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jalle. Heillä oli mahdollisuus lähettää viestejä myös verkko-oppimisympäristön 

kautta, josta ne olivat joko yhden tai kaikkien oppilaiden luettavissa.  

Viestireitti vaikutti aineiston mukaan siihen, kuinka henkilökohtaisena vas-

taanottaja koki viestin. Oppilaat kokivat matkapuhelimeen tulleet teksti- ja mul-

timediaviestit henkilökohtaisempina kuin verkko-oppimisympäristössä olleet 

viestit (taulukko 8). Multimediaviestejä vastaanottaneet oppilaat kokivat multi-

mediaviestien mukana tulleet valokuvat myös henkilökohtaisempina kuin verkko-

oppimisympäristössä olleet valokuvat.  

Taulukko 8. Oppilaiden lähettämien ja vastaanottamien teksti- ja multimediaviestien 

sisältöihin ja merkityksiin vaikuttavat tekijät sekä niitä ilmentävät haastatteluvas-

tausesimerkit. 

Tekijä Vastausesimerkit 

Viestireitti ”onhase henkilökohtaisempi viesti ku toiselle lähettää suoraan 

multimediaviestin, että ei kaikelle kansalle nettiin …. ne mitä nettiin laittaa 

nii ne on paljo erityyppisempiä kuin toiselle suoraan kehtaa laittaa, että 

nettiin laitettuna ne pittää olla omasta mielestä selkeitä … ” (v32) 

”nos siis oli niistä osa sellaisiaki, että voi ihan ylleisesti, mutta justiin niinku 

meijän putken korjaus, nii ei sellasia kuvia voi mihinkään (verkko-

oppimisympäristöön) laittaa” (v33) 

 

Viestin saamisesta syntynyt 

reaktio 

”varsinki ku semmonen tuttu elläin … nii semmonen mukava tunne oikein, 

että ku se on saanu elävän vasikan” (v32) 

”jos jäi epäselväksi joku kohta viestissä, nii en minä ennää jaksanu 

kirjottaa sille takasi, ja kuitenkaan et saanut selitettyä asiaa tekstiviestillä, 

nii samahan se on soittaa” (v36) 

 

Multimediaviestien valokuvien 

informaatioarvo  

”onhan se mukavampi nähä se, mistä puhutaan tässä, että jos ois vain 

teksti nii siitä ei nää …. siitä se asia tulee paremmin selville” (v31) 

”kuva puhuu enemmän kuin tuhat sannaa” (v22)  

”jos minä niinku ite ajattelisin, että minä lähettäsin niinko se yks kuva oli 

akvaariohyllystä … mulla piti purkaa semmonen kokonainen 

akvaariohylly ... ja sitte minä purkiin sen hyllyn ja sitte se sano, että siirrä 

sitä kaks metriä sitte vasemmalle ja pistä ne takasi tuonne hyllyyn. Niin nii 

siinä sai sitte enemmän kuvvaa, ku kerto tämän, että tämmösen homman 

pysty kuvalla näyttämään, että se kuulostaa tosi niinku, että akvaariohyllyn 

purki ja laiton takasi, nii sillä kuvalla pystyy näyttämään, että siinä on ihan 

mielettömästi hommaa” (v36) 

Aineistosta ilmenee, että viestireitti vaikutti myös viestien sisältöön. Ääriesi-

merkkejä viestien sisällöistä olivat läheisimmille opiskelukavereille lähetetyt 
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henkilökohtaisia elämänhallintaan liittyviä asioita sisältävät viestit sekä verkko-

oppimisympäristöön lähetetyt työssäoppimispaikan traktorin kuvan sisältävät 

viestit. Oppilaat 15 ja 25 kertoivat käyttäneensä myös töistä kertovien multime-

diaviestien lähettämisessä enemmän harkintaa kuin tekstiviestien lähettämisessä. 

Eniten oppilaat käyttivät harkintaa viestien ja valokuvien lähettämisessä verkko-

oppimisympäristöön. Oppilaiden (taulukko 8) mukaan verkko-

oppimisympäristöön lähetettävien valokuvien pitää olla selkeämpiä kuin kavereil-

le lähetettävien valokuvien.  

Aineistosta ei ilmene, tukivatko oppilaiden väliset henkilökohtaiset viestit 

oppimista enemmän kuin verkko-oppimisympäristöön lähetetyt viestit. Aineistos-

ta kuitenkin ilmenee, että oppilaiden väliset viestit sisälsivät verkko-

oppimisympäristöön tallennettuja viestejä enemmän emotionaalista tukea opiske-

lukaverin selviytymiseen työssäoppimisjaksolla.  

Viestin saamisesta syntyneet reaktiot vaihtelivat mukavasta tunteesta viestin 

lähettäjälle soittamiseen. Aineiston mukaan oppilaat reagoivat viestin saatuaan 

ensin tunneperustaisesti, koska viestin saaminen synnytti yleensä mukavan tun-

teen (taulukko 8). Aineistosta ilmenee, että viestien saamisesta syntyneet reaktiot 

lisäsivät myös oppilaiden välistä vuorovaikutusta ja yhteenkuuluvuuden tunnetta 

työssäoppimisjakson aikana. Viestin saaminen aktivoi oppilaita vastaamaan niihin 

tai soittamaan viestin lähettäjälle. Viestiin vastaaminen olikin oppilaiden tyypilli-

sin aktiivinen toimi, sillä viestejä lähettäneistä oppilaista 89 % (16/18) sai niihin 

vastauksena viestin vastaanottajan ottaman valokuvan ja tekstivastauksen tai pel-

kän tekstivastauksen. Viestien vastaanottaja vastasi valokuvalla esimerkiksi tilan-

teessa, jossa viestin lähettäjä oli lähettänyt viestissä kuvan senhetkisestä työstä tai 

työkoneesta. Parhaimmillaan viestien lähettämisestä ja vastaanottamisesta syntyi 

oppimista tukevia viestiketjuja, joissa oppilaat käsittelivät töiden etenemistä ja 

poikkeuksia siinä (ks. taulukko 4). Tällöin viestin lähettäjä ja vastaanottaja tiedon 

jakamisen lisäksi prosessoivat tietoa yhdessä.  

Viestin saaminen antoi virikkeen soittaa tilanteissa, joissa asia ei selvinnyt 

viestin vastaanottajalle tai viestin lähettäjä ei kyennyt sitä ilmaisemaan lyhyesti. 

Viestitoimintojen käyttö vaikutti myös siten puheluiden määrään ja sisältöihin.  

Oppilaat vertasivat multimediaviestien liitteenä olleiden valokuvien informaa-

tioarvoa tekstiviestien informaatioarvoon. Aineiston mukaan oppilaat kokivat 

multimediaviestien liitteenä olevat valokuvat informatiivisiksi ja selventäviksi. 

Valokuva lisäsi viestin informaatioarvoa, koska viestin vastaanottaja näki valoku-

vasta mistä puhuttiin ja siitä selvisi hänelle viestin sisältö tekstiä paremmin. Mul-

timediaviesteissä olleet valokuvat auttoivat viestin vastaanottajaa ymmärtämään 
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paremmin viestin sisältöä erityisesti vaikeasti selitettävissä asioissa. Vastaavasti 

viestin lähettäjän oli helpompi selittää asia valokuvan avulla. Esimerkiksi akvaa-

riohyllyn purkamisen ja kokoamisen (taulukko 8) pystyi selittämään paremmin, 

kun viestin liitteenä oli valokuva (ks. liite 2) kootusta akvaariosta. Oppilaan 36 

mukaan viestin vastaanottaja pystyi hahmottamaan viestin liitteenä olleesta valo-

kuvasta paremmin myös purkamiseen ja kokoamiseen tehdyn työmäärän.  

Viestien sisällön aiheuttamaan reaktioon ja multimediaviesteissä olleiden va-

lokuvien informaatioarvoon vaikutti myös se, oliko viestin sisällöllä merkitystä 

viestin vastaanottajalle. Siihen taas vaikutti se, oliko viestin sisältö tai kuvien 

kohde tuttu. Esimerkiksi lehmän poikimisesta tulleen viestin (v32) merkitys riip-

pui siitä, oliko lehmä tuttu (taulukko 8). Jos se oli tuttu, viesti oli oppilaalle in-

formatiivinen ja merkittävä ilman valokuvaakin. Vastaavasti kyseessä olevia 

eläimiä tuntemattomalle oppilaalle tapahtumasta lähetetty valokuva viestitti ääri-

tapauksessa vain, että siinä on lehmä ja vasikka. 

4.4.3 Valokuvaus ja videointi  

Aineiston mukaan valokuvat ja videot toimivat työssäoppimisjaksolla opittavien 

asioiden mieleen palauttamisen välineinä sekä tukena tiedon jakamisessa ja pro-

sessoinnissa. Lisäksi valokuviin tallentui työssä muistettavia tietoja, kuten lai-

teasetuksia. 

Aineiston mukaan työssäoppimisjaksolla otetut valokuvat ja videot palautti-

vat työssäoppimisjakson jälkeen katsottaessa oppilaiden mieliin parhaiten kuva-

usajan ja -paikan sekä työssäoppimisjakson työt ja tapahtumat. Parhaiten ne pala-

sivat mieleen itse otetuista valokuvista ja videoista. Työssäoppimisjakson töiden 

ja tapahtumien mieleen palaaminen edellytti lähes poikkeuksetta itse otettua valo-

kuvaa tai videota. Kuvausaikaan ja -paikkaan palaaminen sekä kuvaustilanteen 

töiden ja työvaiheiden mieleen palaaminen muodostivat yhdessä kokonaisuuden, 

jota kuvaa hyvin käsite ”kuvaustilanteeseen palaaminen”. 

Valokuvista ja videoista palasi oppilaiden mieleen myös työssäoppimisjaksol-

la hoidetut eläimet sekä työssäoppimisjaksolla käytettyjen koneiden rakenne, 

ominaisuudet ja käyttö. Lisäksi ne auttoivat kokonaiskuvan muodostamisessa 

työssäoppimisjaksolla tehdyistä töistä ja työssäoppimisympäristöstä. Valokuvat 

toimivat myös tunteiden välittäjinä.  

Haastatteluaineiston mukaan työssäoppimisjaksolla otetut valokuvat ja videot 

helpottivat tiedon jakamista ja prosessointia ainakin kolmella tavalla: valokuvat 

kertoivat itse, valokuvat olivat apuna selittämisessä ja valokuvat auttoivat vertaa-
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maan omaa ja opiskelukaverin työtä, tapahtumaa ja laitetta. Aineiston perusteella 

valokuvien merkitykseen tiedon jakamisessa ja prosessoinnissa vaikutti voimak-

kaasti se, kuinka merkittäviksi oppilaat kokivat työssäoppimisjaksolta otetut va-

lokuvat. Itse otetut valokuvat sekä tutuista paikoista, tapahtumista tai töistä otetut 

valokuvat avautuivat paremmin kuin toisten oppilaiden ottamat valokuvat. Huo-

noimmin oppilaille avautuivat valokuvat, joiden kuvauskohteesta oppilaalla ei ol-

lut aikaisempaa kokemusta.  

Valokuvien ja videoiden merkityksiä muistitoimintojen, vuorovaikutuksen ja 

tiedon prosessoinnin tukena on kuvattu yksityiskohtaisemmin kuvaamalla, miten 

valokuvat ja videot toimivat mieleen palauttamisen välineenä (190 (19)) sekä mi-

kä merkitys valokuvilla ja videoilla oli tiedon jakamisessa ja prosessoinnissa (79 

(17)).  

Valokuvat ja videot mieleen palauttamisen välineinä 

Tutkimushaastatteluissa kysyttiin, mitä oppilaille palasi mieleen työssäoppimis-

jaksolla otetuista valokuvista ja videoista työssäoppimisjakson jälkeen. Aineiston 

mukaan oppilaille palasi mieleen valokuvista ja videoista kuvausaika ja -paikka 

(53 (18)), työssäoppimisjaksolla tehdyt työt ja tapahtumat (61 (14)), työssäoppi-

misjaksolla hoidetut eläimet (29 (6)) sekä työssäoppimisjaksolla käytettyjen ko-

neiden ja laitteiden rakenne, toiminta ja käyttö (18 (10)). Lisäksi kuvat auttoivat 

oppilaita muodostamaan kokonaiskuvaa työssäoppimisjaksosta (11 (9)). Valoku-

vat ja videot toimivat myös tunteiden välittäjinä. Kuvausajankohdan ja tarkastelu-

ajankohdan välisen ajan pituudella voi olla merkitystä siihen, mitä asioita valoku-

vista ja videoista palasi oppilaiden mieleen. Esimerkiksi oppilaan 32 mukaan 

kolmen kuukauden kuluttua valokuvista palautuivat mieleen työssäoppimiskoke-

mukset, mutta eivät niin suuret tunteet kuin heti työssäoppimisjakson jälkeen kat-

sottuna.  

Valokuvista ja videoista mieleen palanneet asiat olivat sidoksissa toisiinsa, 

jolloin esimerkiksi kuvaustilanteen työt palasivat usein mieleen yhdessä kuvausa-

jan ja -paikan kanssa. Kuviossa 10 on kuvattu, kuinka monelle prosentille kuvaus-

toimintoja käyttäneistä oppilaista valokuvista ja videoista palasi mieleen kuva-

usaika ja -paikka, työssäoppimisjakson työt ja tapahtumat, työssäoppimisjaksolla 

hoidettujen eläimien luonne ja käyttäytyminen, työssäoppimisjaksolla käytettyjen 

koneiden ja laitteiden rakenne, toiminta ja käyttö sekä kokonaiskuva työstä tai 

työympäristöstä. Vertailulukuna mieleen palaavissa asioissa on eläinten luonteen 

ja käyttäytymisen mieleen palaamista lukuun ottamatta kuvaustoimintoja käyttä-
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neiden oppilaiden määrä (n=19). Eläinten luonteen ja käyttäytymisen mieleen pa-

laamisessa vertailuluku on eläintenhoitoa työssäoppimisjaksolla opiskelleiden op-

pilaiden määrä (n=9). 

 

Kuvio 10. Oppilaiden prosentuaalinen määrä valokuvista ja videoista mieleen palaa-

vissa asioissa. 

Valokuvista ja videoista palautui mieleen useimmille valokuvia ja videoita työs-

säoppimisjaksolla ottaneille oppilaille kuvausaika ja -paikka. Myös työssäoppi-

misjakson työt ja tapahtumat palasivat suurimmalle osalle oppilaista mieleen va-

lokuvista ja videoista. Seuraavassa on eritelty erilaiset mieleen palanneet asiat ja 

niiden sisällöt.  

Valokuvat ja videot kuvausajanja -paikan mieleen palauttamisen välineinä 

Melkein kaikki (18/19) valokuvia tai videoita ottaneet oppilaat ilmaisivat, että va-

lokuvat ja videot palauttivat heidän mieleensä kuvausajan ja -paikan (kuvio 10). 

Kuvausajan ja -paikan mieleen palaamisella oppilaat tarkoittivat kalenteriin tai 

päivärytmiin sidottua aikaa sekä työprosessiin sidottua aikaa. Oppilaat muistivat 

valokuvia ja videoita katsoessaan niiden kuvausajan useiden kuukausien päästä. 

Siitä on esimerkkinä oppilaan 22 (taulukko 9) haastatteluvastaus, jossa häneltä 

kysyttiin elokuussa hänen saman vuoden huhtikuussa ottamansa valokuvan kuva-

usajankohtaa. Päivärytmiin sidottu kuvausaika palasi oppilaille mieleen siten, että 

he muistivat valokuvaa tai videota katsoessaan, mihin aikaan päivästä valokuva 

tai video oli otettu. Päivärytmiin sidottu aika palasi oppilaiden mieleen jopa niin 

voimakkaana, että kuvan katsominen toi oppilaalle mieleen voimakkaita päivä-

rytmiin liittyviä tunteita, kuten väsymyksen.  
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Työprosessiin tai tehtäväkokonaisuuteen sidottu aika palasi mieleen valoku-

vista ja videoista useammalla oppilaalla kuin kalenteriin sidottu aika. Tyypillistä 

työprosessiin tai tehtävään sidotun ajan mieleen palaamisessa oli, että oppilaat 

muistivat valokuvaa tai videota katsoessaan työvaiheiden välisen kuvausajan. He 

muistivat myös, mitä kuvauskohteelle oli tehty ennen kuvausta ja mitä sille tehtiin 

kuvaushetkellä. Niistä on esimerkkinä oppilaan 23 haastatteluvastaus (taulukko 9) 

hänen katsoessaan katkaistusta traktorista ottamaansa valokuvaa.  

Työprosessiin sidotun ajan mieleen palaamiseen liittyi myös työvaiheisiin 

kuuluvan ajan mieleen palaaminen, erityisesti maatilan viljelytöissä työssäoppi-

massa olleilla oppilailla (n=9). Siitä on esimerkkinä oppilaan 22 haastatteluvasta-

ukset (taulukko 9 ja taulukko 10). Pellolta ottamistaan valokuvista hänen mie-

leensä palasi heinän kasvun vaihe kuvaushetkellä. Myös työprosessin vaiheisiin 

liittyvän ajan muistaminen palautti mieleen voimakkaita tunteita, kuten pettymys-

tä, jos kuvattu työ ei ollut sujunut toivotulla tavalla.  

Taulukko 9. Kuvausajan ja -paikan mieleen palaaminen valokuvista ja videoista sekä 

niitä ilmentävät haastatteluvastausesimerkit. 

Aika ja paikka Vastausesimerkit 

Kalenteriin tai päivärytmiin sidottu 

aika 

”se on huhtikuun alkua, niin jääkimpaleita siellä vielä pyöri” (v22)  

”se on otettu viime viikolla tiistaina … oliko se aamulypsyllä” (v33). 

 

Työprosessiin sidottu aika ”tämä on siinä vaiheessa, että se oottaa uusia osia” (v23)  

”se on heinäpellosta, se on sitä ensimmäistä kasvua” (v22) 

 

Kuvauspaikka ”Kyllä minä muistan, millä (pelto)palasella minä oon” (v22)  

”tämä on tästä navetan vierestä” (v32) 

” Tuo on semmosessa pienessä nurkassa, jossa on isot säiliöt, mistä 

ruoka ja juoma valluu … ” (v36)  

Oppilaille palasi mieleen valokuvista ja videoista kuvauspaikan fyysisestä ympä-

ristöstä sen sijainti sekä siellä olleet työvälineet ja työkohteet. Tyypillistä oli, että 

oppilaat muistivat valokuvasta kuvauspaikan sijainnin työssäoppimispaikassa. He 

muistivat esimerkiksi kuvassa olevan pellon (v22) tai aitauksen (v32) sijainnin 

maatilalla (taulukko 9). Vastaavasti usealla lämpölaitoksella työssäoppimassa ol-

lut oppilas 13 muisti valokuvista lämpölaitoksen sijainnin. Fyysisen ympäristön 

lisäksi osalle oppilaista palasi valokuvista mieleen myös työssäoppimispaikalla 

olleet ihmiset sekä työympäristön äänet.  
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Videokuva välitti valokuvaa voimakkaammin kuvausaikaan ja paikkaan liit-

tyviä tunteita ja tunnelmia. Esimerkiksi traktorin hytistä otettu video palautti mie-

leen tunteen, joka oppilaalla oli videota ottaessaan. Videoiden erityispiirteenä va-

lokuviin verrattuna olikin oppilaan 21 mukaan se, että ääni ja liikkuva kuva akti-

voivat useamman aistin. Tällöin kuvaushetken tunnelman välittyminen tehostui.  

Toisin kuin kuvausaikaan palaaminen, kuvauspaikkaan palaaminen ei aina 

edellyttänyt itse otettua valokuvaa. Edellytyksenä kuitenkin oli, että oppilaalla oli 

käsitys kuvauspaikasta. Esimerkiksi oppilaat, jotka olivat perehtyneet navettatöi-

hin, tunnistivat parressa kuvatun lehmän olevan navetassa myös toisten ottamista 

valokuvista. Vastaavasti eläintarvikekaupan hyllystä otettu valokuva kertoi oppi-

laille, että se on otettu kaupasta. Itse otettujen valokuvien perusteella kuvauspaik-

ka tarkentui esimerkiksi navetassa lehmän kuvasta siten, että oppilas muisti leh-

män paikan navetan sisällä.  

Kalenteriin tai päivärytmiin sidotun ajan mieleen palaaminen edellytti aina it-

se otettua kuvaa. Myös kuvauspaikkaan liittyvien tunteiden mieleen palaaminen 

edellytti itse otettua kuvaa. Työprosessiin tai tehtävään sidottu aika palasi mieleen 

myös parhaiten itse otetuista valokuvista. Toisen oppilaan ottamista valokuvista 

se palasi mieleen, jos työprosessi oli tuttu. Tällöin esimerkiksi eri työssäoppimis-

paikoilta otetut heinän kasvua kuvaavat valokuvat avautuivat oppilaille, joiden 

työssäoppimisjakso sisälsi vastaavia töitä ja oppilaille, jotka olivat perehtyneet 

heinän kasvuun aikaisemmin. 

Valokuvat ja videot työssäoppimisjakson töiden ja tapahtumien mieleen 
palauttamisen välineinä 

Haastatteluaineiston mukaan oppilaille palasi mieleen työssäoppimisjaksolla ote-

tuista valokuvista yleisesti, mitä työssäoppimisjaksolla oli tehty. Valokuvista ja 

videoista tulivat mieleen myös kuvauskohteella tai -kohteelle tehdyt työt, yksit-

täinen työtehtävä tai peräkkäiset työvaiheet sekä työssäoppimiseen liittyvä asia- 

tai työkokonaisuus.  

Työssäoppimisjakson työt ja tapahtumat palautuivat mieleen valokuvista ja 

videoista 74 %:lle (14/19) valokuvia tai videoita työssäoppimisjaksolla ottaneista 

oppilaista (kuvio 10). Kaikille heille tuli mieleen yleisesti, mitä työssäoppimisjak-

solla oli tehty. Heistä puolet ilmaisi, että valokuvista palautuivat mieleen myös 

työvaiheet. Taulukossa 10 on kuvattu valokuvista ja videoista mieleen palanneet 

työssäoppimisjaksolla tehdyt työt sekä niitä ilmentävät haastatteluesimerkit. 
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Taulukko 10. Valokuvista ja videoista mieleen palanneet työt sekä niitä ilmentävät 

haastatteluvastausesimerkit.  

Työ Vastausesimerkit 

Työssäoppimisjakson työt yleensä ”… pysty kertailleen mennyttä kessää, että mitä on tullu tehtyä” 

(v22) 

”monta matkaa mieleen ja monta tuntia, ku oltiin töissä sillä joskus 

oltiin sillai, että ku navettaahi saatiin lomittaja, nii sitte oltiin 

traktorihommissa ja muutenhi sitte päivällä, kun käytiin hevosille 

vesiä laittamassa ja sitte paaleja, nii traktorilla ajettiin se matka” 

(v32) 

 

Kuvauskohteelle tehdyt työt ”sille annetaan täysrehhuu, suolaa ja rehuliuosta, mitähän se oli 

jottain maksitiivistettähän sille annettaan ja sitte säilörehhua” (v32)  

 ”laitan lypsimet sille sen jälkeen ja sitte minä sitä rapsuttelin ja sitte 

ku se oli lypsäny, nii laitettiin voide sille ja sitte päästettiin pois” 

(v33) 

 

Asia tai työkokonaisuus ”siinä on hiekkaa levitetty tuonne …. nuo metät on aika pahoja, kun 

se kinostaa tuonne nii kestää kauemmin (sulaa), tässäkin on laitettu 

tuonne … ylleesä se on märempi tuo laita, keskeltä kyllä kestäis, 

mutta laijasta ei” (v25)  

”kytkinremonttia …. tuossa pittää alkaa irrottaan rungosta poikki. Se 

on tuossa otettu sillon yhtenä päivänä ja seuraavana päivänä vasta 

erilleen …. siitä otettiin tuosta polttoainetankki pois ensin tuosta 

päältä ja kaikki johdot irti mitä mennee. Tässä on sitten niinku 

seuraavan päivän aamulla vetästy” (v23) 

Kuvauskohteella tehdyt työt palautuivat mieleen erityisesti koneiden ja niihin lii-

tettävien laitteiden kuvista. Niistä tyypillisenä esimerkkinä on oppilaan 32 haas-

tatteluvastaus (taulukko 10). Hänelle palasi traktorista ottamastaan valokuvasta 

mieleen traktorilla tehdyt työt ja niiden sijoittuminen osaksi päivän työkokonai-

suutta. Vastaavasti lämpölaitoksella kuvatusta palaturpeen silppuamisvideosta tuli 

videon tehneille oppilaille mieleen, mitä silppurilla tehtiin ja miksi.  

Kuvauskohteelle tehdyt työt palasivat oppilaille mieleen erityisesti eläimistä 

otetuista valokuvista. Niistä kuvaavina esimerkkeinä ovat oppilaiden 32 ja 33 

haastatteluvastaukset (taulukko 10), joissa he kertoivat mieleen palaavia asioita 

työssäoppimispaikan navetassa olleen eläimen kuvan nähtyään. Esimerkiksi oppi-

las 33 ei ilman eläimestä otettua valokuvaa tai eläimen näkemistä muistanut, mitä 

ruokaa ja kuinka paljon kyseessä olevalle eläimelle annetaan. Oppilaiden 32 ja 35 

mukaan eläinten kuvista palautui mieleen myös se, miten kyseessä olevan eläi-
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men kanssa piti toimia, jotta työ sujui ongelmitta. Valokuvan näkeminen palautti 

mieleen siten myös eläimen yksilöllisen käsittelyn.  

Asia- ja työkokonaisuuden mieleen palautumiselle oli tyypillistä, että siinä 

yhdistyivät sekä työkokonaisuus että työn lopputulos. Asia- ja työkokonaisuuden 

mieleen palaamisen yhteydessä oppilaat kuvasivat usein myös työn tekemisen 

taustoja. Se ilmenee esimerkiksi oppilaan 25 haastatteluvastauksesta (taulukko 

10), jossa hän kertoo hiekan levittämisestä sekä siitä, miksi hiekkaa täytyi levittää 

pelloille.  

Oppilaille, joille valokuvista ja videoista palautui mieleen työkokonaisuus, 

palasivat niistä mieleen myös työvaiheet sekä se, miten työ tehtiin. Niistä on esi-

merkkinä oppilaan 23 haastatteluvastaus (taulukko 10), jossa hän kuvaa traktorin 

kytkinlevyn vaihtamiseen liittyviä vaiheita.  

Työssäoppimisjaksojen aikana tapahtuneet merkittävät tapahtumat ja tapah-

tumaketjut palasivat valokuvien perusteella mieleen kaikille oppilaille, joilla oli 

niistä valokuvia. Oppilaiden kuvaamat työssäoppimisjaksolla tapahtuneet merkit-

tävät tapahtumat olivat yksittäisiä tapahtumia tai tapahtumaketjuja.  

Yksittäiset tapahtumat olivat yleensä työtilanteisiin liittyviä poikkeuksia, 

esimerkiksi kärryn kaatuminen (v37). Tapahtumasta otettu valokuva tai video pa-

lautti kuvan ottaneelle oppilaalle mieleen itse tapahtuman lisäksi sen, mitä tapah-

tuman jälkeen oli tehty. Lisäksi se aktivoi oppilasta pohtimaan tapahtuman syitä.  

Valokuvista ja videoista mieleen palanneet tapahtumaketjut olivat tyypillisesti 

pidempiaikaisia, ja ne sisälsivät useita vaiheita. Niistä on esimerkkinä oppilaan 32 

kuvaama lehmän sairastamiseen ja kuolemaan liittyvä tapahtumaketju, josta hä-

nellä oli useita valokuvia. Tapahtuma oli oppilaalle dramaattinen ja syvälle mie-

leen painuva. Tapahtumaketjun kulkua sekä siihen liittyviä ajatuksia ja reaktioita 

havainnollistavat seuraavat haastatteluvastaukset: 

”siinä (kuvassa) on Suhina vielä hengissä, sillä oli aamulla kovat tuskat, se 

makasi silleen, että se oli pää ylösalasin siinä …. se makasi niin, että sillä oli 

sarvet oli maata vasten, sillä oli paha olla …. naru on vieressä, se oli hyvä ku 

se komenti sitä Suhinaa, mutta eihän se jaksanu ennää, se ei välittäny 

elinympäristöstään ennää …. ei pystyny juuri tekkeen mittään, kun se ei nou-

se ylös se elläin, kipulääkkeitä se isäntä sille juotti ja näin, mutta ku se ei aut-

tanu ennää, että se oli niin kippeä se elläin, se oli niin, että ku se kipulääkettä 

sai se ylleesä jakso nousta pystyyn, että se pystyttiin lypsämään, mutta se oli 

sitte (lopuksi) niin kippeä, että kipulääkkeestä huolimatta se ei jaksanu nous-

ta ylös, että sitä ei saanu lypsettyäkään ja lehmällehän se on aina enempi 
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vain tuskaa, jos sitä ei lypsä …. se (Suhina) on siinä (kuvassa) rauhallisem-

massa paikassa …. elläinlääkäri pisti siihen piikkejä nii se kuoli, ei sillä ollu 

ennää mittää mahollisuutta ellää, että se nii huonoon kuntoon meni .... pa-

rempi hälle että lopetettiin …. se on kuolleena siinä (kuvassa), sillä on nok-

kapihit siinä, että se saapi päätä pijettyä yllällä, että saa suoneen pistettyä ne 

piikit …. sille pistettään usseampi, neljä piikkiä lehmään, ensin rauhoittavvaa 

ja sitten sydämen pyssäyttävvää …. tullee mulla tullee aika mieleen ennen 

tuota ja sen jälkeen vielä, että kun määhän sitä, kun se oli pitkään, et se oli 

huonossa kunnossa ja juuri ennen tuota kuvvaa aamulla vielä juttelin, että 

elähän viitti kuolla, että nousehan ylös … se oli parempi lopettaa, kun antaa 

sen kittua ja sitten minä näin, kun se vietiin navetasta pois pihamaalle …. sit-

te ku vietiin, nii on se vähä haikeata, ku sitä niin monta päivää …. mehän ol-

tiin vieressä ja katottiin, eihän siinä ku elläinlääkärihän sen tekkee sen lopet-

tamisen, nii vieressä oltiin ja katottiin” v32 

Oppilaat kuvasivat tapahtumaketjua kuvatessaan tyypillisesti tapahtumien vaihei-

ta ja lopputuloksen sekä sen, miten he kokivat tapahtuman. Oppilaat siis kävivät 

tapahtumaketjun läpi valokuvan tai valokuvien perusteella. Oppilaan 32 haastatte-

luesimerkistä ilmenee, että hän suhtautui tapahtumaan voimakkaan tunneperustai-

sesti. Hänen haastatteluvastauksistaan kuvastuu myös tunne kyvyttömyydestä 

vaikuttaa tapahtumien kulkuun.  

Aineistosta ilmenee, että työssäoppimisjakson töiden ja tapahtumien mieleen 

palaaminen edellytti melkein poikkeuksetta tuttua valokuvaa tai videota. Oppilai-

den mukaan toisen ottamista valokuvista ei voi tarkkaan tietää, mitä kuvaushet-

kellä oli tehty. Esimerkiksi hevosen kuvasta, jossa on ratsastaja ja ratsastuksen 

ohjaaja, ei voi ulkopuolinen tietää, opettaako hän siinä ratsastajaa ratsastamaan 

vai taluttaako hän hevosta (v35). Valokuvan ottaneelle oppilaalle kuva palautti 

mieleen tilanteen, jossa hän opetti työssäoppimispaikan lasta ratsastamaan.  

Aineiston mukaan toisen oppilaan ottamasta valokuvasta palasi mieleen työs-

säoppimisjakson työt, jos oppilaalla oli kokemusta kuvatusta työstä tai jos hänellä 

oli kokemusta kuvattua työvälinettä vastaavalla työvälineellä tai työvälineelle 

tehdystä työstä. Esimerkiksi oppilaan 36 ottamasta huollettavana olevan paalai-

men kuvasta palasi mieleen paalaimen huoltotyöt myös oppilaalle 38, koska hä-

nellä oli kokemusta valokuvassa olevaa paalainta vastaavan paalaimen huoltami-

sesta. Aineistosta ei ilmene tarkkaan, kuinka tarkasti kuvatun työn, työvälineen tai 

työkohteen täytyi vastata oppilaiden muistissa ollutta työtä, työvälinettä tai työ-

kohdetta, jotta se valokuvaa katsoessa palasi mieleen. 
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Kuvausaikaan ja paikkaan palaaminen sekä kuvaustilanteen töiden ja työvai-

heiden mieleen palaaminen muodostivat yhdessä kokonaisuuden, jota kuvaa hy-

vin käsite ”kuvaustilanteeseen palaaminen”. Oppilaat pääsivät ottamiaan valoku-

via katsoessaan mentaalisesti takaisin työssäoppimispaikalle ja siellä tehtyyn työ-

tilanteeseen. Tehty työ siis avautui uudelleen oppilaille heidän katsoessaan valo-

kuvaa tai videota. Työn mieleen palaamisen sai aikaan valokuva tai video koko-

naisuudessaan tai siihen liittyvä yksityiskohta. Tästä ovat esimerkkeinä oppilaan 

36 haastatteluvastaus sekä katkelma oppilaan 37 haastattelusta:  

”siitä (tulee mieleen), että minä istun lattialla ja minä yritän epätoivoisesti lu-

kee englanniksi, että mikä ruoka on mikäki ja yrittää asentaa ne mahollisim-

man fiksuun järjestykseen, että siinä mennee vuoronperrään ruoat tietystä la-

jista tiettyyn lajiin, kaikki saman sorttiset samassa …. justiisa kirjottelin 

kaikkea lapulle ja yritin suomentaa niitä nii se oli kaikkea, että minkä sortin 

kaloille ruoat ja kaikki lääkkeet ja suodattimet ja kirjotin siihen semmosia 

pieniä lappuja, että missä on ja mitä niissä on niinku suomeksi. Tuossa on 

lääkkeet sitte on haponpoisto … siinä (kuvassa) on lopputulos … ainaki me-

lekein, just nuo tekstilaput saatto puuttua tai jottain, mutta on se ainaki oike-

assa järjestyksessä … minä kulutin tuohon mielettömästi aikaa tuohon hyllyn 

järjestelemiseen. Se oli aivan sekasorto, ennen ku minä sen järjestin uuves-

taan … olihan se iso homma, mutta tulipa tehtyä”. (v36) 

h: katoppa sitä kuvvaa, mitä se tuo mieleen se auran kuva. v37: tuo mieleen, 

että tuosta ei tullu mittään tuosta kyntämisestä. h: miksi siitä ei tullu mittää. 

v37: kantoja meni koko ajan tuohon auraan ja se meni tukkoon ja sitte kyntö-

jälestä ei tullu mittään. h: näkkyykö siinä ne kannot. v37: näkkyy osa. h: tuol-

la on kans välissä. v37: nii, se ei auttanu muuta ko nousta kopista ja puhistaa 

se aura niistä kaikesta. h: ja se oli paskanen. v37: nii. h: lietelanta oli päälle 

ajettu ennen kyntämistä. v37: nii ja se meni jatkuvasti tukkoon h: … että ku 

katot sitä kuvvaa, nii siinä tullee mieleen se tapahtumaketju, että mitä siinä 

piti tehä. v37: nii 

Haastatteluvastauksista ilmenee, että oppilaat palasivat kuvaustilanteeseen sekä 

induktiivisesti että deduktiivisesti. Se ilmenee siitä, että osalle oppilaista valokuva 

palautti mieleen ensin työkokonaisuuden. Sen jälkeen oppilaille palasi mieleen 

työkokonaisuuteen liittyviä yksityiskohtia. Niistä yhdessä muodostui kokonaisku-

va työsuorituksesta ja kuvaustilanteesta. Osalle oppilaista palasi mieleen valoku-

vasta sitä vastoin ensin jokin yksityiskohta. Yksityiskohdan mieleen palaamista 
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seurasi suuremman työkokonaisuuden ja siihen liittyvien erityispiirteiden mieleen 

palautuminen. Esimerkiksi oppilas 37 kiinnitti huomiota aurasta ottamaansa valo-

kuvaa katsoessaan siipien välissä olevaan kantoon. Kannon näkeminen palautti 

hänelle muistiin pellon muokkaamisen työkokonaisuuden ja siinä ilmenneet on-

gelmat. Molemmille kuvaustilanteeseen palaamisen tavoille oli yhteistä, että oppi-

laat palasivat kuvaustilanteeseen myös tunnetasolla.  

Valokuvat ja videot eläimien luonteen ja käyttäytymisen mieleen 
palauttamisen tukena 

Valokuvat ja videot palauttivat mieleen työssäoppimisjaksolla hoidettavana olleet 

eläimet 67 %:lle (6/9) eläimiä hoitaneista oppilaista (kuvio 10). Hoidettavat eläi-

met palasivat mieleen valokuvista ja videoista kaikille oppilaille, joilla oli valo-

kuvia tai videoita hoidettavista eläimistä ja joiden työssäoppimisen pääsisältö oli 

eläinten hoitaminen. 

Aineistosta ilmenee, että hoidettavista eläimistä otetuista valokuvista ja vide-

oista palasi oppilaiden mieleen eläinten ulkonäön lisäksi niiden luonne ja käyttäy-

tyminen. Lisäksi niiden avulla palautui mieleen valokuvattuun eläimeen läheisesti 

liittyvä toinen eläin. Taulukossa 11 on kuvattu työssäoppimisjaksolla hoidetuista 

eläimistä otetuista valokuvista ja videoista mieleen palanneet asiat sekä niihin liit-

tyvät haastatteluvastaukset.  
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Taulukko 11. Työssäoppimisjaksolla hoidetuista eläimistä otetuista valokuvista työs-

säoppimisjaksolla eläimiä hoitaneille oppilaille mieleen palanneet asiat sekä niitä il-

mentävät haastatteluvastausesimerkit.  

Asia Vastausesimerkit 

Eläimen luonne ja 

käyttäytyminen 

”sen että se oli aika hankala tappaus, kun sitä ei meinannu millään saaha 

sinne lypsyasemalle ja siinä ollaan sitä ajamassa, ja se aina lähtee 

väärään suuntaan” (v33)  

”se oli semmonen … paljo sosiaalisempi ja paljo rauhallisempi ja 

tommonen niinku, että tykkäs enemmän ihmisistä … se tuli kauheena 

puskemaan vastaan ja kaikkea muuta. Se toinen oli vähä semmonen 

arempi, mutta ei sekkään ollu mitenkää semmone, että se juoksi sängyn 

alle piiloon, vaan se vähä katteli enemmän sivusta” (v36) 

 

Kuvan ulkopuolella oleva 

eläin  

”silleen, että ku tuossa on ruokakupilla se yks pentu ja emo, se oli 

kauheen ihmisystävällinen ja aina halus rapsutusta ja kaikkea ja sitten 

että ne (toiset) pennut oli vähän arempia” (v31) 

”että kun vasikan (kuvan) näät sitte tiiät, että minkä lehmän se on ja sen 

voi yhistää siihen lehmään …. jos ei tiijä, että se on sen lehmän vasikka 

(mutta) … sitte jos on myöhemmin esimerkiksi isäntä sanonu nii, sitte 

tulee” (v32).  

Aineiston mukaan eläinten kuvista palasivat parhaiten mieleen eläinten luonteen-

piirteet. Eläinten luonnetta ja käyttäytymistä kuvatessaan oppilaat kertoivat myös 

valokuvassa olevan eläimen aikaisemmista luonteenpiirteistä ja käyttäytymisestä, 

esimerkiksi vasikan luonteenpiirteistä ja käyttäytymisestä sen syntymästä alkaen. 

Oppilaille palasi mieleen eläimen kuvista myös se, miten valokuvassa oleva eläin 

oli suhtautunut heihin ja mitä he olivat tehneet kyseessä olevan eläimen kanssa. 

Niistä ovat esimerkkinä oppilaiden 33 ja 36 haastatteluvastaukset (taulukko 11).  

Eläimien luonteen ja käyttäytymisen mieleen palaamisella oli yhteys myös 

eläimen yksilölliseen käsittelyyn. Aineiston mukaan hoidetuista eläimistä valoku-

via ottaneet oppilaat voivat kohdata eläimen yksilönä uudelleen valokuvan väli-

tyksellä. Tällöin oppilaille palasi valokuvasta mieleen samanaikaisesti eläimen 

luonne ja käyttäytyminen sekä se, miten eläintä piti käsitellä esimerkiksi lypsyti-

lanteessa. Eläinten luonteeseen ja käyttäytymiseen liittyvät tulokset linkittyvät si-

ten työssäoppimisjakson töiden ja tapahtumien mieleen palaamisen tuloksiin.  

Eläimistä otetut valokuvat ja videot toimivat aineiston perusteella myös yh-

teytenä toiseen eläimeen. Mielleyhteys syntyi parhaiten vasikan ja emän välillä, 

sillä useimmat vasikasta valokuvia ottaneet oppilaat muistivat valokuvaa katsoes-

saan myös sen emän. Yhteyden syntyminen edellytti, että oppilaalla oli aikaisem-
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pi muisto tai kokemus eläimestä, johon linkki muodostui. Selkeimmin yhteys 

emään syntyi silloin, jos oppilas oli nähnyt vasikan syntymisen. Vasikan ja emän 

välisestä yhteydestä on esimerkkinä oppilaan 32 haastatteluvastaus (taulukko 11). 

Valokuvasta syntyi mielleyhteyksiä myös muihin samassa työssäoppimispai-

kassa hoidettaviin eläimiin. Tyypillisesti tällainen yhteys syntyi eläimiin, joille 

oppilaat tekivät samoja hoitotoimia kuin kuvassa olevalle eläimelle. Oppilaat ver-

tasivat myös valokuvassa olevaa eläintä esimerkiksi muihin saman pentueen 

eläimiin (v31 taulukossa 11) tai samalla tilalla oleviin eläimiin.  

Aineistosta ilmenee, että eläimen luonteen ja käyttäytymisen mieleen palaa-

minen edellytti itse otettua valokuvaa. Esimerkiksi internetistä otettu lehmän kuva 

kertoi oppilaille vain, että siinä on lehmä. Internetistä otetusta lehmän kuvasta 

oppilaat näkivät vain, minkä näköinen kuvattu lehmä on.  

Valokuvat ja videot työssäoppimisessa käytettyjen koneiden ja laitteiden 
rakenteen, toiminnan ja käytön mieleen palauttamisen tukena 

Koneita ja laitteita kuvanneet oppilaat olivat ottaneet tyypillisesti valokuvia ja vi-

deoita työssäoppimisjaksolla käyttämistään koneista ja laitteista. Esimerkiksi 

maatilan viljelytöitä työssäoppimisjaksolla opiskelleiden oppilaiden koneista ja 

laitteista ottamat valokuvat olivat yleensä viljelytöissä käytetyn traktorin ja siihen 

liitettävän laitteen kuvia.  

Työssäoppimispaikan koneista ja laitteista otetuista valokuvista ja videoista 

palasivat oppilaille mieleen koneiden ja laitteiden rakenne sekä niiden toimintape-

riaate, ominaisuudet ja käyttö. Niihin liittyviä ilmauksia oli 63 %:lla (12/19) va-

lokuvia tai videoita ottaneista oppilaista, joiden työssäoppimiseen sisältyi konei-

den ja laitteiden käyttöä. Seuraavassa on näistä esimerkkejä:  

”tuo on näyttö siitä (tietokoneelta), ootappa, siinä on kaikki nämä kolakulet-

timen ja näitten ohjaukset ja tuolta saa sen automaatille ja normaalille … 

siinä on kulettimen näitä pois päältä ja päälle ja hätäseis” (v13). 

”viljan lajittelija … viljaa lajitellaan, kun kylvetään, suurimmat ja pienimmät 

jyvät lajitellaan ja keskikoon jyvän jättää. Ne mennee siemeniin ja ne kylve-

tään sitte maahan” (v22) 

”tuo on meno-paluu niittokone, että sillä voi niittää mistä vaan ja miten vaan. 

Meillä on semmonen ykssuuntanen, että se on sinänsä erilainen …. pystyy sen 
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kääntään vaikka vauhista menemään tuonne traktorin toiselle puolelle. Siksi 

se on niinko meno-paluu” (v37) 

Koneita ja laitteita kuvanneille oppilaille palasi mieleen koneiden ja laitteiden ku-

via katsoessaan niiden rakenne, toiminta ja käyttö. Kaikki työssä käytettyjen lait-

teiden kuvia ottaneet oppilaat pystyivät kertomaan kuvia katsoessaan laitteen toi-

mintaperiaatteen. Heidän kuvauksensa olivat yleisselostuksia laitteen toimintape-

riaatteesta. Ne eivät kattaneet siten koko laitteen toimintaa, vaan osia siitä. Trak-

torin kuvia katsoessaan oppilaat kertoivat toimintaperiaatteita enemmän niiden 

ominaisuuksista ja niillä tehdyistä töistä.  

Lämpölaitoksen valvomon tietokonepäätteestä valokuvia ottaneet oppilaat 

pystyivät selittämään valokuvasta lämpölaitoksen rakenteen, toimintaperiaatteen 

sekä lämpölaitoksen käyttöön liittyviä asioita (v13). Kuvan perusteella olisi ollut 

mahdollisuus kertoa kokonaisvaltaisesti koko lämmöntuotantoprosessista, mutta 

kukaan heistä ei selittänyt sitä kokonaan. Aineistosta ilmenee, että oppilaille pala-

sivat mieleen ne lämmöntuotannon osa-alueet ja niissä käytettävät laitteet, joita he 

olivat opiskelleet työssäoppimisjaksolla. 

Osa koneita ja laitteita kuvanneista oppilaista oli ottanut valokuvia koko lait-

teen lisäksi myös laitteen osista. Niihin liittyi tyypillisesti jokin yksityiskohta tai 

tapahtuma, joka palasi oppilaalle mieleen hänen katsoessaan valokuvaa.  

Aineistosta ilmenee, että koneiden ja laitteiden rakenteen, toiminnan ja käy-

tön mieleen palaaminen oli mahdollista myös toisen oppilaan ottamasta tai inter-

netistä otetusta valokuvasta. Mieleen palaaminen edellytti kuitenkin, että kuva oli 

samanlaisesta koneesta tai laitteesta, jonka rakenteeseen, toimintaan tai käyttöön 

oppilas oli perehtynyt.  

Valokuvat ja videot tukena työn ja työympäristön kokonaisuuden 
hahmottamisessa  

Vajaa puolet (9/19) valokuvia ja videoita ottaneista oppilaista ilmaisi, että työssä-

oppimisjaksoilla otetut valokuvat ja videot auttoivat heitä muodostamaan koko-

naiskuvaa omasta työstä tai työympäristöstä (kuvio 10). Työhön liittyvän koko-

naiskuvan muodostaminen koski käsityksen muodostumista kuvauspäivän töistä, 

laajemmin työssäoppimisjakson töistä tai kuvatusta työkokonaisuudesta. 

Työssäoppimisjakson töiden kokonaisuuden hahmottumista tukivat parhaiten 

kuvasarjat, jotka oli otettu työpäivän tai työn eri vaiheista sekä niissä käytetyistä 

koneista ja laitteista. Esimerkiksi heinän paalaamisesta (v37) muodostui koko-
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naiskuva sen eri työvaiheista otettujen valokuvien perusteella. Työkokonaisuudes-

ta tehdyistä kuvasarjoista ilmenee, että oppilaat muodostivat kokonaiskuvan sen 

perusteella, mitä työvaiheita he olivat kyseessä olevasta työkokonaisuudesta teh-

neet ja kuvanneet. Siksi heidän muodostamansa kokonaiskuva ei ollut aina yh-

denmukainen todellisen työkokonaisuuden kanssa. Ero ilmeni selkeimmin läm-

möntuotantoprosessista otettujen kuvasarjojen tarkastelussa. Esimerkiksi oppilaan 

15 tekemä kuvasarja oli tehty niistä osista lämpölaitosta, joissa hän oli ollut töissä. 

Lämmöntuotannon kokonaisuudesta keskusteltaessa hän puhui vain itse tekemis-

tään töistä, jolloin kokonaisuuden kannalta oppilaan kertomus ei ollut täydellinen.  

Aineiston perusteella työvaiheista otetut kuvasarjat ja niiden avulla muodos-

tuva kokonaiskuva työstä täydensivät työssäoppimisjakson töiden mieleen palaa-

mista. Valokuvat ja kuvasarjat, joissa oli yksi kuva yhdestä työkokonaisuudesta, 

palauttivat oppilaiden mieleen työssäoppimisjaksolla tehdyt työt. Aineiston perus-

teella ne eivät tukeneet yhtä tehokkaasti työvaiheiden mieleen palaamista kuin 

työvaiheittain otetut kuvasarjat. Ne tukivat vastaavasti paremmin eri työkokonai-

suuksien hahmottamista osana suurempaa kokonaisuutta, kuten maatilan kevät-

töiden tekemistä.  

Valokuvien ja videoiden merkitys tiedon jakamisessa ja prosessoinnissa 

Tutkimukseen osallistuneilta oppilailta kysyttiin tutkimushaastattelussa myös hei-

dän käsityksiään valokuvien ja videoiden merkityksestä tiedon jakamisessa. Nii-

hin liittyviä haastatteluvastauksia (79 (17)) oli suurimmalla osalla (17/20) tutki-

mukseen osallistuneista oppilaista.  

Haastatteluaineistosta ilmenee, että tutkimukseen osallistuneet oppilaat koki-

vat valokuvien merkityksen tiedon jakamisessa lähes poikkeuksetta hyödyllisenä, 

sillä valokuvia ja videoita ottaneista oppilaista vain 11 % (2/19) oli sitä mieltä, et-

tä heidän ottamansa valokuvat eivät ole tiedon jakamisen ja prosessoinnin kannal-

ta merkittäviä. Oppilaat kokivat tiedon jakamisen kannalta merkittävimmiksi va-

lokuvat, jotka oli otettu oman työssäoppimisjakson sisältöön liittyvistä asioista. 

Esimerkiksi maatilan peltotöitä työssäoppimisjaksolla opiskelleilla oppilailla (n=9) 

tällaisia valokuvia olivat traktorin kuvat sekä kylvöön, rikkakasvustoon ja kasvun 

etenemiseen liittyvät kuvat. Niistä selvisi muun muassa kylvön onnistuminen ja 

kasvun eteneminen.  

Valokuvilla oli merkitystä tiedon jakamisessa kolmella tavalla: 

valokuvat ”kertoivat itse”, olivat tukena toisille selittämisessä ja auttoivat 

vertaamaan omaa ja toisen työtä, työvälinettä tai muuta sellaista (taulukko 12).  
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Erityisesti tutuista paikoista, työkohteista, työvälineistä ja työtilanteista otetut 

valokuvat kertoivat oppilaille ilman selittämistäkin. Oppilaat tulkitsivat valokuvia 

kuitenkin aina oman tiedon ja kokemuksen perusteella, jolloin valokuvat eivät 

avautuneet kaikille oppilaille samalla tavalla. Jos kuvauskohde tai kuvattu työ oli 

tuttu, valokuva kertoi katsojalle ilman selittämistäkin kuvauskohteen ulkonäön li-

säksi kuvattuun kohteeseen tai työhön liittyviä asioita. Esimerkiksi traktorista 

otettu valokuva kertoi traktoria käyttäneille oppilaille traktorin merkin ja mallin 

lisäksi sen, mitä sillä ollaan tekemässä, jos työ oli heille ennestään tuttu.  

Taulukko 12. Valokuvien merkityksiä tiedon jakamisessa ja prosessoinnissa sekä niitä 

ilmentävät haastatteluvastausesimerkit.  

Merkitys Vastausesimerkit 

Valokuvat kertovat itse  ”valokuvat kertovat enemmän kuin tuhat sanaa” (v25)  

”… kun kuva kertoo niin paljon, että on sen kerronnan lisäksi näyttää 

kuvia, nii se on aina parempi ku pelkkä kertominen” (v32) 

 

Valokuvat toisille selittämisen 

tukena 

”…. se asia on merkattu muistiin kuvaksi ja tuosta voi selittää sitten 

jotakin hyvinkin paljon … mulla on itellä jäänyt jotakin mieleen, niin 

se palautuu helposti, kun sen näkee uuvestaan …. nuitten pohjalta 

minä pystyn kertomaan jotakin semmosta, minkä koin merkittäväksi” 

(v12) 

”siinä on akvaario tuo …. joo, minä just sannoin, että se on vaikea 

sillai yrittää kertoa, että missä ne oli niinku tuossa …. siinä on toinen 

ku katot, nii siinä näkkyy kaikki, mitä siinä oli. Se oli nuin iso se hylly, 

mikä mulla piti järjestää uuvelleen” (v36) 

 

Valokuvat apuna työn, työvälineen 

ym. vertaamisessa 

"sitte kun ottaa täällä yhteen, niin näkkee kaikki … työt ja konneet. 

Toisilla on vanhoja ja huonoja, toisilla uusia ja hyviä konneita, toisilla 

vanhoja ja hyviä konneita, että tiloja on niin monenlaisia. On isoja ja 

on sitte normaaleja pieniä.” (v22) 

Aineiston mukaan valokuvat tukivat toisille selittämistä palauttamalla muistiin 

kuvauskohteeseen liittyviä merkittäviä asioita ja vähentämällä puhumisen tarvetta. 

Lisäksi valokuvat tukivat sekä puhujan että kuuntelijan tiedon jäsentämistä. Esi-

merkiksi oppilaan 12 ottamat valokuvat lämpölaitokselta palauttivat hänelle uu-

delleen mieleen kuvaustilanteeseen ja kuvauskohteeseen liittyviä asioita ja pro-

sesseja, joita hän ilmaisi voivansa hyödyntää toisille selittämisessä. Hän pystyi si-

ten valokuvan avulla avaamaan kokemuksen uudelleen ja jakamaan sen yhteises-

sä keskustelussa.  
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Oppilaiden mukaan valokuvien avulla on myös helpompi tehdä esitelmä 

työssäoppimisjaksosta. Aineiston perusteella erityisesti työkokonaisuudesta otetut 

kuvasarjat helpottavat selittämistä. Toisille selittämisessä pelkkä valokuva tai 

pelkkä puhe ei yleensä riitä, vaan siihen tarvitaan molempia. Se ilmenee esimer-

kiksi oppilaan 36 akvaariohyllystä ottamasta valokuvasta käydystä keskustelusta 

(taulukko 12). Akvaariohyllystä otettu valokuva auttoi kuuntelijaa ymmärtämään, 

mitä sen siirtämisessä ja uudelleenjärjestämisessä oli tehty ja millainen oli työn 

lopputulos. Pelkkä kuvan näkeminen ei riittänyt myöskään kokonaisuuden ym-

märtämiseen, sillä esimerkiksi työn tekemisen tapa täytyi selittää. Valokuva auttoi 

oppilasta siis havainnollistamaan tehtyä työtä ja työn lopputulosta.  

Valokuvat olivat apuna myös työssäoppimispaikan koneiden ja laitteiden sekä 

työssäoppimisjaksolla tehtyjen töiden ja tapahtumien vertaamisessa. Niistä on 

esimerkkinä oppilaan 22 haastatteluvastaus (taulukko 12), jossa hän kuvaa valo-

kuvien merkitystä eri työssäoppimispaikkojen koneiden vertaamisessa. Aineiston 

perusteella valokuvien avulla voi verrata myös työssäoppimisjakson työkokonai-

suuden etenemistä eri työssäoppimispaikoissa. Vertaaminen onnistui hyvin oppi-

lailta, joiden työssäoppimisjakso oli samansisältöinen. Esimerkiksi maatilan pel-

totöitä työssäoppimisjaksolla opiskelleet oppilaat 22 ja 25 vertasivat peltotöiden 

ja kesän etenemistä lähettämällä toisilleen peltojen kunnosta ja kasvun etenemi-

sestä otettuja valokuvia. 

Valokuvat tukivat tiedon prosessointia siten, että oppilaat pystyivät palaamaan 

mielessään valokuvien avulla työssäoppimisjaksolle ja siellä tehtyihin töihin ja 

tapahtumiin. Valokuviin tallentui myös kuvaushetken tilanne, johon oppilas pystyi 

palaamaan tarvittaessa. Sillä oli merkitystä esimerkiksi säätöjen tarkistamisessa 

(v12). 

Aineiston perusteella valokuvien merkitykseen tiedon jakamisessa ja proses-

soinnissa vaikutti se, kuinka merkittäviksi oppilaat kokivat kuvatut työt ja kohteet. 

Aineiston mukaan oppilaat kokivat itselleen merkittävimmiksi valokuvat, jotka 

oli otettu merkittäväksi koetusta koneesta, laitteesta, eläimestä, asiasta, tapahtu-

masta tai työstä. Esimerkiksi eläintenhoitoa opiskelleilla oppilailla (n=9) kaikista 

hoidetuista eläimistä ei tullut merkityksellisiä, vaan niistä erottuivat luonteen, 

käyttäytymisen tai tapahtuman perusteella toisia merkityksellisemmät eläimet. 

Seuraavassa on haastatteluvastausesimerkkejä siitä, mitkä eläimen kuvat koettiin 

tärkeiksi ja miksi kyseessä olevat valokuvat tulivat merkityksellisemmiksi kuin 

muut:  
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” no Suhinan kuvat oli ainaski onnistuneita …. no onhan se silleen (merkityk-

sellinen), näinhän minä toisenki elläimen ku se lopetettiin, mutta ku sen kans 

ei kerenny olla, niin ku Suhina oli pitkään sairaana, sitä hoijettiin sen kans 

mentiin vaikka miten siellä parressa”. (v32) 

”siis niinku kokonaisuus tavallaan ja sitte ne lehmät, joista oon ottanu kuvia, 

nii ne oli mulle niinku helppohoitosia ja niitä oli helppo tiiätkö tehä niitten 

kans kaikenlaista, rauhallisia ja tälleen näin …. niihin vähä sillai niinku kiin-

ty tuon työharjottelun aikana”. (v33) 

”minä tykkäsin niistä niin paljon, nii minä otin sen takia niitä kuvia …. ne on 

minulle niin tärkeitä”. (v36) 

Tyypillistä tärkeiksi koetuille kuvauskohteille oli, että oppilas oli kiintynyt kuva-

uskohteeseen, hänellä oli kuvauskohteesta omakohtaisia kokemuksia tai siihen 

liittyi muuten merkittäviä kokemuksia, tunteita ja muistoja. Esimerkiksi oppilaalla 

32 Suhina-nimiseen lehmään liittyi sen sairastamista ja kuolemaa koskevia koke-

muksia, tunteita ja muistoja. Suhinan valokuvan näkeminen palautti hänelle mie-

leen eläimen kanssa tehdyt työt sekä eläimen sairastumiseen liittyvät asiat.  

Oppilaat kokivat itselleen merkityksellisiksi myös kuvasarjat työkokonaisuu-

desta. Tällaisia olivat esimerkiksi oppilaan 33 ottama kuvasarja lypsyasemaan ja 

lypsämiseen liittyvästä kokonaisuudesta. Siitä palasi hänen mieleensä muun mu-

assa lypsämisen vaiheet.  

Aineiston perusteella valokuvien merkityksellisyyteen liittyi kuvauskohtee-

seen kiintymisen, tapahtumien ja niistä mieleen palaavien asioiden ohella valoku-

vasta mieleen palaavien kokemusten luonne. Kokemuksen luonteen kannalta 

merkittävimpiä olivat valokuvat, joista välittyi selkeästi positiivinen tai negatiivi-

nen kokemus. Positiivista kokemusta ilmensi muun muassa onnistuminen kuva-

tussa työssä tai kuvauskohteelle tehdyssä työssä.  

Aineistosta ilmenee, että kaikilla valokuvilla ei ollut samanlaista merkitystä 

tiedon jakamisessa ja prosessoinnissa. Niiden avautuminen riippui kuvaajasta ja 

kuvauskohteen tuntemisesta. Itse otettu valokuva tai muuten tuttu valokuva avau-

tui eri tavalla kuin esimerkiksi internetistä otettu tai toisen ottama kuva. Oppilaat 

pystyivät siis siirtymään mentaalisesti kuvauspaikkaan tiedon jakamistilanteessa, 

jos esillä ollut valokuva oli otettu hänelle tutusta paikasta. Myös toisen oppilaan 

ottama valokuva tuki omaa työssäoppimisjakson töistä kertomista, jos siinä oli 

kuvattu samanlainen työväline, josta hän oli kertomassa.  
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Videoilla oli suurempi merkitys tiedon jakamisessa ja prosessoinnissa kuin 

valokuvilla erityisesti töiden ja tapahtumien selittämisessä ja ymmärtämisessä. 

Video tuki valokuvaa paremmin myös erikoisten tapahtumien ja poikkeavuuksien 

selittämistä ja ymmärtämistä. Seuraavassa on haastatteluvastauksia siitä, millaisia 

etuja oppilaat näkivät videolla olevan valokuvaan verrattuna: 

”sillä voi helpommin jakkaa sen tiedon muitten kanssa …. näyttää muillekin, 

että miten se tapahtuu, että se ei välttämättä pysty nii selittämään. Siinäkin 

että jos rupiaa selittämään vaikka sitä arinan puhistusta, nii se on hyvä näyt-

tää siitä videokuvaa, että miten se on tehty ihan oikeasti” (v11) 

”kyllä siinä videoleikkeessä on se, että niitä pystyy kavereille hyvin pelekis-

tämmään, mitä on tehny, että sehän on niin, että sen on parempi kuin sata 

sannaa, ja siitä näkkee ite, että kaverilla ei jää väärää käsitystä siitä, että mi-

tä on tapahtunut ja voi kattoa yleensäkkin, että mitä on ja siinä on niin selkeä 

se kuva, että siitä on hyvä kattoa” (v15) 

”siis ei paikallaan olevasta kuvasta ei sitä voi tajuta, että sillä on joku häi-

riökäyttäytyminen nii ei sitä voi ymmärtää jos ei kuule mittään ääniä eikä 

nää mitenkään” (v33) 

Oppilaat näkivät videosta paremmin erityisesti, miten työ tehdään ja mitä kuvaus-

tilanteessa oli tapahtunut. Oppilaan 11 haastatteluvastaus kuvaa videoiden etua 

selitettäessä, miten työ on tehty. Video palautti valokuvaa paremmin muistiin ku-

vatut työt ja tapahtumat myös työtä ja tapahtumaa selittävälle oppilaalle.  

Oppilaan 15 haastatteluvastaus on esimerkki oppilaiden välisestä viestinnästä, 

jossa he selittivät työssäoppimisjakson tapahtumaa videon avulla. Tehdyn työn 

pystyi havainnollistamaan hyvin multimediaviestinä lähetetyn videon avulla. Täl-

löin myös tekstin kirjoittamisen tarve väheni. Videon sanoman ymmärtäminen 

edellytti kuitenkin sitä, että se avautuu vastaanottajalle aiemmin kuvatulla tavalla.  

Aineiston perusteella video avautui katsojalle helpommin ilman selittämistä 

kuin valokuva. Se ilmeni selkeimmin oppilaan 33 videosta, jossa oli kuvattu 

poikkeavasti käyttäytyvää lehmää. Valokuvan perusteella ei kuvan vastaanottaja 

voinut päätellä, että lehmä käyttäytyi poikkeavasti. Videosta häiriökäyttäytymisen 

huomasi helposti, vaikka video olikin toisen kuvaama. 

Aineistosta ilmenee, että oppilaat eivät tarvinneet valokuvaa tai videota asian 

mieleen palauttamiseksi paljon harjoitelluista töistä, joita olivat esimerkiksi läm-

pölaitoksella kosteusnäytteen ottaminen ja maatilan peltotöissä traktorin ajaminen. 

Kosteusnäytteen ottaminen kuului lämmöntuotantoa työssäoppimisjaksolla opis-
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kelleiden oppilaiden päivittäisiin rutiinitöihin. Myös maatilan peltotöissä käytetty-

jen koneiden toiminta palasi oppilaiden mieleen ilman valokuvaakin, jos niiden 

käyttö oli rutinoitunut. Aineiston perusteella tällaisten tilanteiden mieleen palaut-

tamiseksi ei siten tarvitse valokuvia tai videoita. Hyvin mieleen jäänyt tapahtuma 

taas palautui mieleen valokuvista, jolloin videota sen mieleen palauttamiseksi ei 

välttämättä tarvinnut olla.  

4.4.4 Verkko-oppimisympäristön käyttö  

Verkko-oppimisympäristön käytössä oppimiseen vaikuttavia tekijöitä olivat verk-

ko-oppimisympäristöön kirjoitettujen päiväkirjojen määrä ja sisältö sekä niiden 

hyödyntämismahdollisuus. Lisäksi oppimiseen vaikuttivat verkko-oppimis-

ympäristön kautta tapahtuvan vuorovaikutuksen määrä ja sisältö.  

Aineiston mukaan merkittävin verkko-oppimisympäristön käyttöön sisältynyt 

oppimista tukeva tekijä oli työssäoppimispäiväkirjojen reaaliaikaisuus. Verkko-

oppimisympäristöön kirjoitetuista päiväkirjoista ilmenee, että opettaja näki verk-

ko-oppimisympäristössä olevista päiväkirjoista heti päiväkirjojen tallentamisen 

jälkeen, mitä oppilaat olivat tehneet työssäoppimispaikassa ja mitä siellä oli ta-

pahtunut.  

Opettajan päiväkirjasta saamaan informaatioon vaikutti eniten päiväkirjan si-

sältö. Melkein kaikkien verkko-oppimisympäristöön päiväkirjoja kirjoittaneiden 

oppilaiden päiväkirjat sisälsivät päivittäisen kuvauksen työssäoppimisjakson töis-

tä. Lisäksi niissä oli mainintoja muun muassa työkokonaisuuden vaiheista, työs-

kentelyoloista ja työssäoppimisjakson tapahtumista.  

Verkko-oppimisympäristön kautta opettaja sai myös informaatiota siitä, ete-

neekö työssäoppiminen suunnitelman mukaisesti. Opettaja sai verkko-

oppimisympäristöstä reaaliaikaista tietoa muun muassa oppilaiden tekemien töi-

den sisällöistä, työssäoppimisilmapiiristä sekä työoloista. Opettajalla oli mahdol-

lisuus myös reagoida nopeasti, jos päiväkirjoista ilmeni, että työssäoppiminen ei 

etene suunnitellusti. Siitä oli esimerkkinä oppilaan 36 ja hänen työssäoppimispai-

kassa olevan työntekijän väliset ristiriidat. Oppilas kirjoitti niistä päiväkirjaan, 

jonka luettuaan opettaja reagoi soittamalla oppilaalle selvittääkseen tarkemmin ti-

lannetta ja auttaakseen häntä löytämään ratkaisun siihen. Oppilas koki hyväksi, 

että opettaja soitti hänelle ja tuli tueksi, vaikka hän halusikin selviytyä ensisijai-

sesti tilanteesta itse.  

Opettajalla oli mahdollisuus tukea oppimista myös antamalla oppilaille työs-

säoppimisesta reaaliaikaista palautetta verkko-oppimisympäristössä. Palautetta oli 
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annettu tutkimuksen aikana vähän, sillä sitä oli kirjoittanut vain yksi opettaja. Hä-

nen kirjoittamansa palautteet sisälsivät esimerkiksi työssäoppimisjakson etenemi-

seen ja työssäoppimisjakson sisältöön liittyviä asioita.  

Verkko-oppimisympäristöön oli tallennettu toisen ja kolmannen työssäoppi-

misjakson aikana myös valokuvia. Valokuvien merkitys oppimisen tukena on ku-

vattu luvussa 4.4.3. Oppilaat kertoivat käyttäneensä enemmän harkintaa verkko-

oppimisympäristöön tarkoitettuja valokuvia ottaessaan kuin itselle kuvatessaan. 

Aineistosta ilmenee, että verkko-oppimisympäristöön tallennetuissa valokuvissa 

oli usein samoja valokuvia, joilla oppilaat arvioivat olevan merkitystä tiedon ja-

kamisessa.  

Oppilaat kokivat päiväkirjojen kirjoittamisen verkko-oppimisympäristöön kä-

tevämmäksi kuin niiden kirjoittamisen paperille. Sen sijaan teoriatiedon tallenta-

mista ja työssäoppimistehtävien tekemistä verkko-oppimisympäristössä oppilaat 

eivät pitäneet tärkeänä. Oppilaat eivät pitäneet tärkeänä myöskään verkko-

oppimisympäristössä ollutta verkkokeskustelutilaa. Heidän mukaansa käytössä ol-

leen matkapuhelimen puhelu- ja viestitoimintojen käyttö mahdollisti riittävän 

vuorovaikutuksen työssäoppimisjakson aikana. 

4.5 Opetusteknologian käytöstä muodostuneet käyttäjäryhmät 
sekä niille tyypilliset teknologian käyttötavat  

Tässä luvussa kuvataan, millaisia käyttäjäryhmiä tutkimukseen osallistuneista op-

pilaista muodostui opetusteknologian käytön perusteella. Lisäksi tässä luvussa 

kuvataan käyttäjäryhmille tyypilliset matkapuhelimen ja verkko-

oppimisympäristön käyttötavat. Ne selvitettiin analysoimalla tutkimukseen osal-

listuneiden oppilaiden matkapuhelimen ja verkko-oppimisympäristön käyttömää-

riä ja sisältöjä. Ryhmät muodostettiin luokittelemalla tutkimukseen osallistuneet 

oppilaat puhelu-, tekstiviesti-, multimediaviesti-, valokuva- ja videotoiminnon 

käytössä sekä päiväkirjojen kirjoittamisessa aktiivisiksi, keskimääräisen aktiivi-

siksi tai passiivisiksi. Verkko-oppimisympäristön käytössä on otettu huomioon 

vain päiväkirjojen kirjoittaminen, koska se oli käytössä jokaisella työssäoppimis-

jaksolla. Aktiivisiksi käyttäjiksi luokiteltiin 25 % (5/20) toimintoa eniten ja pas-

siivisiksi 25 % (5/20) toimintoa vähiten käyttänyttä oppilasta. Loput oppilaat 

(10/20) luokiteltiin toiminnon keskimääräisen aktiivisiksi käyttäjiksi.  

Käyttäjäryhmille tyypillisten matkapuhelimen ja verkko-opetusympäristön 

käyttötapojen selvittämiseksi analysoitiin käyttömäärien lisäksi puhelimen ja 

verkko-oppimisympäristön käytön sisältöjä. Niiden selvittämisessä on hyödynnet-



  

 175

ty myös verkko-oppimisympäristön käyttökokemuksiin (luku 4.3) ja oppimista 

tukeviin tekijöihin (luku 4.4) liittyviä tuloksia. Käyttäjäryhmiin ja käyttötapoihin 

liittyvää aineistoa oli yhteensä 993 haastatteluvastausta, 45 puhelinlaskuerittelyä, 

316 viestiä, 956 valokuvaa ja videota sekä 362 verkko-oppimisympäristön tallen-

netta kahdeltakymmeneltä oppilaalta. 

Oppilaista muodostui opetusteknologian käyttömäärän ja käyttötapojen pe-

rusteella neljä käyttäjäryhmää: viestitoimintojen aktiivikäyttäjät, kuvaustoiminto-

jen aktiivikäyttäjät, teknologian keskivertokäyttäjät ja teknologian passiivikäyttä-

jät. Viestitoimintojen aktiivikäyttäjien ryhmä koostuu viidestä, kuvaustoimintojen 

aktiivikäyttäjien ryhmä kahdeksasta, teknologian keskivertokäyttäjien ryhmä nel-

jästä ja teknologian passiivisten käyttäjien ryhmä kolmesta oppilaasta. Kuviossa 

11 on kuvattu työssäoppimisjaksolla käytössä olleiden matkapuhelimien ja verk-

ko-oppimisympäristön käyttöaktiivisuus käyttäjäryhmittäin.  

 

Kuvio 11. Matkapuhelimen ja verkko-oppimisympäristön käyttöaktiivisuus käyttäjä-

ryhmittäin. 

Viestitoimintojen aktiivikäyttäjille oli tunnusomaista matkapuhelimen ja verkko-

oppimisympäristön käyttö vähintään keskimääräisen aktiivisesti (kuvio 11) sekä 

aktiivinen osallistuminen vuorovaikutustilanteisiin. Muihin käyttäjäryhmiin ver-

rattuna he olivat aktiivisempia teksti- ja multimediaviestien lähettämisessä ja päi-

väkirjan kirjoittamisessa. 
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Kuvaustoimintojen aktiivikäyttäjille oli tunnusomaista matkapuhelimen ku-

vaustoimintojen aktiivinen käyttö (kuvio 11). Kuvaustoimintojen aktiivikäyttäjät 

eivät sen sijaan osallistuneet matkapuhelimen ja verkko-oppimisympäristön väli-

tyksellä tapahtuneeseen vuorovaikutukseen niin aktiivisesti kuin viestitoimintojen 

aktiivikäyttäjät. Teknologian keskivertokäyttäjille taas oli tyypillistä matkapuhe-

limen ja verkko-oppimisympäristön käyttö keskimääräisen aktiivisesti. Vuorovai-

kutuksen rakentamisessa teknologian keskivertokäyttäjät olivat passiivisempia 

kuin viestitoimintojen aktiivikäyttäjät, mutta aktiivisempia kuin teknologian pas-

siivikäyttäjät. 

Teknologian passiivisille käyttäjille työssäoppimisjaksoilla olleiden matkapu-

helimien ja verkko-oppimisympäristön käyttö oli päiväkirjan kirjoittamista lu-

kuun ottamatta korkeintaan keskimääräisen aktiivista (kuvio 11). Teknologian 

passiivikäyttäjät osallistuivat myös vuorovaikutukseen muita passiivisemmin ja 

yksipuolisemmin. Heidän soittamansa äänipuhelut sisälsivät pelkästään työssäop-

pimisen järjestämiseen liittyviä asioita ja viestit ainoastaan ohjeiden ja neuvojen 

kysymistä. Teknologian passiivisilla käyttäjillä ja teknologian keskivertokäyttäjil-

lä oli myös muita enemmän ongelmia verkko-oppimisympäristön käytössä. 

Aineistosta ilmenee, että suurimmalla osalla viestitoimintojen aktiivikäyttä-

jistä ja kuvaustoimintojen aktiivikäyttäjistä valokuvat toimivat oppimisen tukena 

mieleen palauttamisessa sekä tiedon jakamisessa ja prosessoinnissa monipuolises-

ti. Valokuvat ja videot toimivat teknologian keskivertokäyttäjillä oppimisen tuke-

na mieleen palauttamisessa, mutta muihin käyttäjäryhmiin verrattuna teknologian 

keskivertokäyttäjät kokivat kuvilla olevan vähemmän merkitystä tiedon jakami-

sessa.  

Opetusteknologian käyttömääristä muodostetut käyttäjäryhmät sekä niille 

tyypilliset teknologian käyttötavat on kuvattu yksityiskohtaisemmin luvuissa 

4.5.1–4.5.4. 

4.5.1 Viestitoimintojen aktiivikäyttäjät 

Viestitoimintojen aktiivikäyttäjien ryhmä koostuu viidestä matkapuhelimen ja 

verkko-oppimisympäristön kolmen ja neljän toiminnon aktiivisesta käyttäjästä. 

Viestitoimintojen aktiivikäyttäjille oli tunnusomaista matkapuhelimen ja verkko-

oppimisympäristön käyttö vähintään keskimääräisen aktiivisesti sekä aktiivinen 

vuorovaikutustilanteisiin osallistuminen ja vuorovaikutustilanteiden rakentaminen. 

Muihin käyttäjäryhmiin verrattuna he olivat aktiivisempia teksti- ja multime-

diaviestien lähettämisessä ja päiväkirjan kirjoittamisessa. 
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Kuviossa 12 on kuvattu viestitoimintojen aktiivikäyttäjien matkapuhelimen ja 

verkko-oppimisympäristön käyttöaktiivisuus. Ohuemmat viivat kuvaavat oppilas-

kohtaista ja paksumpi katkoviiva keskimääräistä käyttöaktiivisuutta. 

 

Kuvio 12. Viestitoimintojen aktiivikäyttäjien matkapuhelimen ja verkko-

oppimisympäristön käyttöaktiivisuus. 

Kuviosta 12 havaitaan, että yli puolella viestitoimintojen aktiivikäyttäjistä oli sa-

ma käyttöaktiivisuus neljän toiminnon käytössä. Viestitoimintojen aktiivikäyttäjät 

soittivat päivässä keskimäärin 1,6 äänipuhelua, mikä on 0,6 puhelua enemmän 

kuin kaikkien tutkimukseen osallistuneiden oppilaiden keskiarvo. Myös videopu-

helujen soittamisessa he olivat muita käyttäjäryhmiä aktiivisempia, sillä he olivat 

mukana kaikissa videopuheluissa. He olivat muita käyttäjäryhmiä aktiivisempia 

myös ryhmäpuheluihin osallistumisessa. Heistä osallistui yli puolet ryhmäpuhe-

luihin työssäoppimisjaksolla, kun kaikista tutkimukseen osallistuneista oppilaista 

35 % (7/20) osallistui ryhmäpuheluihin.  

Aineistosta ilmenee, että äänipuhelujen kohteet jakautuivat viestitoimintojen 

aktiivikäyttäjillä (n=5) muita käyttäjäryhmiä enemmän. Heistä kaikki soittivat 

opiskelukaverille, 60 % (3/5) opettajalle ja 40 % (2/5) työpaikalle. Viestitoiminto-

jen aktiivikäyttäjistä 40 % (2/5) oli soittanut opiskelukavereille, opettajalle ja työ-

paikalle. Yli puolella (60 %) (3/5) viestitoimintojen aktiivikäyttäjistä puhelut si-

sälsivät keskustelua työssäoppimisjakson töistä ja tapahtumista tai hoidettavista 

eläimistä. Työssäoppimisen järjestämiseen liittyvät asiat ja ohjeiden ja neuvojen 

kysyminen olivat puhelujen sisältönä 20 %:lla (1/5) viestitoimintojen aktiivikäyt-
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täjistä. Viestitoimintojen aktiivikäyttäjät olivat soittaneet muiden käyttäjäryhmien 

tavoin siis eniten opiskelukavereille ja puhelujen aikana he olivat keskustelleet 

yleisimmin työssäoppimisjakson töistä ja tapahtumista tai hoidettavista eläimistä.  

Viestitoimintojen aktiivikäyttäjät lähettivät 2–3 tekstiviestiä päivässä ja 1–2 

multimediaviestiä viikossa. Muihin käyttäjäryhmiin verrattuna he lähettivät paljon 

viestejä, sillä tekstiviestien lähettämisessä he kuuluivat viiteen aktivisimpaan 

tekstiviestejä lähettäneseen oppilaaseen. Myös multimediaviestien lähettämisessä 

he kuuluivat yhtä (v35) oppilasta lukuun ottamatta aktiivisimpiin multimediavies-

tejä lähettäneisiin oppilasiin. 

Haastatteluaineiston ja puhelimen lokitietojen mukaan viestitoimintojen ak-

tiivikäyttäjät lähettivät viestejä pääasiassa kavereille, sillä heistä 80 % (4/5) ilmai-

si lähettäneensä teksti- tai multimediaviestejä kavereille. Vastaavasti kukaan heis-

tä ei kertonut lähettäneensä viestejä opettajalle. Viestitoimintojen aktiivikäyttäjien 

viestien sisällöt painottuivat kuulumisiin ja työssäoppimisjakson töihin ja tapah-

tumiin. Ne olivat viestien sisältönä kaikilla viestitoimintojen aktiivikäyttäjillä. 

Niiden lisäksi heistä 20 %:lla (1/5) viestit käsittelivät työssäoppimisen järjestely-

asioita sekä asian tai ohjeen kysymistä.  

Haastatteluaineistosta ilmenee, että viestitoimintojen aktiivikäyttäjistä 60 % 

(3/5) koki viestien liitteenä olevat valokuvat informatiivisiksi ja selventäviksi. 

Viestitoimintojen aktiivikäyttäjät soittivat myös vähän muita käyttäjäryhmiä use-

ammin viestien innoittamina.  

Viestitoimintojen aktiivikäyttäjät ottivat keskimäärin 1,8 valokuvaa jokaisena 

työssäoppimispäivänä, mikä on vähän enemmän kuin kaikkien tutkimukseen osal-

listuneiden oppilaiden keskiarvo (1,6 valokuvaa päivässä). Videoita viestitoimin-

tojen aktiivikäyttäjät ottivat yhden viikossa, mikä on sama kuin kaikkien tutki-

mukseen osallistuneiden oppilaiden keskiarvo. (Ks. luku 4.2.3.)  

Kuvauskohteina viestitoimintojen aktiivikäyttäjillä olivat pääasiassa työn te-

keminen sekä työssäoppimispaikan koneet, laitteet tai hoidettavat eläimet. Niistä 

oli valokuvia asiakaspalvelussa työskennellyttä oppilasta (v36) lukuun ottamatta 

kaikilla viestitoimintojen aktiivikäyttäjillä. Viestitoimintojen aktiivikäyttäjistä 

60 %  (3/5) oli kuvannut myös työjälkeä, uusia ja erikoisia tilanteita sekä työssä-

oppimisympäristöä.  

Verrattaessa viestitoimintojen aktiivikäyttäjien kuvauskohteita muiden käyttä-

järyhmien kuvauskohteisiin ilmenee, että viestitoimintojen aktiivikäyttäjien kuva-

uskohteet olivat monipuolisempia kuin teknologian keskivertokäyttäjien ja passii-

visten käyttäjien kuvauskohteet. Ne eivät olleet kuitenkaan niin monipuolisia kuin 

kuvaustoimintojen aktiivikäyttäjien kuvauskohteet. Muihin käyttäjäryhmiin ver-
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rattuna viestitoimintojen aktiivikäyttäjät olivat kuvanneet suhteellisesti enemmän 

työjälkeä. Kuvaustoimintojen aktiivikäyttäjien kanssa he olivat kuvanneet muita 

käyttäjäryhmiä enemmän myös uusia ja erikoisia tilanteita.  

Viestitoimintojen aktiivikäyttäjillä valokuvat ja videot toimivat mieleen pa-

lauttamisen välineenä lukuun ottamatta kokonaiskuvan muodostumista työssäop-

pimisjakson töistä ja työympäristöstä. Haastatteluaineiston mukaan kaikki viesti-

toimintojen aktiivikäyttäjät pääsivät valokuvan tai videon perusteella takaisin ku-

vausaikaan ja -paikkaan. Kaikille heille palasi valokuvista mieleen myös työssä-

oppimisjakson työt ja tapahtumat. Myös työssäoppimispaikan eläimet tai työssä-

oppimispaikan koneiden ja laitteiden rakenne, toiminta ja käyttö palasivat mieleen 

valokuvista ja videoista suurimmalla osalla (4/5) viestitoimintojen aktiivikäyttä-

jistä.  

Viestitoimintojen aktiivikäyttäjistä suurin osa (4/5) koki valokuvilla ja vide-

oilla olevan merkitystä tiedon jakamisessa ja prosessoinnissa. He suhtautuivat 

kuitenkin omien valokuvien ja videoiden onnistumiseen – yhdessä kuvaustoimin-

tojen aktiivikäyttäjien kanssa – muita käyttäjäryhmiä kriittisemmin. Heistä 

60 %:lla (3/5) oli omiin kuviin liittyviä kriittisiä ilmauksia.  

Kaikki viestitoimintojen aktiivikäyttäjät pääsivät verkko-oppimisympäristöön 

ilman suuria vaikeuksia. Viestitoimintojen aktiivikäyttäjistä yksi (v14) ensimmäi-

selle työssäoppimisjaksolle osallistunut oppilas koki verkko-oppimisympäristön 

käytön vaikeaksi. Viestitoimintojen aktiivikäyttäjillä oli vähiten vaikeuksia myös 

verkko-oppimisympäristön käytössä. Heistä 80 % (4/5) ilmaisi sen onnistuneen 

ilman suuria ongelmia. He olivatkin kirjoittaneet melkein kaikki (136/145) päivä-

kirjat verkko-oppimisympäristöön.  

Yhden viestitoimintojen aktiivikäyttäjän poikkeuksellinen passiivisuus päi-

väkirjojen kirjoittamisessa (kuvio 12) selittyy ensimmäisen työssäoppimisjakson 

yleisillä verkko-oppimisympäristön ongelmilla. Viestitoimintojen aktiivikäyttäji-

en käyttäjäprofiiliin ”särön” tekevää passiivista multimediaviestien lähettämistä 

(v35) ja videoiden ottamista (v36) ei sen sijaan voida selittää laitteisiin liittyvillä 

ongelmilla, koska koko tutkimuksen aikana viestien lähettämisessä ja kuvaustoi-

mintojen käytössä ei ilmennyt merkittäviä ongelmia. Viestitoimintojen aktiivi-

käyttäjillä ei ilmennyt myöskään puhelimen käyttöön liittyvää osaamisen puutetta.  

4.5.2 Kuvaustoimintojen aktiivikäyttäjät 

Kuvaustoimintojen aktiivikäyttäjien ryhmä koostuu kahdeksasta oppilaasta, joille 

oli tyypillistä aktiivinen valokuvaaminen ja videointi. Kuvaustoimintojen aktiivi-
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käyttäjät eivät sen sijaan osallistuneet vuorovaikutukseen niin aktiivisesti kuin 

viestitoimintojen aktiivikäyttäjät.  

Kuviossa 13 on kuvattu kuvaustoimintojen aktiivikäyttäjien matkapuhelimen 

ja verkko-oppimisympäristön käyttöaktiivisuus. Oppilasmääriin perustuvia lukuja 

tarkasteltaessa on otettava huomioon, että kuvaustoimintojen aktiivikäyttäjien 

ryhmä on muita käyttäjäryhmiä suurempi.  

 

Kuvio 13. Kuvaustoimintojen aktiivikäyttäjien matkapuhelimen ja verkko-

oppimisympäristön käyttöaktiivisuus.  

Kuvaustoimintojen aktiivikäyttäjien puhelutoimintojen käyttöaktiivisuus vaihteli 

paljon (kuvio 13). Keskimäärin he soittivat yhden äänipuhelun päivässä, mikä on 

kaikkien tutkimukseen osallistuneiden oppilaiden keskiarvo. Aineistosta ilmenee, 

että videopuheluissa ei ollut mukana yhtään kuvaustoimintojen aktiivikäyttäjää. 

Ryhmäpuheluissa heistä oli mukana 38 % (3/8), mikä on vähän enemmän kuin 

kaikkien tutkimukseen osallistuneiden oppilaiden keskiarvo.  

Kuvaustoimintojen aktiivikäyttäjien äänipuhelujen kohteet jakautuivat siten, 

että heistä 75 % (6/8) oli soittanut opiskelukaverille, 63 % (5/8) opettajalle ja 

50 %  (4/8) työpaikalle. Aineistosta ilmenee, että kuvaustoimintojen aktiivikäyttä-

jistä 38 % (3/8) oli soittanut opiskelukaverille, opettajalle ja työpaikalle. Verratta-

essa kuvaustoimintojen aktiivikäyttäjien puhelujen kohteita muihin käyttäjäryh-

miin havaitaan, että kuvaustoimintojen aktiivikäyttäjien puhelujen kohteet jakau-

tuivat muita käyttäjäryhmiä tasaisemmin. Heidän puhelunsa olivat keskittyneet 

myös muita käyttäjäryhmiä vähemmän opiskelukavereiden välisiin puheluihin.  
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Kuvaustoimintojen aktiivikäyttäjien äänipuhelujen sisällöt jakautuivat myös 

muita käyttäjäryhmiä tasaisemmin, sillä heistä 63 %:lla (5/8) oli puhelujen sisäl-

tönä työssäoppimisjakson tapahtumat ja työt tai hoidettavat eläimet, 38 %:lla (3/8) 

työssäoppimisen järjestämiseen liittyvät asiat ja 25 %:lla (2/8) ohjeiden ja neuvo-

jen kysyminen. Heilläkin – kuten viestitoimintojen aktiivikäyttäjillä ja teknologi-

an keskivertokäyttäjillä – useimpien oppilaiden puhelujen sisältönä olivat työssä-

oppimisjakson tapahtumat ja työt tai hoidettavat eläimet.  

Kuvaustoimintojen aktiivikäyttäjät olivat teksti- ja multimediaviestien lähet-

tämisessä muita käyttäjäryhmiä passiivisempia (kuvio 13). He lähettivät keski-

määrin kaksi tekstiviestiä ja 0,5 multimediaviestiä viikossa, mikä on alle puolet 

kaikkien tutkimukseen osallistuneiden oppilaiden lähettämien viestien määrästä.  

Aineiston mukaan kuvaustoimintojen aktiivikäyttäjien viestien kohteet jakau-

tuivat siten, että he lähettivät viestitoimintojen aktiivikäyttäjien tavoin viestejä 

pääasiassa opiskelukavereille. Viestien kohteiden tarkkaa jakautumista ei aineis-

ton perusteella saanut selville, koska kaikkien kuvaustoimintojen aktiivikäyttäjien 

viestien kohteet eivät ilmene aineistosta.  

Haastatteluaineiston mukaan kuvaustoimintojen aktiivikäyttäjistä 75 %:lla 

(6/8) viestit sisälsivät kuulumisia sekä työssäoppimisjakson tapahtumia ja töitä. 

Työssäoppimisen järjestelyasiat olivat viestien sisältönä 38 %:lla (3/8), asian ja 

ohjeen kysyminen 25 %:lla (2/8) kuvaustoimintojen aktiivikäyttäjistä. Heidän 

viestiensä sisällöt jakautuivat muita käyttäjäryhmiä tasaisemmin. 

Kuvaustoimintojen aktiivikäyttäjistä puolet (4/8) koki viestien liitteenä olevat 

valokuvat informatiivisiksi ja selventäviksi. Viestitoimintojen aktiivikäyttäjiin 

(n=5) verrattuna heistä koki 10 %-yksikköä vähemmän viestien liitteenä olevat 

valokuvat informatiivisiksi ja selventäviksi. Kuvaustoimintojen aktiivikäyttäjät 

eivät myöskään ilmaisseet viestien innoittaneen soittamaan. 

Kuvaustoimintojen aktiivikäyttäjät olivat valokuvanneet ja videoineet työssä-

oppimisjaksolla muita käyttäjäryhmiä selvästi enemmän, sillä he olivat ottaneet 

keskimäärin yli kaksi valokuvaa päivässä ja vähän yli kaksi videota viikossa. Ku-

vaustoimintojen aktiivikäyttäjien kuvauskohteet jakautuivat kaikkiin tutkimuk-

seen osallistuneisiin oppilaisiin verrattuna tasaisesti (vrt. luku 4.2.3). Kaikilla ku-

vaustoimintojen aktiivikäyttäjillä olivat kuvauskohteena työssäoppimispaikan ko-

neet ja laitteet tai hoidettavat eläimet, 75 %:lla (6/8) työn tekeminen ja työssäop-

pimisympäristö ja 63 %:lla (5/8) uudet ja erikoiset tilanteet. Työjälki oli kuvaus-

kohteena 38 %:lla (3/8) ja kuvasarja opiskeltavasta kokonaisuudesta 25 %:lla (2/8) 

kuvaustoimintojen aktiivikäyttäjistä. 
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Kuvaustoimintojen aktiivikäyttäjät olivat kuvanneet muita käyttäjäryhmiä 

enemmän myös työssäoppimisympäristöä. Työssäoppimispaikan koneita ja laittei-

ta tai hoidettavia eläimiä he olivat kuvanneet suhteellisesti yhtä paljon kuin tekno-

logian keskivertokäyttäjät ja uusia ja erikoisia tilanteita yhtä paljon kuin viesti-

toimintojen aktiivikäyttäjät.  

Samoin kuin viestitoimintojen aktiivikäyttäjillä, kuvaustoimintojen aktiivi-

käyttäjillä valokuvat ja videot toimivat mieleen palauttamisen välineenä kuva-

usaikaan ja -paikkaan palaamisessa, kuvaustilanteen töiden ja tapahtumien mie-

leen palaamisessa sekä työssäoppimispaikan eläinten tai koneiden ja laitteiden ra-

kenteen, toiminnan ja käytön mieleen palaamisessa. Heistä yhtä (v11) oppilasta 

lukuun ottamatta kaikilla oppilailla palasi valokuvista mieleen kuvausaika 

ja -paikka sekä työssäoppimisjaksolla hoidetut eläimet tai koneiden ja laitteiden 

rakenne, toiminta ja käyttö. Myös työssäoppimisjakson työt ja tapahtumat palasi-

vat mieleen suurimmalla osalla (6/8) kuvaustoimintojen aktiivikäyttäjistä.  

Kuvaustoimintojen aktiivikäyttäjistä 75 % (6/8) ilmaisi valokuvilla ja videoil-

la olevan merkitystä tiedon jakamisessa ja prosessoinnissa. Sen sijaan alle puolet 

(38 %) (3/8) kuvaustoimintojen aktiivikäyttäjistä koki viestitoimintojen aktiivi-

käyttäjien tavoin, että valokuvat olivat apuna kokonaiskuvan muodostamisessa 

työssäoppimisjaksosta. Kuvaustoimintojen aktiivikäyttäjät – yhdessä viestitoimin-

tojen aktiivikäyttäjien kanssa – suhtautuivat myös muita käyttäjäryhmiä kriitti-

semmin omien valokuvien onnistumiseen ja merkitykseen tiedon jakamisessa ja 

prosessoinnissa.  

Kuvaustoimintojen aktiivikäyttäjistä 63 % (5/8) pääsi verkko-oppimis-

ympäristöön ilman suuria vaikeuksia. Verkko-oppimisympäristön käytön koki 

vaikeaksi 25 % (2/8) kuvaustoimintojen aktiivikäyttäjistä, mikä on kaikkien tut-

kimukseen osallistuneiden oppilaiden keskiarvo. Verkko-oppimisympäristöön 

pääsyssä kuvaustoimintojen aktiivikäyttäjillä oli enemmän vaikeuksia kuin viesti-

toimintojen aktiivikäyttäjillä ja melkein yhtä paljon kuin teknologian keskiverto-

käyttäjillä. Myös verkko-oppimisympäristön käytössä sekä päiväkirjan kirjoitta-

misessa ja tallentamisessa heillä oli enemmän vaikeuksia kuin viestitoimintojen 

aktiivikäyttäjillä, mutta vähemmän kuin teknologian keskivertokäyttäjillä. 

Kuvaustoimintojen aktiivikäyttäjien päiväkirjojen passiivisen kirjoittamisen 

voidaan tulkita johtuvan osittain ensimmäiselle työssäoppimisjaksolle osallistu-

neiden kuvaustoimintojen aktiivikäyttäjien (v11, v13 ja v16) osalta verkko-

oppimisympäristön ongelmista. Kun ensimmäiselle työssäoppimisjaksolle osallis-

tuneet oppilaat jätetään ottamatta huomioon, kuvaustoimintojen aktiivikäyttäjät 
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olivat täyttäneet melkein (137/145) kaikki heidän työssäoppimisjaksolleen kuulu-

neet päiväkirjat.  

4.5.3 Teknologian keskivertokäyttäjät 

Teknologian keskivertokäyttäjien ryhmä koostuu neljästä oppilaasta, joille oli 

tyypillistä matkapuhelimen ja verkko-oppimisympäristön käyttö keskimääräisen 

aktiivisesti. Vuorovaikutukseen osallistumisessa ja vuorovaikutuksen rakentami-

sessa työssäoppimisjakson aikana teknologian keskivertokäyttäjät olivat passiivi-

sempia kuin viestitoimintojen aktiivikäyttäjät, mutta aktiivisempia kuin teknolo-

gian passiivikäyttäjät. Teknologian keskivertokäyttäjien matkapuhelimen ja verk-

ko-oppimisympäristön käyttöaktiivisuus on kuvattu toiminnoittain kuviossa 14.  

 

Kuvio 14. Teknologian keskivertokäyttäjien matkapuhelimen ja verkko-

oppimisympäristön käyttöaktiivisuus. 

Teknologian keskivertokäyttäjien (n=4) puhelutoimintojen käyttömäärät jakautu-

vat kuvaustoimintojen aktiivikäyttäjien tavoin paljon. Teknologian keskiverto-

käyttäjät soittivat päivässä keskimäärin 0,8 äänipuhelua, mikä on vähän vähem-

män kuin kaikkien tutkimukseen osallistuneiden oppilaiden soittamien puheluiden 

määrä. Videopuheluissa teknologian keskivertokäyttäjistä ei ollut mukana kukaan. 

Ryhmäpuheluihin teknologian keskivertokäyttäjät osallistuivat sen sijaan aktiivi-

semmin kuin teknologian passiivikäyttäjät, mutta ei niin aktiivisesti kuin viesti-

toimintojen aktiivikäyttäjät ja kuvaustoimintojen aktiivikäyttäjät.  
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Teknologian keskivertokäyttäjien äänipuhelujen kohteet jakautuivat siten, että 

heistä kaikki soittivat opiskelukaverille, puolet (2/4) opettajalle ja 25 % (1/4) työ-

paikalle. Heistä puolet (2/4) soitti pelkästään opiskelukavereille ja 25 % (1/4) 

opiskelukavereille, opettajalle ja työpaikalle. Muihin käyttäjäryhmiin verrattuna 

teknologian keskivertokäyttäjien äänipuhelujen kohteet keskittyivät suhteellisesti 

enemmän oppilaiden välisiin äänipuheluihin.  

Teknologian keskivertokäyttäjien äänipuhelujen sisällöt jakautuivat siten, että 

heistä 75 %:lla (3/4) äänipuhelut sisälsivät keskusteluja työssäoppimisjakson töis-

tä ja tapahtumista. Työssäoppimisen järjestelyyn liittyvät asiat sekä ohjeiden ja 

neuvojen kysyminen oli äänipuhelujen sisältönä heistä 25 %:lla (1/4). Yhden tek-

nologian keskivertokäyttäjän (v12) äänipuhelujen sisällöt eivät ilmenneet aineis-

tosta. Muihin käyttäjäryhmiin verrattuna teknologian keskivertokäyttäjien ääni-

puhelut olivat keskittyneet suhteellisesti enemmän työssäoppimisjakson tapahtu-

miin ja töihin. Heidän äänipuhelunsa olivat jakautuneet kuitenkin tasaisemmin 

kuin teknologian passiivisten käyttäjien äänipuhelut.  

Teknologian keskivertokäyttäjät lähettivät keskimäärin yhden tekstiviestin 

päivässä ja kaksi multimediaviestiä viikossa. Heidän lähettämiensä tekstiviestien 

määrä on sama kuin kaikkien tutkimukseen osallistuneiden oppilaiden lähettämi-

en tekstiviestien keskiarvo (ks. luku 4.2.2) ja suurempi kuin kuvaustoimintojen 

aktiivikäyttäjien ja teknologian passiivisten käyttäjien lähettämä tekstiviestien 

määrä. Multimediaviestejä teknologian keskivertokäyttäjät lähettivät vähän 

enemmän kuin kaikki tutkimukseen osallistuneet oppilaat keskimäärin.  

Matkapuhelimen viestitoimintojen käyttö oli keskittynyt teknologian keski-

vertokäyttäjillä muita käyttäjäryhmiä enemmän kavereiden välisiin viesteihin. 

Heistä kaikki oppilaat olivat lähettäneet viestejä kavereille. Kavereiden lisäksi 

teknologian keskivertokäyttäjistä puolet (2/4) oli lähettänyt viestejä opettajalle ja 

25 % (1/4) työpaikalle. Heistä 25 % (1/4) lähetti viestejä sekä kavereille, opetta-

jalle että työpaikkaohjaajalle. 

Teknologian keskivertokäyttäjien viestien sisällöt keskittyivät muita käyttäjä-

ryhmiä enemmän kuulumisiin ja työssäoppimisjakson töihin ja tapahtumiin. Ne 

olivat viestien sisältönä kaikilla teknologian keskivertokäyttäjillä. Työssäoppimi-

sen järjestelyyn liittyvät asiat sekä asian tai ohjeen kysyminen oli viestien sisältö-

nä sen sijaan 25 %:lla (1/4) teknologian keskivertokäyttäjistä.  

Teknologian keskivertokäyttäjät ottivat keskimäärin 1,2 valokuvaa päivässä 

ja 0,1 videota viikossa. Kaikkiin tutkimukseen osallistuneisiin oppilaisiin verrat-

tuna he ottivat valokuvia vähän vähemmän ja videoita selkeästi vähemmän (vrt. 

luku 4.2.3). Kuvaustoimintojen käyttömäärissä teknologian keskivertokäyttäjät ja 
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viestitoimintojen aktiivikäyttäjät edustivat parhaiten kaikkia tutkimukseen osallis-

tuneita oppilaita.  

Kuvauskohteet jakautuvat teknologian keskivertokäyttäjillä siten, että heistä 

kellään ei ollut valokuvia opiskelukavereista tai työpaikkaohjaajasta eikä työjäl-

jestä. Sen sijaan kaikilla teknologian keskivertokäyttäjillä oli kuvaustoimintojen 

aktiivikäyttäjien tavoin valokuvia työssäoppimispaikan koneista ja laitteista tai 

hoidettavista eläimistä. Valokuvia työn tekemisestä, uusista ja erikoisista tilanteis-

ta, työssäoppimisympäristöstä sekä kuvasarja opiskeltavasta kokonaisuudesta oli 

25 %:lla (1/4) teknologian keskivertokäyttäjistä. Heidän kuvauskohteenaan oli si-

ten muita käyttäjäryhmiä useammin työssäoppimispaikan koneet ja laitteet tai 

hoidettavat eläimet.  

Teknologian keskivertokäyttäjistä 75 %:lle (3/4) palasi valokuvista mieleen 

kuvausaika ja -paikka ja puolella (2/4) työssäoppimisjaksolla tehdyt työt ja tapah-

tumat. Heistä puolet (2/4) koki myös valokuvien olevan apuna kokonaiskuvan 

muodostamisessa ja 25 %:lle (1/4) heistä valokuvista palasivat mieleen koneiden 

ja laitteiden rakenne, toiminta ja käyttö. Viestitoimintojen aktiivikäyttäjiin ja ku-

vaustoimintojen aktiivikäyttäjiin verrattuna teknologian keskivertokäyttäjillä pa-

lasi valokuvista mieleen suhteellisesti harvemmin työssäoppimisjaksolla tehdyt 

työt ja tapahtumat sekä työssäoppimisjaksolla käytettyjen koneiden rakenne, toi-

minta ja käyttö. Valokuvat olivat vastaavasti heille muita käyttäjäryhmiä parem-

min apuna kokonaiskuvan muodostamisessa.  

Teknologian keskivertokäyttäjät kokivat valokuvilla olevan muihin käyttäjä-

ryhmiin verrattuna vähemmän merkitystä tiedon jakamisessa ja prosessoinnissa. 

Heistä puolet (2/4) ilmaisi niillä olevan merkitystä tiedon jakamisessa ja proses-

soinnissa. Se on prosentuaalisesti vähän vähemmän kuin viestitoimintojen aktii-

vikäyttäjien ja selkeästi vähemmän kuin kuvaustoimintojen aktiivikäyttäjien ko-

kema merkitys. 

Teknologian keskivertokäyttäjistä suurin osa (3/4) pääsi verkko-oppimis-

ympäristöön ilman suuria vaikeuksia. Sen sijaan verkko-oppimisympäristön käy-

tössä heistä puolella (2/4) oli vaikeuksia. Päiväkirjojen kirjoittamisessa teknologi-

an keskivertokäyttäjät olivat keskimääräistä vähän passiivisempia.  

Verrattaessa teknologian keskivertokäyttäjien kokemuksia verkko-

oppimisympäristön käytössä muihin käyttäjäryhmiin havaitaan, että teknologian 

keskivertokäyttäjillä oli selkeästi enemmän ongelmia verkko-oppimisympäristöön 

pääsyssä ja verkko-oppimisympäristön käytössä kuin viestitoimintojen aktiivi-

käyttäjillä ja vähän enemmän kuin kuvaustoimintojen aktiivikäyttäjillä. Heillä oli 

vastaavasti siinä vähemmän ongelmia kuin teknologian passiivisilla käyttäjillä.  



 

 186

4.5.4 Teknologian passiivikäyttäjät 

Teknologian passiivikäyttäjien ryhmä muodostuu kolmesta oppilaasta, joilla työs-

säoppimisjaksoilla olleiden matkapuhelimien ja verkko-oppimisympäristön käyttö 

oli puhelutoimintoja ja päiväkirjan täyttämistä lukuun ottamatta korkeintaan kes-

kimääräisen aktiivista.  

Teknologian passiivikäyttäjien matkapuhelimen ja verkko-oppimisympäristön 

käyttöaktiivisuus työssäoppimisjaksolla on kuvattu kuviossa 15. Tyypillistä tek-

nologian passiivikäyttäjille oli, että he käyttivät yksittäisiä poikkeuksia lukuun ot-

tamatta kaikkia toimintoja vähän ja osallistuivat vuorovaikutukseen työssäoppi-

misjakson aikana passiivisesti.  

 

Kuvio 15. Teknologian passiivikäyttäjien matkapuhelimien ja verkko-oppimis-

ympäristön käyttöaktiivisuus. 

Teknologian passiivikäyttäjät (n=3) soittivat yhtä poikkeusta lukuun ottamatta 

korkeintaan yhden äänipuhelun viikossa, mikä on 20 % kaikkien tutkimukseen 

osallistuneiden oppilaiden (N=20) soittamien puheluiden keskiarvosta. Teknolo-

gian passiivikäyttäjistä 33 % (1/3) ei soittanut yhtään äänipuhelua työssäoppimis-

jakson aikana. Heistä yksikään oppilas ei ollut mukana video- ja ryhmäpuheluissa.  

Teknologian passiivikäyttäjien äänipuhelujen kohteet jakautuivat muita käyt-

täjäryhmiä vähemmän, sillä aineiston mukaan he olivat soittaneet pelkästään 

opiskelijakavereille. Kukaan heistä ei siis ollut soittanut opettajalle tai työpaikalle. 

Puhelujen sisältönä teknologian passiivikäyttäjillä oli työssäoppimisen järjestämi-
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seen liittyvät asiat. Yhden teknologian passiivikäyttäjän (v23) puhelujen sisällöt 

eivät ilmene aineistosta.  

Teknologian passiivikäyttäjät (n=3) lähettivät myös teksti- ja multimediavies-

tejä vähän. He lähettivät keskimäärin yhden tekstiviestin kahdessa viikossa, mikä 

on 10 % kaikkien tutkimukseen osallistuneiden oppilaiden (N=20) lähettämien 

viestien keskiarvosta ja 5 % viestitoimintojen aktiivikäyttäjien lähettämien viesti-

en määrästä. Multimediaviestejä heistä oli lähettänyt yksi oppilas. Aineiston mu-

kaan teknologian passiivikäyttäjien viestitoimintojen avulla tapahtuva vuorovai-

kutus keskittyi asian tai ohjeen kysymiseen opettajalta.  

Teknologian passiivikäyttäjät ottivat myös valokuvia muihin käyttäjäryhmiin 

verrattuna vähän. Kuvaustoimintojen aktiivikäyttäjien (n=8) ottamasta valokuva-

määrästä he olivat ottaneet valokuvia 10 % ja viestitoimintojen aktiivikäyttäjien 

sekä teknologian keskivertokäyttäjien ottamien valokuvien määrästä 20 %. Vide-

oita he olivat ottaneet myös huomattavasti vähemmän kuin viestitoimintojen ak-

tiivikäyttäjät ja kuvaustoimintojen aktiivikäyttäjät ja noin puolet vähemmän kuin 

teknologian keskivertokäyttäjät. Teknologian passiivikäyttäjistä 33 % (1/3) ei ol-

lut ottanut yhtään valokuvaa eikä videota.  

Teknologian passiivikäyttäjien kuvauskohteet jakautuivat siten, että he olivat 

ottaneet valokuvia pääasiassa työssäoppimisympäristöstä ja työn tekemisestä. Uu-

sista ja erikoisista tilanteista heillä ei ollut yhtään valokuvaa tai videota, toisin 

kuin kaikkiin muihin käyttäjäryhmiin kuuluvilla oppilailla. Oppilas 23 poikkeaa 

muista teknologian passiivikäyttäjistä valokuvien määrässä ja kuvauskohteiden 

monipuolisuudessa. Hänellä oli valokuvia myös työssäoppimispaikan koneista ja 

laitteista tai hoidetuista eläimistä, työjäljestä sekä kuvasarja opiskeltavasta koko-

naisuudesta.  

Valokuvia ottaneille teknologian passiivikäyttäjille (2/3) palasi valokuvista ja 

videoista mieleen kuvausaika ja -paikka, työssäoppimisjaksolla tehdyt työt ja ta-

pahtumat sekä koneiden rakenne, ominaisuudet ja käyttö. He kokivat myös, että 

valokuvat ja videot olivat apuna työn tai työympäristön kokonaiskuvan muodos-

tamisessa. Teknologian keskivertokäyttäjiä suhteellisesti useammalle teknologian 

passiivikäyttäjälle palasi valokuvista ja videoista mieleen työssäoppimisjaksolla 

käytettyjen koneiden ja laitteiden rakenne, ominaisuudet ja käyttö. Teknologian 

passiivikäyttäjät kokivat myös, että valokuvilla ja videoilla on merkitystä tiedon 

jakamisessa.  

Teknologian passiivikäyttäjät käyttivät verkko-oppimisympäristöä vähän. He 

kirjoittivat kuitenkin keskimäärin kolme päiväkirjaa viikossa, mikä vastaa kaikki-

en tutkimukseen osallistuneiden oppilaiden keskiarvoa (ks. luku 4.3) Teknologian 
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passiivikäyttäjistä 33 % (1/3) pääsi verkko-oppimisympäristöön hyvin. Muihin 

käyttäjäryhmiin verrattuna heillä oli suhteellisesti eniten vaikeuksia verkko-

oppimisympäristöön pääsyssä. Sen sijaan päiväkirjojen kirjoittamisessa ja tallen-

tamisessa verkko-oppimisympäristöön päässeillä teknologian passiivikäyttäjillä ei 

ollut ongelmia muita käyttäjäryhmiä enemmän.  

4.6 Oppilaiden ammattitaidon kehittyminen teknologiatuetussa 
työssäoppimisessa 

Tässä luvussa kuvataan tutkimukseen osallistuneiden oppilaiden kokemuksia hei-

dän ammattitaitonsa kehittymisestä työssäoppimisjaksoilla, joissa opetusteknolo-

giaa käytettiin. Tässä luvussa kuvataan myös käyttäjäryhmien (ks. jaottelu luvusta 

4.5) välisiä eroja ammattitaidon kehittymisessä. Ammattitaidon kehittymistä sel-

vitettiin kysymällä oppilailta tutkimushaastattelussa, mitä he kokivat oppineensa 

tutkimukseen sisältyvällä työssäoppimisjaksollaan. Käyttäjäryhmien välisiä eroja 

selvitettiin vertaamalla, kuinka monta prosenttia eri käyttäjäryhmiin sijoittuneista 

oppilaista ilmaisi oppineensa eri tietoja ja taitoja. Analysoinnissa käytettiin apuna 

myös verkko-oppimisympäristöön tallennettuja päiväkirjoja. Ammattitaidon ke-

hittymiseen liittyvänä aineistona oli yhteensä 76 haastatteluvastausta ja 362 op-

pimispäiväkirjaa kahdeltakymmeneltä oppilaalta.  

Tutkimukseen osallistuneet oppilaat kokivat oppineensa tutkimukseen sisäl-

tyneillä työssäoppimisjaksoilla työssä tarvittavia perustietoja ja -taitoja, rutiinia ja 

varmuutta, tilannekohtaisia toimintataitoja sekä aiempaa syvällisempää ja laajem-

paa tietoa työstä. Eniten oppilaat kokivat oppineensa työssäoppimisjaksolla työssä 

tarvittavia perustietoja ja -taitoja ja vähiten työn perustana olevaa syvällisempää 

ja laajempaa tietoa. Työssä tarvittavien perustietojen ja -taitojen oppiminen ilmeni 

opittavassa ammatissa tarvittavien rutiininomaisten töiden hallitsemisena, joita 

olivat esimerkiksi lämpölaitoksella kosteusnäytteen ottaminen laitokseen tulevas-

ta polttoaineesta.  

Oppiminen oli painottunut kaikkiin käyttäjäryhmiin kuuluvilla oppilailla 

työssä tarvittavien perustietojen ja -taitojen oppimiseen sekä työn rutinoitumiseen. 

Viestitoimintojen aktiivikäyttäjät kokivat oppineensa muita käyttäjäryhmiä 

enemmän rutiinitöitä vaativampia tilannekohtaisia toimintataitoja sekä työn pe-

rustana olevaa aiempaa syvällisempää ja laajempaa tietoa. Kuvaustoimintojen ak-

tiivikäyttäjät ja teknologian keskivertokäyttäjät kokivat oppineensa muita käyttä-

järyhmiä vähemmän tilannekohtaisia toimintataitoja sekä aiempaa syvällisempää 

ja laajempaa tietoa.  
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Oppilaiden ammattitaidon kehittyminen sekä käyttäjäryhmien väliset erot ku-

vataan yksityiskohtaisemmin luvuissa 4.6.1 ja 4.6.2.  

4.6.1 Oppilaiden kuvaamat työssäoppimisjaksoilla opitut tiedot ja 
taidot 

Aineiston mukaan tutkimukseen osallistuneet oppilaat kokivat oppineensa työssä-

oppimisjaksolla työssä tarvittavia perustietoja ja -taitoja (44 (19)), rutiinia ja 

varmuutta 14 (11), tilannekohtaisia toimintataitoja (11 (6)) sekä aiempaa syvälli-

sempää ja laajempaa työn perustana olevaa tietoa (7 (7)). Kaikki tutkimukseen 

osallistuneet oppilaat kokivat, että he olivat oppineet jotakin uutta työssäoppimis-

jaksolla. Kuviossa 16 on kuvattu opittujen tietojen ja taitojen jakautuminen ilma-

usten määrän mukaan erilaisiin opittuihin asioihin.  

 

Kuvio 16. Oppilaiden kuvaamat työssäoppimisjaksoilla opitut tiedot ja taidot sekä nii-

den prosentuaalinen jakautuminen ilmausten määrän mukaan.  

Työssä tarvittavat perustiedot ja -taidot 

Työssä tarvittavilla perustiedoilla ja -taidoilla tarkoitetaan opittavan työn tekemi-

sen edellyttämiä välttämättömiä tietoja ja taitoja. Kuviosta 16 havaitaan, että il-

mausten määrällä mitattuna yli puolet työssäoppimisjaksolla opituista tiedoista ja 

taidoista oli työssä tarvittavien perustietojen ja -taitojen oppimista. Niitä koki op-

pineensa 95 % (19/20) tutkimukseen osallistuneista oppilaista. Aineistosta ilme-

59 %18 %

14 %

9 % Työssä tarvittavat 
perustiedot ja -taidot

Työn rutinoituminen

Tilannekohtaiset 
toimintataidot

Työn perustana olevan 
tiedon laajeneminen ja 
syveneminen
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nee, että kaikki tutkimukseen osallistuneet oppilaat hallitsivat työssäoppimisjak-

son jälkeen jakson oppimistavoitteiden mukaisten töiden perustiedot ja -taidot.  

Työssä tarvittavien perustietojen ja -taitojen hallinta ilmeni työssä yksittäisen 

työvaiheen tai työn osan hallintana. Esimerkiksi lämmöntuotantotöitä, joita voi 

tehdä hallitsemalla työssä tarvittavat perustiedot ja -taidot, olivat kosteusnäytteen 

ottaminen lämpölaitokseen tulevasta polttoaineesta sekä lämpölaitoksen yleisim-

mät huolto- ja kunnossapitotyöt. Kosteusnäytteen ottaminen on lämmöntuotan-

nossa toistuva työ, joka tehdään päivittäin. Sen ilmaisivat oppineensa kaikki 

lämmöntuotantoa työssäoppimisjaksolla opiskelleet oppilaat. Yleisimpiin huolto- 

ja kunnossapitotöihin sisältyivät esimerkiksi kuljettimen puhdistus ja huolto sekä 

uunin arinan puhdistus. Niitä koki oppineensa vähän yli puolet (4/7) lämmöntuo-

tantoa työssäoppimisjaksolla opiskelleista oppilaista.  

Maatilan viljelytöistä työssä tarvittavien perustietojen ja -taitojen hallintaa 

edellyttäviä töitä olivat esimerkiksi traktorin ja siihen liitettävän laitteen käyttö. 

Maatilan viljelytöiden tekeminen koneellisesti edellyttää traktorin käyttötaitoja. 

Aineistosta ilmenee, että suurin osa (6/9) maatilan viljelytöitä työssäoppimisjak-

solla opiskelleista oppilaista oli oppinut traktorin peruskäytön jo ennen työssäop-

pimisjaksoa. Sen sijaan traktoriin liitettävän laitteen käyttöä kokivat oppineensa 

oppilasta 23 lukuun ottamatta kaikki maatilan viljelytöitä työssäoppimisjaksolla 

opiskelleet oppilaat. Aineistosta ilmenee, että oppilas 23 oli oppinut sekä traktorin 

että siihen liitettävien laitteiden käytön perustaidot jo ennen työssäoppimisjaksoa.  

Tyypillisesti maatilan viljelytöitä opiskelleet oppilaat (n=9) olivat oppineet 

työssäoppimisjaksolla tekemään jonkin uuden viljelytyövaiheen tai käyttämään 

erilaista laitetta tutussa työvaiheessa. Uuden työvaiheen oppimiselle oli tyypillistä, 

että oppilas hallitsi siinä tarvittavien koneiden ja laitteiden käytön, mutta hänelle 

tuotti vielä vaikeuksia hallita työkokonaisuus. Esimerkiksi ruiskutusajankohdan 

määrittäminen tuotti vaikeuksia, mutta itse ruiskutuksen tekeminen onnistui (v21 

ja v25).  

Aineiston mukaan eläintenhoitotyötä opiskelleet oppilaat (n=9) olivat oppi-

neet tekemään perustietoja ja -taitoja edellyttäviä päivittäisiä eläintenhoitotöitä. 

Niitä olivat esimerkiksi eläinten ruokkiminen, jota koki oppineensa vajaa puolet 

(4/9) eläintenhoitotöitä työssäoppimisjaksolla opiskelleista oppilaista. Aineistosta 

voidaan päätellä, että loput eläintenhoitoa opiskelleet oppilaat olivat oppineet 

eläinten ruokkimisen jo aiemmin. Maatilan eläintenhoito sisälsi lehmien ruokki-

misen lisäksi muun muassa niiden lypsämisen ja navetan puhtaanapidon. Niitä 

kokivat oppineensa kaikki maatilan eläintenhoitoa työssäoppimisjaksolla opiskel-
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leet oppilaat. Kuvaava esimerkki maatilan eläintenhoitoon liittyvien päivittäisten 

töiden oppimisesta oli seuraava haastatteluvastaus: 

”minä opin tekemään ne (lypsämisen) alkujärjestelyt …. minä opin lypsä-

mään, minä ossaan lypsää kunnolla … kyl minä uskosin, että minä pystysin 

tekkeen kaikki (lypsämiseen liittyvät) työt …. ruokinnat ja sitte tuota justiin 

kaikki parret siivota ja ruokintapöyvät ja lypsyasemat ja sitten ne maitohuo-

neen toimiston pystyn siivoomaan ja vasikat juottamaan” (v33) 

Oppilaan 33 haastatteluvastauksesta ilmenee lehmien lypsämisessä jokaisella lyp-

sykerralla toistuvien työvaiheiden oppiminen. Myös eläinten ruokkiminen ja par-

sien puhdistaminen olivat toistuvia eläintenhoitotöitä.  

Työssä tarvittavilla perustiedoilla ja -taidoilla hallittavat työt olivat tyypilli-

sesti työkokonaisuuden tai tuotantoprosessin vaiheita tai osia. Niiden hallitsemi-

nen ei riittänyt työkokonaisuuden hallintaan, vaan siihen tarvittiin myös työn ru-

tinoitumista, tilannekohtaisia toimintataitoja sekä työn perustana olevaa aiempaa 

syvällisempää ja laajempaa tietoa. Oppilaan 12 haastatteluvastaus on osuva esi-

merkki lämmöntuotannon töissä selviytymisestä hallitsemalla työssä tarvittavat 

perustiedot ja -taidot: 

”normaali vaiheessa kun laitos on niin kun kaukolämpölaitos on kohtalaisen 

automaattinen ja sen valvominen on kohtalaisen helppoa ja on määrättyjä 

pääasioita mitä siellä tapahtuu … jos se on noin muuten teknisesti kunnossa 

se laitos, että se ei ole huonossa kunnossa, niin minä uskon, että sitä pystyisi 

välttävästi jopa laitosta hoitaan tai sillä tavalla näillä tiedoilla” (v12) 

Lämmöntuotanto automatisoidulla lämpölaitoksella edellyttää, että lämpölaitok-

sen hoitaja ymmärtää laitoksen toimintaperiaatteen ja hallitsee laitoksen käyttöön 

liittyvät välttämättömät työt, joista selviytyy perustiedoilla ja -taidoilla. Lämpölai-

toksen toimintaperiaatteen ymmärtäminen ja lämmöntuotannon toistuvien töiden 

osaaminen ei kuitenkaan riitä lämmöntuotannon kokonaisuuden eikä poikkeusti-

lanteiden hallintaan. Vastaavasti yhden viljelytyövaiheen oppiminen ei riitä hallit-

semaan koko viljelykokonaisuutta.  

 Työn rutinoituminen  

Työn rutinoituminen tarkoittaa työssä tarvittavien rutiinien ja varmuuden lisään-

tymistä. Ilmausten määrällä mitattuna noin viidennes (18 %) oppilaiden kokemas-

ta oppimisesta oli työn rutinoitumista (kuvio 16). Rutiineja koki oppineensa 55 % 
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(11/20) tutkimukseen osallistuneista oppilaista. Työn rutinoituminen ilmeni työssä 

siten, että työtä tehdessään oppilaan ei tarvinnut enää miettiä niin tarkkaan, miten 

työ tehdään. Työn rutinoituminen lisäsi myös työnopeutta sekä varmuutta ja itse-

näisyyttä työn tekemiseen. 

Aineiston mukaan työn rutinoituminen tapahtui työssäoppimisjaksolla usein 

toistuneissa töissä, joiden tekeminen edellytti työssä tarvittavien perustietojen 

ja -taitojen hallintaa. Esimerkiksi lämmöntuotannon töistä oppilaille tuli näytteen 

ottamiseen rutiini. Vastaavasti maatilan viljelytöitä opiskelleet oppilaat rutinoitui-

vat traktorin ja siihen liitettävien laitteiden käytössä. Eläinten hoitamisessa rutii-

nin ja varmuuden lisääntyminen ilmeni muun muassa eläinten joustavana käsitte-

lytaitona ja toistuvien eläintenhoitotöiden määrätietoisena tekemisenä.  

Rutinoituneessa työssä yhdistyivät työhön liittyvien yksittäisten asioiden sekä 

kokonaisuuden hallinta. Työn rutinoitumista, varmuuden lisääntymistä sekä työn 

kokonaisuuden hallinnan paranemista kuvaa hyvin seuraava haastatteluvastaus: 

”paljo varmemmaksi tuli tai siis sillai, että ensimmäisenä päivänä ku joku tu-

li koiranruokaa ostamaan, nii oli heti, että Merja tuu auttamaan. Sitten lop-

puajasta pysty ihan hyvin, ku joku tuli kysymään vaikka pienikokoiselle aktii-

viselle koiralle ruokaa, nii heti osas niinko ohjata sinne minne pitihi, että eka 

kysyä vähä, että minkä hintasta suurin piirtein tai kuinka paljon oot valmis 

niinko maksamaan. Minä voin suositella sulle vähä laadukkaampaa, joka on 

tietenki hinnakkaampaa ja sitte voipi semmosta ei niin hinnakasta ruokaa. 

Siinä niinko oppi tuli paljo varmemmaksi ja pysty niinko heti sillai itekki, että 

tämmöstä ja tämmöstä on tarjolla …. pitäs silti vielä olla semmonen ihminen, 

jolle pystys hätätilanteessa soittammaan … että en minä sillain tienny, jos ky-

sy jotain tiettyä asiaa” (v36)  

Työn kokonaisuuden hallinta ilmeni siten, että oppilaille oli muodostunut käsitys 

työn vaiheista ja niiden järjestyksestä. Tällöin oppilaat osasivat edetä työssä vaihe 

vaiheelta ja tehdä niihin kuuluvat työt aiempaa paremmin ottaen huomioon myös 

kokonaisuuden. Esimerkiksi oppilas 36 oli edennyt asiakaspalvelutilanteen hal-

linnassa osaamiseen, jolla hän hallitsi tavalliset asiakastilanteet. Hän koki kuiten-

kin vielä, että hän ei hallinnut asiakaspalvelua kokonaisuutena eikä siinä ilmen-

neitä poikkeustilanteita. 

Aineistosta ilmenee työn rutinoitumisen edenneen asteittain siten, että oppi-

laat oppivat ensin työvaiheen tai työn osan perustiedot ja -taidot. Niiden oppimi-

sen jälkeen työvaiheiden tai työn osien tekeminen rutinoitui toistojen lisääntyessä. 

Työn osan tai työvaiheen rutinoituminen mahdollisti laajempaan kokonaisuuteen 
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kuuluvien töiden oppimisen nopeammin. Työn rutinoitumisen vaiheet ilmenivät 

esimerkiksi traktorin ja siihen liitettävien laitteiden käytön oppimisessa. Oppilaat, 

joilla ei ollut aikaisempaa traktorin käyttökokemusta, saavuttivat työssäoppimis-

jaksolla rutinoituneen työn tekemisen tason traktorin perustoimintojen käytössä. 

Vastaavasti oppilaat, jotka olivat oppineet traktorin peruskäytön jo aiemmin, saa-

vuttivat rutinoituneen työn tekemisen tason traktoriin liitettävien viljelytöissä käy-

tettävien laitteiden hallinnassa.  

Tilannekohtaiset toimintataidot  

Tilannekohtaisilla toimintataidoilla tarkoitetaan taitoja, joiden avulla oppilas ky-

keni toimimaan paremmin ottaen huomioon työtilanteen erityispiirteet sekä toi-

mimaan normaalista poikkeavissa tilanteissa. Ne sisältävät myös erityistöiden, ku-

ten maatilan eläintenhoitotöissä lehmän poikimistilanteen, hallinnan.  

Tutkimukseen osallistuneet oppilaat kokivat oppineensa tilannekohtaisia toi-

mintataitoja ilmausten määrällä mitattuna selkeästi vähemmän kuin työssä tarvit-

tavia perustietoja ja -taitoja ja vähän vähemmän kuin työn rutinoitumista (kuvio 

16). Tilannekohtaisia toimintataitoja koki oppineensa 30 % (6/20) tutkimukseen 

osallistuneista oppilaista.  

Työtilanteiden erityispiirteiden huomioonoton oppiminen ilmeni esimerkiksi 

eläintenhoidossa yksilöllisenä eläinten tuntemisena ja käsittelynä. Eläinten yksi-

löllistä tuntemista kuvaa hyvin seuraava haastatteluvastaus: 

”jokkainen on oma yksilösä ja niin niitä pittää käsitelläkki, että ei oo kahta 

samanlaista elläintä … siellähi on tällä hetkellä … 43 lehmää … ja kahta ei 

oo samanlaista ja jokkaisen tunnen nimeltä ja tiiän nimeltä … ja niien vasi-

katki muistaa nimeltä …. ei niitä voi sillai tunteettomina elläiminä pittää, että 

ne on jokkainen oma persoona” (v32) 

Tilannekohtaisten toimintataitojen hallitseminen ilmeni siten, että työssä tarvitta-

vien perustietojen ja -taitojen hallintaan yhdistyivät työn perustana olevan tiedon 

käyttö ja soveltaminen tilannekohtaisesti. Esimerkiksi eläinten yksilöllisessä kä-

sittelyssä yhdistyivät eläintenhoidon perustaitojen hallinta sekä hoidettaviin eläi-

miin liittyvä tieto, jota soveltamalla oppilas pystyi toimimaan eläintenhoitotyössä 

tilannekohtaisesti.  

Aineistosta ilmenee, että työssä tarvittavien perustietojen ja -taitojen hallinta 

sekä tilannekohtaisten toimintataitojen hallinta muodostivat usein kaksi peräk-

käistä oppimisen tasoa, jossa tilannekohtaisten toimintataitojen hallinta ilmensi 
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kehittyneempää osaamista. Se ilmeni esimerkiksi eläintenhoitotyössä siten, että 

oppilaat olivat oppineet tekemään ensin eläintenhoitoon liittyvät toistuvat työt, 

joista voi muodostua myöhemmin rutiineja. Tällöin esimerkiksi oppilas 33 ym-

märsi, että jos hän oli itse hermostunut eläinten hoitotilanteessa, niin eläimetkin 

hermostuivat. Hän ei kuitenkaan vielä osannut ottaa työssään eläinten erilaisuutta 

huomioon ja muuttaa omaa toimintaansa sen mukaan, kuten eläinten yksilöllisen 

käsittelyn hallitsevat oppilaat tekivät. Edella oleva oppilaan 32 kuvaus on esi-

merkki pidemmälle kehittyneistä taidoista, jolloin oppilas kykeni eläinten käsitte-

lyssä ja hoidossa ottamaan huomioon eläinten yksilöllisyyden.  

Tutkimukseen osallistuneista oppilaista 20 % (4/20) ilmaisi oppineensa tilan-

nekohtaisia toimintataitoja töissä, joiden tekeminen ei heillä ollut rutinoitunutta. 

Siitä voidaan päätellä, että tilannekohtaisten toimintataitojen oppiminen ei aina 

edeltänyt työn rutinoitumista. Tilannekohtaisten toimintataitojen oppiminen edelsi 

kuitenkin aina, kuten työn rutinoituminenkin, työssä tarvittavien perustietojen 

ja -taitojen oppimista. 

Tilannekohtaisiin toimintataitoihin liittyi myös poikkeustilanteiden hallinta. 

Niitä koki oppineensa suurin osa (5/6) tilannekohtaisia toimintataitoja oppineista 

oppilaista. Normaalista poikkeavia tilanteita syntyi esimerkiksi lämpölaitoksella 

häiriötilanteissa, joissa lämmöntuotanto jouduttiin keskeyttämään korjauksen 

ajaksi. Vastaavasti maatilan töissä normaalista poikkeava tilanne syntyi esimer-

kiksi, kun jokin laite meni rikki tai tilalla tehtiin normaaleista työrutiineista poik-

keavia töitä. Normaalista poikkeaviin tilanteisiin liittyi usein myös erityistöiden 

tekemistä, kuten traktorin kytkimen korjaamista, lehmän poikimisesta huolehti-

mista ja vuodon korjaamista lämpöverkosta. 

Työn perustana olevan tiedon syveneminen ja laajeneminen 

Työn perustana olevan tiedon syvenemisellä ja laajenemisella tarkoitetaan opitta-

vaan työhön liittyvän aiempaa syvällisemmän ja laajemman tiedon lisääntymistä. 

Kuviosta 16 havaitaan, että tutkimukseen osallistuneet oppilaat kokivat oppineen-

sa työssäoppimisjaksolla ilmausten määrällä mitattuna vähiten (9 %) työn perus-

tana olevaa aiempaa syvällisempää ja laajempaa tietoa. Sitä koki oppineensa 35 % 

(7/20) tutkimukseen osallistuneista oppilaista, joka on 5 %-yksikköä enemmän 

kuin tilannekohtaisia toimintataitoja ja 25 %-yksikköä vähemmän kuin työn ru-

tinoitumista oppineiden oppilaiden osuus. Työn perustana olevan aiempaa syvälli-

semmän ja laajemman tiedon oppiminen ilmeni työkokonaisuuden syvällisempä-

nä ja laajempana ymmärtämisenä, jolloin oppilas ymmärsi aiempaa paremmin yk-
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sittäisen työvaiheen osana työkokonaisuutta sekä työvaiheen tekemiseen vaikut-

tavia syy–seuraussuhteita, asiayhteyksiä ynnä muita tekijöitä. 

Aineistosta ilmenee, että aiempaa syvällisemmän ja laajemman tiedon oppi-

minen oli rajoittunut opittuun työhön ja työkokonaisuuteen. Siksi tutkimukseen 

osallistuneiden oppilaiden työssäoppimisjaksolla saavuttama laajempi näkemys 

työstä ei ilmennyt vielä työkokonaisuuden sijoittamisena osaksi suurempaa toi-

mintakokonaisuutta. Työn tai työkokonaisuuden syvällisempi ymmärtäminen ei 

myöskään aineiston perusteella ilmennyt vielä syvällistä erityisosaamista vaativi-

en töiden tekemisenä.  

Lämmöntuotantoa opiskelleilla oppilailla (n=7) aiempaa laajempi tieto ilmeni 

lämpölaitoksen toiminnan ja toimintaperiaatteiden ymmärtämisenä. Se helpotti 

hahmottamaan oman työn merkitystä lämmöntuotannossa. Lämmöntuotantoa 

työssäoppimisjaksolla opiskelleiden oppilaiden saavuttama aiempaa syvällisempi 

tieto lämpölaitoksen toiminnasta rajoittui työssäoppimisjaksolla tehtyihin töihin. 

Aiempaa syvällisemmän ja laajemman tiedon perusteella oppilaat eivät työssäop-

pimisjakson jälkeen kokeneet pystyvänsä tekemään vielä kaikkia lämmöntuotan-

toon liittyviä töitä.  

Eläintenhoitotöissä aiempaa syvällisempi ja laajempi tieto ilmeni esimerkiksi 

eläimen käyttäytymisen ymmärtämisenä, jolloin oppilaat osasivat muuttaa omaa 

toimintaansa paremmin tilanteen mukaan. Eläintenhoitoa opiskelleiden oppilaiden 

tieto lisääntyi myös eläinten terveydestä, ruuista ja ruokinnasta. Niiden hallitse-

minen on perusta eläinten hyvälle hoidolle.  

Aineistosta ilmenee, että 57 % (4/7) oppilaista, jotka ilmaisivat oppineensa 

työn perustana olevaa aiempaa syvällisempää ja laajempaa tietoa, ilmaisivat oppi-

neensa myös tilannekohtaisia toimintataitoja. Vastaavasti 67 % (4/6) oppilaista, 

jotka ilmaisivat oppineensa tilannekohtaisia toimintataitoja, ilmaisivat oppineensa 

myös työn perustana olevaa aiempaa syvällisempää ja laajempaa tietoa. Aineistos-

ta voidaan päätellä, että työn perustana olevan aiempaa syvällisemmän ja laa-

jemman tiedon ja tilannekohtaisten toimintataitojen oppiminen tukivat usein toisi-

aan. Siitä voidaan päätellä myös, että oppilaat oppivat sekä tilannekohtaisia toi-

mintataitoja että työn perustana olevaa syvällisempää ja laajempaa tietoa myös 

toisistaan riippumatta.  
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4.6.2 Oppilaiden kuvaamien työssäoppimisjaksolla opittujen tietojen 
ja taitojen erot käyttäjäryhmien välillä 

Haastatteluaineistosta sekä verkko-oppimisympäristöön kirjoitetuista päiväkirjois-

ta ilmenee, että oppilaiden kuvaamissa tiedoissa ja taidoissa oli eroja käyttäjä-

ryhmien (ks. luku 4.5) välillä. Viestitoimintojen aktiivikäyttäjät kokivat oppineen-

sa syvällisimmät ja laajimmat tiedot ja taidot työssäoppimisjakson aikana. Kuva-

ustoimintojen aktiivikäyttäjät ja teknologian keskivertokäyttäjät kokivat ammatti-

taidon kehittymisen painottuneen viestitoimintojen aktiivikäyttäjiä enemmän 

työssä tarvittavien perustietojen ja -taitojen sekä työrutiinien oppimiseen. Tekno-

logian keskivertokäyttäjien ja teknologian passiivikäyttäjien kokema tilannekoh-

taisten toimintataitojen ja työn perustana olevan tiedon oppiminen oli sen sijaan 

jakautunut muita käyttäjäryhmiä enemmän eri oppilailla. 

Taulukossa 13 on kuvattu, kuinka monta prosenttia eri käyttäjäryhmiin sijoit-

tuneista oppilaista ilmaisi oppineensa eri tietoja ja taitoja. Taulukosta ilmenee, et-

tä kaikki viestitoimintojen aktiivikäyttäjät, kuvaustoimintojen aktiivikäyttäjät ja 

teknologian keskivertokäyttäjät kokivat oppineensa työssä tarvittavia perustietoja 

ja -taitoja. Ottaen huomioon aiemmin hankitun osaamisen, myös kaikki teknolo-

gian passiivikäyttäjät kokivat hallitsevansa työssä tarvittavat perustiedot ja -taidot 

työssäoppimisjakson jälkeen. Kuvaustoimintojen aktiivikäyttäjiä lukuun ottamatta 

kaikille käyttäjäryhmille oli myös tyypillistä, että aiempaa syvällisempää ja laa-

jempaa osaamista vaativa tilannekohtaisten toimintataitojen ja työn perustana ole-

van tiedon oppiminen oli jakaantunut epätasaisesti käyttäjäryhmän sisällä. 
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Taulukko 13. Tutkimukseen osallistuneiden oppilaiden (N=20) prosentuaalinen jakaan-

tuminen opetusteknologian käyttäjäryhmittäin opittujen tietojen ja taitojen mukaan. 

Työssäoppimisjaksolla 

opitut tiedot ja taidot 

Käyttäjäryhmät 

Viestitoimintojen 

aktiivikäyttäjät 

(n=5) 

% oppilaista  

Kuvaustoimintojen 

aktiivikäyttäjät 

(n=8) 

% oppilaista 

Teknologian 

keskivertokäyttäjät 

(n=4) 

% oppilaista  

Teknologian 

passiivikäyttäjät 

(n=3) 

% oppilaista  

Työssä tarvittavat 

perustiedot ja -taidot  

100  100 100 67  

Työn rutinoituminen  80  50  50  67  

Tilannekohtaiset 

toimintataidot  

40 25  25  33  

Työn perustana olevan 

tiedon laajeneminen ja 

syveneminen 

40 25  25  33  

Taulukosta 13 ilmenee, että viestitoimintojen aktiivikäyttäjät (n=5) kokivat oppi-

neensa suhteellisesti eniten työssä tarvittavia perustietoja ja -taitoja sekä työ-

rutiineja ja vähiten tilannekohtaisia toimintataitoja sekä aiempaa syvällisempää ja 

laajempaa työn perustana olevaa tietoa. Aineistosta ilmenee, että viestitoimintojen 

aktiivikäyttäjien oppiminen oli jakaantunut muita käyttäjäryhmiä laajemmin, sillä 

heistä kukaan ei kokenut oppineensa työssäoppimisjaksolla pelkästään työssä tar-

vittavia perustietoja ja -taitoja.  

Työn koki rutinoituneen 80 % (4/5) viestitoimintojen aktiivikäyttäjistä, mikä 

on 30 %-yksikköä teknologian keskivertokäyttäjiä ja kuvaustoimintojen aktiivi-

käyttäjiä sekä 13 %-yksikköä teknologian passiivikäyttäjiä enemmän. Aineistosta 

ilmenee, että viestitoimintojen aktiivikäyttäjät kokivat oppineensa muita käyttäjä-

ryhmiä vähemmän työssä tarvittavien perustietojen ja -taitojen lisäksi pelkästään 

työrutiineja. Muita käyttäjäryhmiä suhteellisesti enemmän he kokivat oppineensa 

sen sijaan syvällisempää ja laajempaa osaamista vaativia tilannekohtaisia toimin-

tataitoja sekä työn perustana olevaa tietoa.  

Kuvaustoimintojen aktiivikäyttäjät (n=8) kokivat oppineensa suhteellisesti 

eniten työssä tarvittavia perustietoja ja -taitoja sekä työrutiineja ja vähiten tilan-

nekohtaisia toimintataitoja sekä aiempaa syvällisempää ja laajempaa tietoa opitta-

vista asioista (taulukko 13). Työn koki rutinoituneen 50 % (4/8) kuvaustoiminto-

jen aktiivikäyttäjistä, mikä on 10 %-yksikköä vähemmän kuin kaikkien tutkimuk-

seen osallistuneiden oppilaiden keskiarvo. Aineistosta ilmenee, että kuvaustoi-

mintojen aktiivikäyttäjistä 38 % (3/8) koki oppineensa työssä tarvittavien perus-



 

 198

tietojen ja -taitojen lisäksi pelkästään työrutiineja. Heidän oppimisensa keskittyi 

siten suhteellisesti viestitoimintojen aktiivikäyttäjiä enemmän työrutiinien oppi-

miseen.  

Kuvaustoimintojen aktiivikäyttäjistä neljännes (2/8) koki oppineensa tilanne-

kohtaisia toimintataitoja ja työn perustana olevaa aiempaa syvällisempää ja laa-

jempaa tietoa. Aineistosta ilmenee, että kuvaustoimintojen aktiivikäyttäjien aiem-

paa syvällisempää ja laajempaa osaamista vaativa oppiminen oli keskittynyt sa-

moille oppilaille, sillä kaikki tilannekohtaisia toimintataitoja oppineet kuvaustoi-

mintojen aktiivikäyttäjät kokivat oppineensa myös työn perustana olevaa aiempaa 

syvällisempää ja laajempaa tietoa. Tilannekohtaisia toimintataitoja sekä aiempaa 

syvällisempää ja laajempaa tietoa oppineista kuvaustoimintojen aktiivikäyttäjistä 

puolet koki myös työn rutinoituneen työssäoppimisjaksolla.  

Teknologian keskivertokäyttäjien (n=4) kokema oppiminen keskittyi muita 

käyttäjäryhmiä enemmän työrutiinien oppimiseen, sillä heistä puolet koki oppi-

neensa työssäoppimisjaksolla työssä tarvittavien perustietojen ja -taitojen lisäksi 

pelkästään työrutiineja. Teknologian keskivertokäyttäjillä syvällisempää ja laa-

jempaa osaamista vaativa tilannekohtaisten toimintataitojen ja työn perustana ole-

van tiedon oppiminen jakaantui sen sijaan kuvaustoimintojen aktiivikäyttäjistä 

poiketen eri oppilaille. 

Teknologian passiivikäyttäjät (n=3) kokivat oppineensa suhteellisesti eniten 

työssä tarvittavia perustietoja ja -taitoja sekä työrutiineja. Vähiten he kokivat op-

pineensa tilannekohtaisia toimintataitoja sekä työn perustana olevaa aiempaa sy-

vällisempää ja laajempaa tietoa (taulukko 13). Teknologian passiivikäyttäjät koki-

vat oppineensa työssäoppimisjaksolla muita käyttäjäryhmiä suhteellisesti vähem-

män työssä tarvittavia perustietoja ja -taitoja. Aineistosta ilmenee, että kaikki tek-

nologian passiivikäyttäjät kokivat kuitenkin hallitsevansa työssä tarvittavat perus-

tiedot ja -taidot työssäoppimisjakson jälkeen, koska osa heistä koki oppineensa ne 

jo ennen työssäoppimisjaksoa.  

Aineistosta ilmenee, että teknologian passiivikäyttäjillä syvällisempää ja laa-

jempaa osaamista vaativa tilannekohtaisten toimintataitojen ja työn perustana ole-

van tiedon syveneminen ja laajeneminen jakaantuivat viestitoimintojen aktiivi- ja 

keskivertokäyttäjien tavoin eri oppilaille. Muista käyttäjäryhmistä poiketen tekno-

logian passiivikäyttäjistä työn koki rutinoituneen sekä tilannekohtaisia toiminta-

taitoja että aiempaa syvällisempää ja laajempaa tietoa oppinut oppilas.  
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4.7 Opetusteknologian käytön ja ammattitaidon kehittymisen 
muutokset design-tutkimuksen aikana  

Tässä luvussa kuvataan muutokset opetusteknologian käytössä ja ammattitaidon 

kehittymisessä tutkimuksen aikana. Muutosten selvittämiseksi verrataan matka-

puhelimen ja verkko-oppimisympäristön sekä ammatillisen kehittymisen eroja 

ensimmäiselle ja kolmannelle työssäoppimisjaksolle osallistuneiden oppilaiden 

välillä. Vertailu on jaoteltu luvun 4.2 mukaisesti siten, että aluksi kuvataan eri 

toimintojen käyttömääriä opintoviikoittain. Käyttömäärien jälkeen vertaillaan eri 

toimintojen käytön sisältöjä tutkimuksen alku- ja loppuvaiheessa keskittyen suh-

teelliseen vertailuun, koska vertailtaville jaksoille ei osallistunut sama määrä op-

pilaita.  

Aineistosta ilmenee, että opetusteknologian käyttömäärät ja käytön sisältö 

muuttuivat tutkimuksen aikana. Merkittävimpiä puhelutoimintojen käytön muu-

toksia olivat puhelujen määrän pieneneminen ja samanaikainen puheluiden piden-

tyminen sekä puheluiden kohteiden ja sisältöjen monipuolistuminen. Myös ryh-

mäpuheluihin osallistuminen lisääntyi tutkimuksen aikana. Videopuhelujen käyttö 

oli sen sijaan kokeiluluonteista koko tutkimuksen ajan. 

Merkittävimpiä viestitoimintojen käytön muutoksia olivat viestien määrän li-

sääntyminen sekä asian ja ohjeen kysymisen lisääntyminen tekstiviestin avulla. 

Myös vastauksena saatujen viestien määrä lisääntyi, joten viestitoimintojen käyttö 

muuttui vastavuoroisemmaksi. Suurin osa viesteistä oli äänipuhelujen tavoin koko 

tutkimuksen ajan oppilaiden välisiä viestejä, joissa käsiteltiin kuulumisia sekä 

työssäoppimisjakson töitä ja tapahtumia.  

Kuvaustoimintojen käytön merkittävimmät muutokset olivat valokuvien mää-

rän lisääntyminen ja samanaikainen videoiden määrän väheneminen. Opiskeluka-

vereiden ja työpaikkaohjaajien sekä uusien ja erikoisten tilanteiden kuvaaminen 

lisääntyivät tutkimuksen aikana. Työn tekemisen kuvaaminen sen sijaan vähentyi 

tutkimuksen aikana.  

Oppilaat kokivat verkko-oppimisympäristön käytön helpommaksi tutkimuk-

sen loppuvaiheessa. Verkko-oppimisympäristössä lisääntyivät eniten päiväkirjojen 

määrä. Tutkimuksen loppuvaiheessa melkein kaikki päiväkirjat olivat verkko-

oppimisympäristössä, kun niitä oli tutkimuksen alkuvaiheessa vajaa viidennes. 

Sen sijaan yhteistä keskustelua oppilaat kävivät vähän verkko-oppimis-

ympäristössä koko tutkimuksen ajan. Verkko-oppimisympäristöön tallennettujen 

valokuvien määrä (49 kpl) suhteessa kaikkien kuvien määrään (899 kpl) oli myös 

pieni koko tutkimuksen ajan. 
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Suurin osa oppimista tukevasta vuorovaikutuksesta käytiin koko tutkimuksen 

ajan oppilaiden välillä. Suurin muutos oppilaiden välisessä vuorovaikutuksessa 

oli viestitoimintojen avulla tapahtuvan vuorovaikutuksen vastavuoroisuuden li-

sääntyminen. Oppimista tukevan vuorovaikutuksen määrä lisääntyi tutkimuksen 

aikana eniten opettajan ja oppilaan sekä oppilaan ja työpaikkaohjaajan välillä. 

Samalla vuorovaikutuksen sisältö muuttui monipuolisemmaksi käsittäen enem-

män ohjeiden ja neuvojen kysymistä sekä suoraa ja välitöntä ohjausta.  

Myös oppilaiden käsitykset valokuvien ja videoiden merkityksestä työssäop-

pimisjaksolla opiskeltujen asioiden mieleen palauttamisessa sekä tiedon jakami-

sessa ja prosessoinnissa muuttuivat tutkimuksen aikana. Suurin muutos oli oppi-

laiden käsityksissä valokuvien ja videoiden merkityksestä tiedon jakamisessa ja 

prosessoinnissa. Kaikki kolmannelle työssäoppimisjaksolle osallistuneet oppilaat 

ilmaisivat niillä olevan merkitystä, kun ensimmäiselle työssäoppimisjaksolle osal-

listuneista oppilaista niillä ilmaisi olevan merkitystä alle puolet. 

Suurimmat muutokset oppilaiden sijoittumisessa eri käyttäjäryhmiin tapahtui 

viestitoimintojen aktiivikäyttäjien ja teknologian keskivertokäyttäjien välillä. Sa-

manaikaisesti kun viestitoimintojen aktiivikäyttäjien suhteellinen osuus lisääntyi, 

teknologian keskivertokäyttäjien osuus pieneni. Myös kuvaustoimintojen aktiivi-

käyttäjien osuus pieneni tutkimuksen aikana. Teknologian passiivikäyttäjien 

osuus sen sijaan pysyi lähes samana koko tutkimuksen ajan. 

Oppilaiden kuvaamista työssäoppimisjaksolla opituista tiedoista ja taidoista 

lisääntyi tutkimuksen aikana eniten työn perustana olevaa aiempaa syvällisempää 

ja laajempaa tietoa oppineiden oppilaiden osuus. Myös työn rutinoitumista ja ti-

lannekohtaisia toimintataitoja oppineiden oppilaiden osuus lisääntyi. Sen sijaan 

työssä tarvittavia perustietoja ja -taitoja oppineiden osuus pysyi samana.  

4.7.1 Opetusteknologian käytön muutokset tutkimuksen aikana 

 Matkapuhelimen ja verkko-oppimisympäristön eri toimintojen 

käyttömäärien muutokset tutkimuksen aikana 

Matkapuhelimen ja verkko-oppimisympäristön käyttömäärät muuttuivat tutki-

muksen aikana siten, että soitettujen äänipuhelujen määrä väheni. Samalla puhelut 

pidentyivät. Lisäksi viestien ja valokuvien määrä lisääntyi. Taulukosta 14 ilmenee 

ensimmäiselle ja kolmannelle työssäoppimisjaksolle osallistuneiden oppilaiden 

matkapuhelimen ja verkko-oppimisympäristön toimintojen käyttömäärät. Työssä-
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oppimisjaksotunnusten alla olevat luvut ilmaisevat eri toimintojen käyttömäärien 

oppilaskohtaisia keskiarvoja opintoviikossa. Vertailuun on otettu mukaan vain 

opintoviikkokohtaiset luvut, koska vertailtavat työssäoppimisjaksot olivat kestol-

taan eripituisia. Taulukossa olevat keskiarvoluvut kuvaavat, kuinka paljon kaikki 

tutkimukseen osallistuneet oppilaat käyttivät eri toimintoja keskimäärin opinto-

viikossa. Niissä ovat siis mukana myös toiselle työssäoppimisjaksolle osallistu-

neet oppilaat.  

Taulukko 14. Matkapuhelimien ja verkko-oppimisympäristön eri toimintojen käyttö-

määrät opintoviikossa ensimmäisellä ja kolmannella työssäoppimisjaksolla. 

Toiminto Työssäoppimisjakso 1 

(n=7) 

Työssäoppimisjakso 3 

(n=8) 

Tutkimukseen 

osallistuneiden 

oppilaiden keskiarvo 

Äänipuhelujen määrä  6,60 3,80 5,24 

Äänipuhelujen kesto  14,00 25,20 17,24 

Videopuhelujen määrä 0,00 0,30 0,02 

Videopuhelujen kesto 0,00 3,30 0,17 

Tekstiviestien määrä  4,20 6,30 5,07 

Multimediaviestien määrä 1,50 2,20 1,74 

Valokuvien määrä 4,30 7,40 7,77 

Videoiden määrä 2,70 0,40 1,15 

Päiväkirjojen määrä verkko-

oppimisympäristössä 

0,86 4,90 3,16 

Äänipuheluja oli soitettu määrällisesti eniten ensimmäisellä työssäoppimisjaksolla. 

Kolmannella työssäoppimisjaksolla niitä oli soitettu melkein 3 puhelua vähem-

män opintoviikossa.  

Äänipuhelujen kestot vaihtelivat eri työssäoppimisjaksoilla suhteellisesti 

enemmän kuin niiden määrät. Puhelujen kestoissa muutos oli päinvastainen kuin 

niiden määrässä, sillä kolmannelle työssäoppimisjaksolle osallistuneet oppilaat 

soittivat keskimäärin vähän yli 25 minuuttia opintoviikossa, kun ensimmäiselle 

työssäoppimisjaksolle osallistuneiden oppilaiden äänipuhelut olivat kestäneet 

keskimäärin 14 minuuttia.  

Äänipuhelujen määrän ja kestojen yhteistarkastelussa ilmenee, että ensim-

mäiselle työssäoppimisjaksolle osallistuneiden oppilaiden äänipuhelut olivat kes-

täneet keskimäärin vähän yli 2 minuuttia. Kolmannelle työssäoppimisjaksolle 

osallistuneiden oppilaiden äänipuhelut olivat kestäneet vastaavasti yli 6 minuuttia. 

Äänipuhelut olivat siis huomattavasti pidempiä tutkimuksen lopussa kuin alussa. 

Siksi soitettujen äänipuhelujen pienemmästä määrästä huolimatta niiden koko-
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naiskesto opintoviikossa oli 4 minuuttia pidempi kolmannelle kuin ensimmäiselle 

työssäoppimisjaksolle osallistuneilla oppilailla.  

Videopuheluja oli soitettu koko tutkimuksen ajan vähän (2 kpl) verrattuna ää-

nipuhelujen määrään (466 kpl). Kolmannelle työssäoppimisjaksolle osallistuneet 

oppilaat olivat soittaneet aineiston mukaan ainoan monta minuuttia kestäneen vi-

deopuhelun. 

Myös teksti- ja multimediaviestien määrä lisääntyi tutkimuksen aikana (tau-

lukko 14). Teksti- ja multimediaviestien yhteenlaskettu käyttömäärä oli ensim-

mäiselle työssäoppimisjaksolle osallistuneilla oppilailla 5,7 viestiä viikossa. Kol-

mannelle työssäoppimisjaksolle osallistuneilla oppilailla se oli 8,5 viestiä viikossa. 

Kolmannelle työssäoppimisjaksolle osallistuneet oppilaat lähettivät siis keskimää-

rin 1,5-kertaisen määrän teksti- ja multimediaviestejä viikossa verrattuna ensim-

mäiselle työssäoppimisjaksolle osallistuneisiin oppilaisiin. He saivat myös vasta-

usviestejä enemmän, jolloin oppilaiden välisen vuorovaikutuksen määrä lisääntyi 

ja se muuttui enemmän vastavuoroiseksi. Kaikkien ryhmien keskiarvo kuvaa hy-

vin lähetettyjen tekstiviestien määrää tutkimuksen aikana.  

Valokuvien määrä lisääntyi tutkimuksen aikana suhteellisesti enemmän kuin 

tekstiviestien määrä. Se lisääntyi vähän yli 4 valokuvasta opintoviikossa yli 7 va-

lokuvaan viikossa (taulukko 14). Aineistosta ilmenee, että muutos ei ole ollut li-

neaarinen, sillä toiselle työssäoppimisjaksolle osallistuneet oppilaat olivat ottaneet 

13,2 valokuvaa opintoviikossa. Siksi myös taulukossa 14 oleva valokuvien mää-

rän keskiarvo (7,8 valokuvaa viikossa) on suurempi kuin kolmannelle työssäop-

pimisjaksolle osallistuneiden oppilaiden valokuvien määrä.  

Videoita olivat ottaneet enemmän ensimmäiselle kuin kolmannelle työssäop-

pimisjaksolle osallistuneet oppilaat. Niiden määrä vähentyi tutkimuksen aikana 

paljon, sillä kolmannelle työssäoppimisjaksolle osallistuneet oppilaat olivat otta-

neet opintoviikossa kuudesosan (0,4/2,7 videota viikossa) ensimmäiselle työssä-

oppimisjaksolle osallistuneiden oppilaiden videoiden määrästä.  

Eniten matkapuhelimen ja verkko-oppimisympäristön toimintojen käytöstä li-

sääntyi tutkimuksen aikana verkko-oppimisympäristöön kirjoitettujen päiväkirjo-

jen määrä (taulukko 14). Kun ensimmäiselle työssäoppimisjaksolle osallistuneet 

oppilaat olivat kirjoittaneet keskimäärin alle yhden päivän päiväkirjan viikossa, 

kolmannelle työssäoppimisjaksolle osallistuneet oppilaat olivat kirjoittaneet sinne 

lähes kaikki (4,9/5) päiväkirjansa.  

Valokuvia lähetti verkko-oppimisympäristöön suurin osa (7/8) kolmannelle 

työssäoppimisjaksolle osallistuneista oppilaista. Suhteellisesti eniten valokuvia 

olivat lähettäneet verkko-oppimisympäristöön kuitenkin toiselle työssäoppimis-
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jaksolle osallistuneet oppilaat. Ensimmäisellä työssäoppimisjaksolla verkko-

oppimisympäristössä ei ollut kaikille yleistä tilaa valokuville, joten tutkimuksen 

alku- ja loppuvaihetta ei voi valokuvien lähettämisessä verrata.  

Aineistosta ilmenee, että vain toiselle työssäoppimisjaksolle osallistuneet op-

pilaat olivat kirjoittaneet keskusteluviestejä verkko-oppimisympäristön keskuste-

lutilaan. Heidänkin kirjoittamiensa viestien määrä oli pieni (0,1 viestiä viikossa). 

Muutokset puhelujen kohteissa ja sisällöissä  

Haastatteluaineiston mukaan kaikki sekä ensimmäiselle että kolmannelle työssä-

oppimisjaksolle osallistuneet puhelutoimintoja käyttäneet oppilaat soittivat opis-

kelukavereille. Opiskelukavereille soitti prosentuaalisesti useampi ensimmäiselle 

kuin kolmannelle työssäoppimisjaksolle osallistunut oppilas. Opettajalle ja työ-

paikalle taas soitti prosentuaalisesti useampi kolmannelle työssäoppimisjaksolle 

osallistunut oppilas. (Taulukko 15.) Ero opettajille ja työpaikalle soittaneiden op-

pilaiden välillä on suurempi kuin opiskelukavereille soittaneiden oppilaiden välil-

lä. 

Taulukko 15. Ensimmäiselle ja kolmannelle työssäoppimisjaksolle osallistuneiden op-

pilaiden prosentuaalinen jakautuminen puhelujen kohteiden ja sisältöjen mukaan. 

Äänipuhelujen kohteet ja sisällöt Työssäoppimisjakso 1  

(n=7) % oppilaista 

Työssäoppimisjakso 3 

(n=8) % oppilaista 

Äänipuhelujen kohteet    

Opiskelukaveri 100 88 

Opettaja 43 88 

Työpaikka 29 63 

Äänipuhelujen sisällöt    

Työssäoppimisen järjestelyyn liittyvät asiat 29 50 

Työssäoppimisjakson tapahtumat ja työt 57 63 

Ohjeiden ja neuvojen kysyminen 0 50 

Äänipuhelujen sisältöinä olivat työssäoppimisen järjestämiseen liittyvät asiat sekä 

ohjeiden ja neuvojen kysyminen suhteellisesti useammalla kolmannelle kuin en-

simmäiselle työssäoppimisjaksolle osallistuneella oppilaalla. Ensimmäiselle työs-

säoppimisjaksolle osallistuneista oppilaista kukaan ei kysynyt ohjeita tai neuvoja 

soittamalla. Myös työssäoppimisjakson tapahtumat ja työt olivat äänipuhelujen si-

sältönä suhteellisesti useammalla kolmannelle kuin ensimmäiselle työssäoppimis-
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jaksolle osallistuneella oppilaalla, mutta ero niiden välillä ei ole suuri. (Taulukko 

15.)  

Tarkasteltaessa äänipuhelujen lukumäärää, kohteita ja sisältöjä yhdessä havai-

taan, että suurin osa oppilaista ja lukumääräisesti suurin osa puheluista oli soitettu 

koko tutkimuksen ajan opiskelukavereille. Aineistosta ilmenee myös, että suurin 

osa puheluista on koko tutkimuksen ajan sisältänyt keskusteluja työssäoppimis-

jakson tapahtumista ja töistä. Muutosta puhelujen kohteissa tapahtui tutkimuksen 

aikana siinä, että kolmannella työssäoppimisjaksolla puhelut jakautuivat tasai-

semmin eri kohteisiin. Samalla niiden sisältö muuttui monipuolisemmaksi.  

Aineistosta ilmenee, että videopuhelua oli kokeiltu toisella ja kolmannella 

työssäoppimisjaksolla. Ensimmäisellä työssäoppimisjaksolla olleista oppilaista 

kukaan ei ollut kokeillut videopuhelua, vaikka osa heistä olikin työssäoppimassa 

videopuhelun vaatimalla 3G-verkon peittoalueella.  

Haastatteluaineiston mukaan ryhmäpuheluissa oli mukana 40 % (2/5) toiselle 

ja 50 % (4/8) kolmannelle työssäoppimisjaksolle osallistuneista oppilaista. Suh-

teellisesti eniten ryhmäpuheluissa oli mukana siis kolmannelle työssäoppimisjak-

solle osallistuneita oppilaita. Ryhmäpuheluidea syntyi ensimmäisen työssäoppi-

misjakson jälkeen. Siksi ensimmäisellä työssäoppimisjaksolle osallistuneita oppi-

laita ei ryhmäpuheluihin osallistumisessa voi verrata muille jaksoille osallistunei-

siin.  

Muutokset viestien kohteissa ja sisällöissä  

Haastatteluaineiston mukaan viestejä oli lähettänyt kavereille useampi ensimmäi-

selle kuin kolmannelle työssäoppimisjaksolle osallistunut oppilas. Taulukosta 16 

havaitaan, että oppilaat olivat lähettäneet koko tutkimuksen ajan viestejä eniten 

opiskelukavereille. Opettajalle ja työpaikalle oppilaat olivat lähettäneet koko tut-

kimuksen ajan vähän viestejä. Aineistosta ilmenee, että vaikka kolmannelle työs-

säoppimisjaksolle osallistuneet oppilaat lähettivät määrällisesti enemmän viestejä 

kuin ensimmäiselle työssäoppimisjaksolle osallistuneet oppilaat, heidän viestiensä 

kohteet eivät jakautuneet puhelujen kohteiden tavoin monipuolisemmin.  
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Taulukko 16. Ensimmäiselle ja kolmannelle työssäoppimisjaksolle osallistuneiden op-

pilaiden prosentuaalinen jakautuminen viestien kohteiden ja sisältöjen mukaan. 

Viestien kohteet ja sisällöt Työssäoppimisjakso 1 

(n=7) % oppilaista 

Työssäoppimisjakso 3  

(n=8) % oppilaista 

Viestien kohteet    

Opiskelukaveri 57 50 

Opettaja 14 25 

Työpaikkaohjaaja 29 13 

Viestien sisällöt    

Työssäoppimisen järjestelyyn liittyvät asiat 29 38 

Kuulumiset sekä työssäoppimisjakson työt ja 

tapahtumat 

43 50 

Asian tai ohjeen kysyminen 0 63 

Viestien sisällöt muuttuivat tutkimuksen aikana siten, että työssäoppimisen järjes-

telyasiat sekä työssäoppimisjakson työt ja tapahtumat olivat viestien sisältönä vä-

hän useammalla kolmannelle kuin ensimmäiselle työssäoppimisjaksolle osallistu-

neella oppilaalla (taulukko 16). Asiaa tai ohjetta kysyi viestin välityksellä vain 

kolmannelle työssäoppimisjaksolle osallistuneet oppilaat. Aineiston perusteella 

viestien sisällöt painottuivat siten tutkimuksen alussa enemmän kuulumisien vaih-

tamiseen ja työssäoppimisjakson tapahtumiin ja töihin. Tutkimuksen lopussa vies-

tien sisällöt jakaantuivat monipuolisemmin ja tasaisemmin. 

Aineistosta ilmenee, että multimediaviestien sisältönä oli valokuvia ja palau-

tetta lähetettyihin viesteihin suhteellisesti vähiten (1/7) ensimmäiselle työssäop-

pimisjaksolle osallistuneista oppilaista. Vastaavasti kolmannelle työssäoppimis-

jaksolle osallistuneista oppilaista ne olivat 75 %:lla (6/8) multimediaviestien si-

sältönä.  

Muutokset kuvauskohteissa  

Aineistosta ilmenee, että tutkimukseen osallistuneiden oppilaiden kuvauskohteet 

olivat koko tutkimuksen ajan monipuolisia. Suurin ero kuvauskohteissa tutkimuk-

sen alku- ja loppuvaiheen välillä oli opiskelukavereiden ja työpaikkaohjaajien se-

kä uusien ja erikoisten tilanteiden kuvaamisessa (taulukko 17). Valokuvia opiske-

lukavereista ja työpaikkaohjaajasta oli ainoastaan kolmannelle työssäoppimisjak-

solle osallistuneilla oppilailla.  

Työssäoppimisympäristöstä oli valokuvia ja videoita prosentuaalisesti use-

ammalla kolmannelle työssäoppimisjaksolle osallistuneella oppilaalla. Ero en-
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simmäiselle työssäoppimisjaksolle osallistuneisiin oppilaisiin ei tosin ole suuri. 

Se on vain 7 %-yksikköä.  

Koneista ja laitteista sekä hoidettavista eläimistä otettuja valokuvia ja videoi-

ta tarkastellaan yhdessä, koska ne olivat työn sisällön kannalta rinnasteisia. Suurin 

osa sekä ensimmäiselle että kolmannelle työssäoppimisjaksolle osallistuneista 

oppilaista oli valokuvannut tai videoinut työssäoppimispaikan koneita ja laitteita 

tai hoidettavia eläimiä (taulukko 17). Aineistosta ilmenee, että koneita ja laitteita 

tai hoidettavia eläimiä kuvanneiden oppilaiden suhteellinen osuus vaihteli vähän 

koko tutkimuksen ajan.  

Taulukko 17. Ensimmäiselle ja kolmannelle työssäoppimisjaksolle osallistuneiden op-

pilaiden prosentuaalinen jakautuminen kuvauskohteittain. 

Kuvauskohde Työssäoppimisjakso 1 

(n=7) % oppilaista 

Työssäoppimisjakso 3 

(n=8) % oppilaista 

Opiskelukaverit ja työpaikkaohjaaja 0 25 

Työssäoppimisympäristö  43 50 

Työssäoppimispaikan koneet ja laitteet tai hoidettavat 

eläimet 

86 88 

Työn tekeminen 57 38 

Työjälki 29 25 

Uudet ja erikoiset tilanteet 29 50 

Kuvasarja opiskeltavasta kokonaisuudesta 29 25 

Työn tekemisestä ja työjäljestä oli ottanut valokuvia ja videoita suhteellisesti use-

ampi ensimmäiselle kuin kolmannelle työssäoppimisjaksolle osallistunut oppilas. 

Ero kolmannelle työssäoppimisjaksolle osallistuneisiin oppilaisiin verrattuna on 

melko suuri, 19 %-yksikköä ottaen huomioon, että kolmannelle työssäoppimis-

jaksolle osallistuneet oppilaat ottivat ensimmäiselle työssäoppimisjaksolle osallis-

tuneita oppilaita enemmän valokuvia ja videoita opintoviikossa (taulukko 14). 

Työjäljen kuvaamisessa ero ensimmäiselle ja kolmannelle työssäoppimisjaksolle 

osallistuneiden oppilaiden välillä on sen sijaan pieni, vain 4 %-yksikköä.  

Uusista ja erikoisista tilanteista oli valokuvia useammalla kolmannelle työs-

säoppimisjaksolle osallistuneella oppilaalla. Ero ensimmäiselle työssäoppimisjak-

solle osallistuneisiin oppilaisiin verrattuna oli melko suuri, 21 %-yksikköä. En-

simmäiselle työssäoppimisjaksolle osallistuneiden oppilaiden uusien ja erikoisten 

tilanteiden kuvaamisen määrään voi osittain vaikuttaa se, että heistä kolme koki 

työssäoppimisjaksolla olleen liian vähän haasteellista tekemistä, jolloin myös uu-

sia ja erikoisia tilanteita voi olettaa olleen vähemmän.  
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Kuvasarjoja opiskeltavasta kokonaisuudesta oli ottanut noin neljännes sekä 

ensimmäiselle että kolmannelle työssäoppimisjaksolle osallistuneista oppilaista. 

Niitä oli ottanut useampi ensimmäiselle työssäoppimisjaksolle osallistunut oppi-

las, mutta ero työssäoppimisjaksojen välillä on vain 4 %-yksikköä.  

Aineistosta ilmenee, että toiselle työssäoppimisjaksolle osallistuneet oppilaat 

poikkeavat kuvaustoimintojen käytössä muista oppilaista, sillä he ottivat valoku-

via huomattavasti enemmän. Aktiivisuus valokuvauksessa ilmeni kuvauskohteit-

tain siten, että heistä suurin osa oli ottanut valokuvia työssäoppimisympäristöstä, 

työpaikan koneista ja laitteista tai hoidettavista eläimistä, työn tekemisestä, työjäl-

jestä sekä uusista ja erikoisista tilanteista. Selkein ero ensimmäiselle ja kolman-

nelle työssäoppimisjaksolle osallistuneisiin oppilaisiin verrattuna oli työssäoppi-

misympäristön, työn tekemisen ja työjäljen kuvaamisessa. Esimerkiksi työjälkeä 

toiselle työssäoppimisjaksolle osallistuneista oppilaista oli kuvannut 80 % (4/5) 

kun ensimmäiselle työssäoppimisjaksolle osallistuneista sitä oli kuvannut 29 % 

(2/7) ja kolmannelle työssäoppimisjaksolle osallistuneista 25 % (2/8). 

Muutokset oppilaiden kokemuksissa verkko-oppimisympäristöstä ja sen 
käytöstä 

Oppilaiden kokemukset verkko-oppimisympäristöstä ja sen käytöstä matkapuhe-

limen välityksellä muuttuivat tutkimuksen aikana siten, että tutkimuksen loppu-

vaiheessa mukana olleet oppilaat kokivat verkko-oppimisympäristöön pääsyn, 

verkko-oppimisympäristön käytön sekä siellä olevan päiväkirjan kirjoittamisen ja 

tallentamisen onnistuneen helpommin kuin tutkimuksen alkuvaiheessa mukana 

olleet oppilaat. Taulukosta 18 havaitaan, että ero on selkeä sekä verkko-

oppimisympäristön käytössä että päiväkirjan kirjoittamisessa.  

Aineistosta ilmenee, että yli puolet ensimmäiselle työssäoppimisjaksolle osal-

listuneista oppilaista koki verkko-oppimisympäristöön pääsyssä olevan suuria 

vaikeuksia. Vastaavasti kaikki kolmannelle työssäoppimisjaksolle osallistuneet 

oppilaat kokivat pääsevänsä verkko-oppimisympäristöön ilman suuria vaikeuksia. 

Verkko-oppimisympäristön käytön taas koki vaikeaksi 43 % ensimmäiselle työs-

säoppimisjaksolle osallistuneista oppilaista. Kolmannelle työssäoppimisjaksolle 

osallistuneista oppilaista sen käyttöä ei kukaan pitänyt vaikeana. Vertailussa on 

huomattava, että kaikki ensimmäiselle työssäoppimisjaksolle osallistuneet oppi-

laat eivät käyttäneet verkko-oppimisympäristöä muun muassa kirjautumisongel-

mien takia. Siksi ensimmäiselle työssäoppimisjaksolle osallistuneista verkko-
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oppimisympäristöä käyttäneistä oppilaista koki verkko-oppimisympäristön käytön 

vaikeaksi suhteellisesti vielä useampi (75 %).  

Taulukko 18. Ensimmäiselle ja kolmannelle työssäoppimisjaksolle osallistuneiden op-

pilaiden prosentuaalinen jakautuminen verkko-oppimisympäristön käyttökokemusten 

mukaan. 

Verkko-oppimisympäristön käyttö Työssäoppimisjakso 1 

(n=7) % oppilaista 

Työssäoppimisjakso 3 

(n=8) % oppilaista 

Verkko-oppimisympäristön käyttäminen ilman suuria 

vaikeuksia 

43 100 

Päiväkirjan kirjoittaminen ja tallentaminen ilman suuria 

vaikeuksia  

43 100 

Kaikki kolmannelle työssäoppimisjaksolle osallistuneet oppilaat ilmaisivat päivä-

kirjan kirjoittamisen ja tallentamisen onnistuneen ilman suuria vaikeuksia. Vas-

taavasti ensimmäiselle työssäoppimisjaksolle osallistuneista oppilaista päiväkirjan 

kirjoittamisen ja tallentamisen ilmaisi onnistuneen ilman suuria vaikeuksia alle 

puolet. Päiväkirjan kirjoittamisen ongelmia ilmentää myös se, että ensimmäiselle 

työssäoppimisjaksolle osallistuneet oppilaat olivat tehneet päiväkirjat keskimäärin 

alle yhdestä päivästä viikossa, kun kolmannelle työssäoppimisjaksolle osallistu-

neet oppilaat olivat tehneet ne melkein joka päivästä (luku 4.7.1).  

Oppilaiden kokemuksia verkko-oppimisympäristössä olevista valokuvista ei 

voida verrata tutkimuksen alku- ja loppuvaiheessa, koska ensimmäisellä työssä-

oppimisjaksolla olleilla oppilailla ei ollut verkko-oppimisympäristössä erillistä ti-

laa valokuville. Aineistosta ilmenee, että verkko-oppimisympäristöön lähettivät 

valokuvia kaikki toiselle ja kolmannelle työssäoppimisjaksolle osallistuneet valo-

kuvia ottaneet oppilaat. 

Muutokset opetusteknologian käyttöön sisältyneissä oppimista tukevissa 

tekijöissä 

Puhelutoimintojen käyttö tuki oppimista mahdollistamalla vuorovaikutuksen työs-

säoppimisjakson aikana sekä mahdollistamalla välittömän ohjauksen ja tuen tar-

vittaessa. Puhelutoimintojen käytössä oppimista tukeviin tekijöihin vaikuttivat 

puhelujen määrä ja kesto sekä puhelujen kohteet ja sisällöt. (Luku 4.4.1.)  

Äänipuhelujen määrä opintoviikossa oli 43 % pienempi kolmannelle (n=8) 

kuin ensimmäiselle (n=7) työssäoppimisjaksolle osallistuneilla oppilailla. Ääni-

puhelujen kesto sen sijaan oli melkein kaksinkertainen kolmannelle työssäoppi-
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misjaksolle osallistuneilla oppilailla. Siksi kolmannelle työssäoppimisjaksolle 

osallistuneiden oppilaiden äänipuheluiden kokonaiskesto oli pidempi, joten oppi-

laat olivat tutkimuksen loppuvaiheessa ajallisesti enemmän vuorovaikutuksessa 

puhelujen välityksellä.  

Aineistosta ilmenee, että suurin osa äänipuheluista oli koko tutkimuksen ajan 

oppilaiden välisiä puheluja ja oppilaat keskustelivat niissä työssäoppimisjakson 

töistä ja tapahtumista. Oppilaiden välistä oppimista tukevaa työssäoppimisjakson 

töiden selittämistä ja käsitteellistämistä tapahtui siten suurimmassa osassa näitä 

puheluja koko tutkimuksen ajan.  

Suurimmat muutokset puhelutoimintojen käytössä tutkimuksen aikana tapah-

tuivat äänipuhelujen kohteissa ja sisällöissä. Suurin muutos puheluiden sisällöissä 

oli tutkimuksen aikana oppilaiden ja opettajien sekä oppilaiden ja työpaikkaohjaa-

jien välisissä puheluissa. Ensimmäiselle työssäoppimisjaksolle osallistuneiden 

oppilaiden opettajalle ja työpaikkaohjaajalle soittamat äänipuhelut sisälsivät pel-

kästään työssäoppimisen järjestämiseen liittyviä asioita (taulukko 15). Niillä ei ol-

lut suoraa oppimista tukevaa vaikutusta (luku 4.4.1). Kolmannelle työssäoppimis-

jaksolle osallistuneista oppilaista 50 %:lla (4/8) puhelut sisälsivät myös ohjeiden 

ja neuvojen kysymistä. Tutkimuksen loppuvaiheessa suhteellisesti suurempi osa 

oppilaista sai siten oppimista tukevaa välitöntä ohjausta ja tukea opettajalta ja 

työpaikkaohjaajalta.  

Ryhmäpuheluidea syntyi ensimmäisen työssäoppimisjakson jälkeen, joten en-

simmäiselle työssäoppimisjaksolle osallistuneista oppilaista kukaan ei ollut mu-

kana ryhmäpuheluissa. Sen sijaan kolmannelle työssäoppimisjaksolle osallistu-

neista oppilaista 50 % osallistui ryhmäpuheluihin. Oppilailla oli siten tutkimuksen 

lopussa parempi mahdollisuus osallistua oppilaiden ja opettajan väliseen oppimis-

ta tukevaan vuorovaikutukseen ryhmäpuheluissa. 

Viestitoimintojen käyttö tuki oppimista mahdollistamalla paremman vuoro-

vaikutuksen sekä ohjeiden ja neuvojen kysymisen työssäoppimisjakson aikana. 

Oppimista tukeviin tekijöihin vaikuttivat viestitoimintojen käytössä viestien mää-

rä, viestien kohteet ja sisällöt sekä viestien saamisesta syntynyt reaktio. Lisäksi 

niihin vaikuttivat multimediaviesteissä olevien valokuvien informaatioarvo. (Lu-

ku 4.4.2.)  

Aineistosta ilmenee, että viestitoimintojen käyttömäärät sekä käytön luonne 

ja merkitys vuorovaikutuksessa muuttuivat tutkimuksen aikana. Taulukosta 14 

(luku 4.7.1) havaitaan, että sekä teksti- että multimediaviestien määrä lisääntyi 

tutkimuksen aikana. Kolmannelle työssäoppimisjaksolle osallistuneiden oppilai-

den lähettämien teksti- ja multimediaviestien määrä opintoviikossa oli 49 % suu-
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rempi kuin ensimmäiselle työssäoppimisjaksolle osallistuneiden oppilaiden lähet-

tämien viestien määrä.  

Viestien kohteet ja sisällöt muuttuivat tutkimuksen aikana siten, että oppilaat 

kysyivät asiaa tai ohjetta viestitoimintoja käyttäen vain kolmannella työssäoppi-

misjaksolla. Aineistosta ilmenee, että oppilaat kysyivät asiaa tekstiviesteillä pää-

asiassa toisilta oppilailta ja ohjeita opettajalta tai työpaikkaohjaajalta. Sen sijaan 

toisille oppilaille kuulumisia ja työssäoppimisjakson töitä sisältäviä viestejä lähet-

täneiden oppilaiden suhteellinen osuus ei paljoa muuttunut tutkimuksen aikana. 

Aineistosta ilmenee, että teksti- ja multimediaviestien välityksellä tapahtuva 

vuorovaikutus muuttui vastavuoroisemmaksi tutkimuksen aikana. Se ilmenee siitä, 

että kun ensimmäiselle työssäoppimisjaksolle osallistuneista oppilaista 29 % (2/7) 

ilmaisi saaneensa vastausviestejä, kolmannelle työssäoppimisjaksolle osallistu-

neista oppilaista niitä ilmaisi saaneensa 75 % (6/8). Kolmannelle työssäoppimis-

jaksolle osallistuneista oppilaista useampi koki myös viestien liitteenä olevat ku-

vat informatiivisiksi ja selventäviksi.  

Kuvaustoimintojen käyttö tuki oppimista siten, että työssäoppimisjaksolla ote-

tut valokuvat ja videot toimivat opittavien asioiden mieleen palauttamisen väli-

neinä sekä tukena tiedon jakamisessa ja prosessoinnissa. Valokuvista oppilaille 

palasi mieleen kuvausaika ja -paikka, työssäoppimisjakson työt ja tapahtumat, 

työssäoppimisjaksolla hoidettujen eläimien luonne ja käyttäytyminen, työssäop-

pimisjaksolla käytettyjen koneiden ja laitteiden rakenne, toiminta ja käyttö sekä 

kokonaiskuva työstä tai työympäristöstä. (Luku 4.4.3.) 

Valokuvien ja videoiden rooli työssäoppimisjaksolla opittavien asioiden mie-

leen palauttamisessa muuttui tutkimuksen aikana. Muutoksia kuvaavasta taulu-

kosta 19 ilmenee, että kuvausaika ja -paikka palasi mieleen valokuvan tai videon 

perusteella suhteellisesti useammalle ensimmäiselle kuin kolmannelle työssäop-

pimisjaksolle osallistuneista oppilaista. Jos vertailuun lasketaan mukaan vain va-

lokuvia ottaneet oppilaat, kuvausaikaan ja -paikkaan palaamisessa ei tapahtunut 

merkittävää muutosta tutkimuksen aikana.  

Työssäoppimisjaksolla tehdyt työt ja tapahtumat palasivat mieleen suhteelli-

sesti useammalle kolmannelle työssäoppimisjaksolle osallistuneelle oppilaalle. 

Ero ensimmäiselle työssäoppimisjaksolle osallistuneisiin oppilaisiin verrattuna oli 

suurempi (28 %-yksikköä) kuin kuvausaikaan ja paikkaan palaamisessa. 

Koneiden ja laitteiden rakenteen, ominaisuuksien ja käytön sekä hoidettavien 

eläinten luonteen ja käyttäytymisen mieleen palaamista tarkastellaan tässä yhdes-

sä, koska niiden muistaminen oli opittavien töiden kannalta rinnasteista. Konei-

den rakenne, toiminta ja käyttö tai hoidettavien eläimien luonne ja käyttäytymi-
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nen palasivat mieleen valokuvan tai videon perusteella suhteellisesti useammalla 

kolmannelle työssäoppimisjaksolle osallistuneella oppilaalla. Ero oli melko suuri 

(42 %-yksikköä), kun otetaan huomioon, että ne olivat kuvauskohteena melkein 

yhtä usealla ensimmäiselle kuin kolmannelle työssäoppimisjaksolle osallistuneel-

la oppilaalla (luku 4.5.4).  

Taulukko 19. Ensimmäiselle ja kolmannelle työssäoppimisjaksolle osallistuneiden op-

pilaiden prosentuaalinen jakautuminen valokuvien ja videoiden avulla mieleen palaa-

vissa asioissa.  

Mieleen palaava asia  Työssäoppimisjakso 1 

(n=7) % oppilaista 

Työssäoppimisjakso 3 

(n=8) % oppilaista 

Kuvausaika ja -paikka  100 85 

Työssäoppimisjakson työt ja tapahtumat  57 85 

Koneiden ja laitteiden rakenne, toiminta ja käyttö sekä 

eläimien luonne ja käyttäytyminen 

43 85 

Työn ja työympäristön kokonaisuus  57 29 

Kokonaiskuva työstä tai työympäristöstä muodostui valokuvien ja videoiden pe-

rusteella selkeästi useammalle ensimmäiselle kuin kolmannelle työssäoppimisjak-

solle osallistuneelle oppilaalle. Kokonaiskuvan muodostamisessa olivat apuna 

kuvasarjat. Niitä oli ottanut melkein yhtä monta prosenttia kummallakin työssä-

oppimisjaksolla olleista oppilaista (ks. luku 4.5.4). Siksi kuvasarjoja ottaneiden 

oppilaiden prosenttiosuudella ei ole vaikutusta eroon työssäoppimisympäristön 

kokonaiskuvan muodostumisessa. Kokonaiskuvan hahmottamisen vertailtavuutta 

vaikeuttaa se, että vertailtavien työssäoppimisjaksojen työssäoppimisympäristö ja 

jakson sisällöt eivät muodostuneet selkeästi vertailtavista kokonaisuuksista.  

Verrattaessa oppilaiden käsityksiä valokuvien ja videoiden merkityksistä tie-

don jakamisessa tutkimuksen alku- ja loppuvaiheessa ilmenee, että suhteellisesti 

useampi kolmannelle työssäoppimisjaksolle osallistunut oppilas ilmaisi valoku-

villa ja videoilla olevan merkitystä toisille selittämisessä. Ero eri jaksoille osallis-

tuneiden oppilaiden välillä on suuri, 57 %-yksikköä.  

Aineistosta ilmenee, että onnistuneita ja merkityksellisiä valokuvia ottaneita 

oppilaita oli suhteellisesti enemmän tutkimuksen lopussa kuin alussa. Samanai-

kaisesti valokuvien onnistumiseen ja merkitykseen liittyvien negatiivisten ilmaus-

ten määrä väheni ja kuvien merkitys tarkentui koskemaan tuttuja asioita ja kohtei-

ta. Aineistosta ilmenee myös, että suhteellisesti useampi kolmannelle työssäoppi-

misjaksolle osallistunut oppilas koki valokuvilla ja videoilla olevan merkitystä 

tiedon prosessoinnissa. Valokuvien merkityksellisyyden kannalta negatiivisia il-
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mauksia oli 29 %:lla (2/7) ensimmäiselle ja 13 %:lla (1/8) kolmannelle työssäop-

pimisjaksolle osallistuneella oppilaalla. Kuvauskohteiden tuntemisen merkitys 

niiden avautumiseen konkretisoitui viimeisellä työssäoppimisjaksolla, sillä vii-

meiselle työssäoppimisjaksolle osallistuneista oppilaista kaikki valokuvia ottaneet 

oppilaat ilmaisivat kuvauskohteen tuntemisen vaikuttavan merkittävästi kuvien 

avautumiseen.  

Kolmannelle työssäoppimisjaksolle osallistuneet oppilaat suhtautuivat sen si-

jaan muita kriittisemmin omien valokuvien merkityksiin tiedon jakamisessa ja 

prosessoinnissa. Heistä 38 %:lla (3/8) oli niihin liittyviä negatiivisia ilmauksia. 

He eivät kieltäneet valokuvien merkitystä tiedon jakamisessa ja prosessoinnissa, 

mutta he rajasivat merkittävistä valokuvista pois rutiiniksi muodostuneista asiois-

ta otetut valokuvat.  

Merkittävin verkko-oppimisympäristön käyttöön sisältynyt oppimista tukeva 

tekijä oli työssäoppimispäiväkirjojen reaaliaikaisuus. Opettaja näki verkko-

oppimisympäristössä olevista päiväkirjoista, mitä oppilaat olivat tehneet työssä-

oppimisjaksolla ja mitä työssäoppimispaikoilla tapahtui. Reaaliaikaisista päiväkir-

joista saadun informaation avulla opettaja pystyi seuraamaan työssäoppimisen ta-

voitteellista etenemistä ja puuttumaan tarvittaessa työssäoppimiseen. (Luku 4.4.4.) 

Opettaja pystyi paremmin seuraamaan työssäoppimisjakson tapahtumia ja 

töitä tutkimuksen loppuvaiheessa, koska ensimmäiselle työssäoppimisjaksolle 

osallistuneiden oppilaiden päiväkirjoista oli verkko-oppimisympäristössä alle vii-

dennes (12/70) ja kolmannelle työssäoppimisjaksolle osallistuneiden oppilaiden 

päiväkirjoista melkein kaikki (118/120). Oppilaiden aktiivisemman verkko-

oppimissympäristön käytön vuoksi kolmannella työssäoppimisjaksolla opettajalla 

oli myös paremmat mahdollisuudet seurata työssäoppimisen tavoitteellista etene-

mistä. Hänellä oli myös paremmat mahdollisuudet ohjata oppilaita ja antaa heille 

palautetta verkko-oppimisympäristön välityksellä.  

Muutokset oppilaiden sijoittumisessa eri käyttäjäryhmiin 

Aineistosta ilmenee, että matkapuhelimen ja verkko-oppimisympäristön käyttö 

muuttui aktiivisemmaksi tutkimuksen aikana. Selkein kasvu on viestitoimintojen 

aktiivikäyttäjien suhteellisessa osuudessa. Teknologian keskivertokäyttäjien suh-

teellinen osuus vastaavasti pienentyi tutkimuksen aikana. Teknologian passiivi-

käyttäjien määrä pysyi melkein samana koko tutkimuksen ajan, joten siirtymää 

viestitoimintojen aktiivikäyttäjiin tapahtui todennäköisesti teknologian keskiver-

tokäyttäjistä.  
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Käyttäjäryhmittäinen tarkastelu osoittaa, että suurin osa (60 %) viestitoimin-

tojen aktiivikäyttäjistä (n=5) osallistui kolmannelle työssäoppimisjaksolle. Heistä 

20 % (1/5) oli ensimmäiselle ja 20 % (1/5) toiselle työssäoppimisjaksolle osallis-

tuneita oppilaita. Taulukosta 20 havaitaan, että kolmannelle työssäoppimisjaksolle 

osallistuneista oppilaista prosentuaalisesti suurempi osa sijoittui viestitoimintojen 

aktiivikäyttäjiin kuin ensimmäiselle työssäoppimisjaksolle osallistuneista oppi-

laista. Kolmannelle työssäoppimisjaksolle osallistuneista oppilaista sijoittuu siis 

viestitoimintojen aktiivikäyttäjiin sekä eri käyttäjäryhmiin että työssäoppimisjak-

solle osallistuneiden oppilaiden määrään suhteutettuna enemmän oppilaita.  

Taulukko 20. Ensimmäiselle ja kolmannelle työssäoppimisjaksolle osallistuneiden op-

pilaiden prosentuaalinen jakautuminen käyttäjäryhmittäin. 

Käyttäjäryhmä Työssäoppimisjakso 1 

(n=7) % oppilaista 

Työssäoppimisjakso 3  

(n=8) % oppilaista 

Viestitoimintojen aktiivikäyttäjät (n=5) 14 37 

Kuvaustoimintojen aktiivikäyttäjät (n=8) 43 37 

Teknologian keskivertokäyttäjät (n=4) 29 13 

Teknologian passiivikäyttäjät (n=3) 14 13 

Yhteensä 100 100 

Kuvaustoimintojen aktiivikäyttäjien työssäoppimisjaksoittainen tarkastelu osoit-

taa, että kuvaustoimintojen aktiivikäyttäjien prosentuaalinen määrä ei muuttunut 

tutkimuksen aikana, sillä sekä ensimmäiselle että kolmannelle työssäoppimisjak-

solle osallistuneista oppilaista 38 % sijoittui kuvaustoimintojen aktiivikäyttäjiin. 

Verrattaessa kuvaustoimintojen aktiivikäyttäjien määrää työssäoppimisjaksoittai-

seen oppilasmäärään havaitaan, että ensimmäiselle työssäoppimisjaksolle osallis-

tuneista oppilaista sijoittui kuvaustoimintojen aktiivikäyttäjiin 6 %-yksikköä 

enemmän (taulukko 20).  

Teknologian keskivertokäyttäjien työssäoppimisjaksoittainen tarkastelu osoit-

taa, että heistä puolet (4/8) osallistui ensimmäiselle ja neljännes (2/8) kolmannelle 

työssäoppimisjaksolle. Taulukosta 20 havaitaan, että ensimmäiselle työssäoppi-

misjaksolle osallistuneista oppilaista sijoittui vähän alle kolmannes (29 %) tekno-

logian keskivertokäyttäjiin. Vastaavasti niihin sijoittuu kolmannelle työssäoppi-

misjaksolle osallistuneista oppilaista 16 %-yksikköä vähemmän.  

Teknologian passiivikäyttäjien työssäoppimisjaksoittainen tarkastelu osoittaa, 

että teknologian passiivikäyttäjiä oli suhteellisesti yhtä paljon tutkimuksen alku- 

ja loppuvaiheessa. Teknologian passiivikäyttäjistä sijoittui kolmannes (1/3) jokai-
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selle työssäoppimisjaksolle. Teknologian passiivikäyttäjiä oli koko tutkimuksen 

ajan 12–20 prosenttia työssäoppimisjaksoittaisesta oppilasmäärästä.  

4.7.2 Muutokset oppilaiden kuvaamissa tiedoissa ja taidoissa 
tutkimuksen aikana  

Tutkimuksessa mukana olleet oppilaat (N=20) kokivat oppineensa työssäoppimis-

jaksojen aikana eniten työssä tarvittavia perustietoja ja -taitoja (luku 4.6). Niitä 

kokivat oppineensa kaikki sekä ensimmäiselle (n=7) että kolmannelle (n=8) työs-

säoppimisjaksolle osallistuneet oppilaat (taulukko 21). Työssä tarvittavien perus-

tietojen ja -taitojen oppimisessa ei siten tapahtunut muutoksia tutkimuksen aikana. 

Sen sijaan useampi kolmannelle kuin ensimmäiselle työssäoppimisjaksolle osal-

listunut oppilas koki työn rutinoituneen. Ero on 21 %-yksikköä. 

Työrutiinit olivat kehittyneet töissä, jotka edellyttivät työssä tarvittavien pe-

rustietojen ja -taitojen hallintaa (luku 4.6). Koska kaikki sekä ensimmäiselle että 

kolmannelle työssäoppimisjaksolle osallistuneet oppilaat kokivat oppineensa 

työssä tarvittavia perustietoja ja -taitoja, tutkimuksen alku- ja loppuvaiheessa oli 

samanlainen mahdollisuus oppia työn rutinoitumista. Eroon työn rutinoitumisessa 

voi vaikuttaa se, että kolmas työssäoppimisjakso oli yhtä opintoviikkoa pidempi 

kuin ensimmäinen, jolloin oppilaat ehtivät tehdä enemmän toistoja usein toistu-

vissa töissä.  

Taulukko 21. Ensimmäiselle ja kolmannelle työssäoppimisjaksolle osallistuneiden op-

pilaiden prosentuaalinen jakautuminen työssäoppimisjaksolla opittujen tietojen ja tai-

tojen mukaan. 

Opitut tiedot ja taidot Työssäoppimisjakso 1 

(n=7) % oppilaista 

Työssäoppimisjakso 3 

(n=8) % oppilaista 

Työssä tarvittavat perustiedot ja -taidot 100 100 

Työn rutinoituminen 29 50 

Tilannekohtaiset toimintataidot 29 38 

Työn perustana olevan tiedon laajeneminen ja 

syveneminen 

29 63 

Myös tilannekohtaisia toimintataitoja koki oppineensa useampi kolmannelle kuin 

ensimmäiselle työssäoppimisjaksolle osallistunut oppilas (taulukko 21). Tilanne-

kohtaisten toimintataitojen oppimisessa tutkimuksen aikana tapahtunut muutos 

(9 %-yksikköä) on pienempi kuin työn rutinoitumisen ja työn perustana olevan 

aiempaa syvällisemmän ja laajemman tiedon oppimisessa.  
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Aineistosta ilmenee, että jokaisella työssäoppimisjaksolla oli normaalista 

poikkeavia tilanteita, joissa tilannekohtaisia toimintataitoja tarvittiin ja joissa niitä 

oli mahdollisuus oppia. Kuitenkin koko tutkimuksen ajan tilannekohtaisia toimin-

tataitoja ilmaisi oppineensa alle puolet työssäoppimisjaksolle osallistuneista oppi-

laista. 

Suurin ero (34 %-yksikköä) ensimmäiselle ja kolmannelle työssäoppimisjak-

solle osallistuneiden oppilaiden ilmaisemissa opituissa tiedoissa ja taidoissa on 

työn perustana olevan aiempaa syvällisemmän ja laajemman tiedon oppimisessa. 

Kun ensimmäiselle työssäoppimisjaksolle osallistuneista oppilaista niitä ilmaisi 

oppineensa työssäoppimisjakson aikana vajaa kolmannes, kolmannelle työssäop-

pimisjaksolle osallistuneista oppilaista niitä ilmaisi oppineensa kaksi kolmannesta. 

Eroa korostaa se, että ensimmäiselle työssäoppimisjaksolle osallistuneista oppi-

laista useampi oppilas työskenteli yhdessä opiskelijakaverin tai työpaikkaohjaajan 

kanssa, jolloin heillä oli enemmän mahdollisuuksia yhdessä tekemiseen ja suo-

raan ohjaukseen.  

4.8 Tulosten yhteenveto 

Tässä luvussa on tulosten yhteenveto. Luvun alussa on yhteenveto matkapuheli-

men ja verkko-oppimisympäristön käytöstä puhelimen välityksellä. Sen jälkeen 

on yhteenveto opetusteknologian käyttöön sisältyneistä oppimista tukevista teki-

jöistä ja opetusteknologian käytöstä muodostuneista käyttäjäryhmistä. Luvun lo-

pussa on yhteenveto ammattitaidon kehittymisestä teknologiatuetussa työssäop-

pimisessa ja opetusteknologian käytön ja ammattitaidon kehittymisen muutoksista 

design-tutkimuksen aikana.  

Yhteenveto matkapuhelimen ja verkko-oppimisympäristön käytöstä 

työssäoppimisessa 

Tutkimukseen osallistuneet oppilaat (N=20) käyttivät työssäoppimisjakson aikana 

matkapuhelimista puhelu-, viesti- ja kuvaustoimintoja. Lisäksi he käyttivät verk-

ko-oppimisympäristöä. Äänitteitä he eivät tehneet yhtään. Suurin osa oppilaista 

koki matkapuhelimet käyttökelpoiseksi työssäoppimisessa.  

Puhelutoimintoja käyttivät yhtä lukuun ottamatta kaikki tutkimukseen osallis-

tuneet oppilaat. Oppilaiden soittamista ääni- ja videopuheluista melkein kaikki 

olivat äänipuheluja. Aineistosta ilmenee, että puhelujen määrä vaihteli oppilaiden 

välillä paljon. Keskimäärin oppilaat soittivat yhden äänipuhelun jokaisena työssä-
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oppimispäivänä. Puhelut kestivät keskimäärin noin kolme ja puoli minuuttia. Op-

pilaat soittivat eniten opiskelukavereille ja vähiten työpaikkaohjaajalle. Oppilai-

den väliset äänipuhelut sisälsivät pääasiassa keskusteluja työssäoppimisjakson ta-

pahtumista ja töistä sekä työssäoppimisen järjestämiseen liittyvistä käytännön 

asioista. Oppilaiden ja ohjaajien väliset puhelut sisälsivät pääasiassa työssäoppi-

misen järjestämiseen liittyviä asioita sekä ohjeiden ja neuvojen kysymistä.  

Ensimmäisen työssäoppimisjakson jälkeen syntyi idea ryhmäpuheluista, jois-

sa oli mahdollista olla mukana opettajan lisäksi työpaikkaohjaaja ja oppilaita. 

Ryhmäpuheluihin osallistui vähän yli kolmannes (7/20) tutkimukseen osallistu-

neista oppilaista. Ryhmäpuheluihin osallistui tavallisesti opettaja ja 2–5 oppilasta, 

ja niissä keskusteltiin yleensä työssäoppimisen järjestämiseen liittyvistä asioista, 

työssäoppimisjakson töistä sekä oppilaiden työssäoppimiskokemuksista.  

Viestitoimintoja oli käytetty työssäoppimisjakson aikana määrällisesti vähän 

enemmän kuin puhelutoimintoja. Viesteistä suurin osa (427/567) oli tekstiviestejä. 

Oppilaat (N=20) lähettivät niitä työssäoppimisjakson aikana keskimäärin yhden 

päivässä. Multimediaviestejä he lähettivät keskimäärin yhden joka kolmas päivä. 

Suurin osa oppilaiden lähettämistä viesteistä oli teksti- tai multimediaviestejä 

opiskelukavereille. Viestejä lähettäneistä oppilaista noin viidennes oli lähettänyt 

viestejä opettajalle ja työpaikkaohjaajalle. Viestitoimintojen käyttö keskittyikin 

puhelutoimintojen käyttöä enemmän oppilaiden väliseen vuorovaikutukseen.  

Opiskelukavereille lähetettyjen tekstiviestien sisältönä olivat tyypillisesti 

kuulumisien kysyminen sekä työssäoppimisjaksolla tehdyt työt ja tapahtumat. 

Multimediaviestien liitteenä oli tavallisesti valokuvia työtilanteista, työvälineistä 

ja työkohteista. Opettajalle ja työpaikkaohjaajalle lähetettyjen viestien sisältönä 

olivat pääasiassa työssäoppimisen järjestelyyn liittyvät asiat sekä asian tai ohjeen 

kysyminen. Oppilaiden lähettämät viestit olivat siten samansisältöisiä kuin heidän 

soittamansa äänipuhelut. 

Kuvaustoimintojen käyttö oli oppilailla puhelimen toiminnoista suosituinta, 

sillä tutkimukseen osallistuneet oppilaat (N=20) ottivat työssäoppimisjakson ai-

kana keskimäärin 1,5 valokuvaa päivässä. Videoita oppilaat ottivat keskimäärin 

yhden viikossa. Valokuvien määrä vaihteli paljon, sillä 10 % (2/20) oppilaista ei 

ollut ottanut yhtään valokuvaa, kun taas 15 % (3/20) oppilaista oli ottanut vähin-

tään neljä valokuvaa päivässä.  

Yleisimmät kuvauskohteet olivat työssäoppimispaikan koneet ja laitteet sekä 

hoidettavat eläimet. Koneista ja laitteista olivat ottaneet valokuvia kaikki kuvaus-

toimintoja käyttäneet oppilaat, joiden työssäoppimisen pääsisältönä oli koneiden 

ja laitteiden käyttö (n=9). Kaikilla oppilailla, joiden työssäoppimisen pääsisältönä 
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oli eläinten hoitaminen (n=6), oli vastaavasti valokuvia hoidettavista eläimistä. 

Oppilaat olivat kuvanneet ja videoineet paljon myös työssäoppimisjakson tapah-

tumia ja töitä. Sen sijaan kuvasarjoja opiskeltavasta asia- tai työkokonaisuudesta 

heillä oli vähän.  

Verkko-oppimisympäristöä olivat käyttäneet tai yrittäneet käyttää työssäop-

pimisjakson aikana melkein kaikki (19/20) tutkimukseen osallistuneet oppilaat. 

Oppilaiden verkko-oppimisympäristön käyttö vaihteli päivittäisestä käytöstä sa-

tunnaiseen kokeiluun. Oppilaiden tyypillisin toimi verkko-oppimisympäristössä 

oli päiväkirjan kirjoittaminen. Sen sijaan valokuvien tallentaminen verkko-

oppimisympäristöön ja toisten tallentamien valokuvien katseleminen ei ole ollut 

kovin suosittua. Myöskään viestien kirjoittaminen verkkokeskustelutilaan ei saa-

nut suurta suosiota.  

Oppilaiden kokemukset verkko-oppimisympäristön käytöstä matkapuhelimen 

välityksellä vaihtelivat paljon. Suurin osa verkko-oppimisympäristöä käyttäneistä 

oppilaista koki sen käyttökelpoiseksi. Vaikeaksi sen käytön koki noin neljännes 

verkko-oppimisympäristöä käyttäneistä oppilaista. Verkko-oppimisympäristön 

käytön ongelmat johtuivat pääasiassa siitä, että oppilaat eivät olleet ymmärtäneet 

sen rakennetta ja toimintalogiikkaa. Verkko-oppimisympäristön käytössä oli myös 

teknisiä ongelmia. 

Yhteenveto opetusteknologian käyttöön sisältyneistä oppimista tukevista 

tekijöistä  

Opetusteknologian käyttöön sisältyviä oppimista tukevia tekijöitä olivat vuoro-

vaikutuksen lisääntyminen sekä muistitoimintojen ja tiedon prosessoinnin tuke-

minen. Oppilaiden työssäoppimisjaksolla ottamiin valokuviin tallentui myös tie-

toa, jota oppilaat pystyivät tarvittaessa hyödyntämään myöhemmin.  

Opetusteknologian käyttö lisäsi erityisesti oppilaiden välistä vuorovaikutusta. 

Aineiston mukaan oppilaat ylläpitivät puhelu- ja viestitoimintojen avulla opiske-

lukavereiden välistä sosiaalista verkostoa työssäoppimisjakson aikana. Oppimista 

tukivat oppilaiden väliset puhelut, jotka sisälsivät keskusteluja muun muassa 

työssäoppimisjakson töistä ja tapahtumista, työkokonaisuuden vaiheista sekä eri-

koistilanteista. Oppilaiden ja ohjaajien väliset puhelut, jotka sisälsivät ohjeiden ja 

neuvojen kysymistä, tukivat myös oppimista. Opetusteknologian käyttö mahdol-

listi myös välittömän ohjauksen ja tuen esimerkiksi poikkeustilanteissa. Lisäksi se 

mahdollisti tehokkaamman tiedon jakamisen työssäoppimisjakson aikana ja sen 

jälkeen.  
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Muistitoimintojen tukemisessa merkittävimpiä oppimista tukevia tekijöitä oli-

vat kuvausajan ja paikan sekä työssäoppimisjakson töiden ja tapahtumien mieleen 

palaaminen valokuvien ja videoiden avulla. Melkein kaikki (18/19) valokuvia tai 

videoita ottaneet oppilaat ilmaisivat valokuvien ja videoiden palauttavan mieleen 

kuvausajan ja -paikan. Video välitti valokuvaa voimakkaammin kuvausaikaan 

ja -paikkaan liittyviä tunteita ja tunnelmia. Suurimmalle osalle (14/19) valokuvia 

tai videoita ottaneista oppilaista valokuvat ja videot palauttivat mieleen työssäop-

pimisjakson työt sekä työssäoppimisjakson merkittävät tapahtumat. Ne palasivat 

oppilaiden mieleen erityisesti eläimistä otetuista valokuvista. Kuvausajan 

ja -paikan sekä kuvaustilanteen töiden ja työvaiheiden mieleen palaaminen muo-

dostivat kokonaisuuden, jota kuvaa hyvin käsite ”kuvaustilanteeseen palaaminen”. 

Siinä oppilaat pääsivät ottamiaan kuvia katsoessaan mentaalisesti takaisin työssä-

oppimispaikalle ja siellä tehtyyn työtilanteeseen. 

Työssäoppimisjaksolla otetut valokuvat ja videot tukivat myös työssäoppi-

misjaksolla koneiden ja laitteiden rakenteen, ominaisuuksien ja käytön mieleen 

palaamista. Valokuvat ja videot palauttivat mieleen hyvin myös työssäoppimis-

jaksolla hoidettavana olleiden eläimien luonteen ja käyttäytymisen. Lisäksi niiden 

avulla muodostui mielleyhteys toiseen eläimeen, esimerkiksi vasikasta lehmään. 

Valokuvat ja videot auttoivat oppilaita myös muodostamaan kokonaiskuvaa työstä 

sekä laitteen tai laitoksen toiminnasta. Lisäksi valokuvat ja videot toimivat tuntei-

den välittäjinä. Tuloksista ilmenee, että valokuvista ja videoista mieleen palautu-

neet asiat olivat sidoksissa toisiinsa, jolloin esimerkiksi kuvaustilanteen työt sekä 

kuvausaika ja -paikka liittyivät läheisesti toisiinsa.  

Opetusteknologian käyttö tuki tiedon prosessointia siten, että siihen liittyvä 

vuorovaikutus ja informaation määrä lisääntyivät. Lisääntyneessä vuorovaikutuk-

sessa oli tiedon prosessoinnin kannalta merkittävintä ajatusten ja kokemusten 

vaihtomahdollisuus työssäoppimisjakson aikana. Verkko-oppimisympäristössä 

vuorovaikutusta ja informaation määrää lisäsivät erityisesti reaaliaikaiset päivä-

kirjat. Ne auttoivat työssäoppimista ohjaavaa opettajaa työpaikalla tapahtuvan 

oppimisen seuraamisessa. Opettajalla oli myös mahdollisuus antaa oppilaille reaa-

liaikaista palautetta joko verkko-oppimisympäristön kautta tai puhelimitse. 

Tutkimukseen osallistuneet oppilaat kokivat työssäoppimisjaksolla otettujen 

valokuvien ja videoiden helpottavan tiedon jakamista ja prosessointia ainakin 

kolmella tavalla: valokuvat kertovat itse, ovat apuna selittämisessä ja auttavat ver-

taamaan omaa ja opiskelukaverin työtä, tapahtumaa ja laitetta. Lisääntyneen in-

formaation määrä auttoi oppilaita hahmottamaan myös paremmin omaa työssäop-

pimispaikkaa oppimisympäristönä sekä oman työn ja oppimisen edistymistä. 
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Aineiston mukaan valokuvat ja videot palauttivat oppilaiden mieleen myös 

kuvaustilanteessa tapahtuneita asioita ja prosesseja, esimerkiksi kuvaushetken ko-

kemuksen, joka ei ilman valokuvaa palautunut mieleen. Pelkkä valokuva tai pelk-

kä puhe ei useimmiten riittänyt selittämään asiaa, vaan siihen tarvittiin molempia. 

Valokuvien avulla oppilaat vertasivat esimerkiksi kylvöjen etenemistä eri työssä-

oppimispaikoissa. Vertaaminen onnistui hyvin oppilailla, jotka olivat samansisäl-

töisellä työssäoppimisjaksolla.  

Kaikilla valokuvilla ja videoilla ei kuitenkaan ollut samanlaista merkitystä 

tiedon jakamisessa ja prosessoinnissa. Niiden merkitys riippui kuvan tuttuudesta 

ja aikaisemmista kokemuksista. Tulosten mukaan tuttu kuva välitti kuvaajalle tie-

toa kuvauskohteesta, kuvauspaikassa tehdyistä töistä sekä kuvauspaikan tapahtu-

mista. Vastaavasti toisen ottaman valokuvan ja videon avautuminen riippui siitä, 

millaista tietoa ja kokemusta kuvan katsojalla oli kuvauskohteesta ja kuvaustilan-

netta vastaavista tilanteista. Työssäoppimisjakson töiden ja tapahtumien mieleen 

palaaminen edellytti melkein poikkeuksetta tuttua valokuvaa tai videota. Paljon 

harjoitelluista töistä sen sijaan ei tarvittu valokuvaa tai videota asian mieleen pa-

lauttamiseksi. Videoilla on tulosten mukaan suurempi merkitys tiedon jakamises-

sa kuin valokuvilla erityisesti töiden ja tapahtumien selittämisessä.  

Yhteenveto opetusteknologian käytöstä muodostuneista käyttäjäryhmistä 

Oppilaista muodostui matkapuhelimen ja verkko-oppimisympäristön käyttömää-

rien ja käyttötapojen perusteella neljä käyttäjäryhmää. Ne ovat viestitoimintojen 

aktiivikäyttäjät, kuvaustoimintojen aktiivikäyttäjät, teknologian keskivertokäyttä-

jät ja teknologian passiivikäyttäjät. Viestitoimintojen aktiivikäyttäjien ryhmä 

koostuu viidestä, kuvaustoimintojen aktiivikäyttäjien ryhmä kahdeksasta, tekno-

logian keskivertokäyttäjien ryhmä neljästä ja teknologian passiivikäyttäjien ryh-

mä kolmesta oppilaasta. 

Viestitoimintojen aktiivikäyttäjille (n=5) oli tunnusomaista puhelutoimintojen 

käyttö vähintään keskimääräisen aktiivisesti, viestitoimintojen käyttö aktiivisesti, 

kuvaustoimintojen käyttö vähän keskimääräistä aktiivisemmin ja verkko-

oppimisympäristön käyttö aktiivisesti. He soittivat tutkimuksen aikana ainoat vi-

deopuhelut ja olivat myös aktiivisimpia ryhmäpuheluihin osallistujia.  

Viestitoimintojen aktiivikäyttäjien puhelujen kohteet jakautuivat muita käyt-

täjäryhmiä enemmän, sillä heistä kaikki oppilaat soittivat opiskelukaverille, yli 

puolet (3/5) opettajalle ja vajaa puolet (2/5) työpaikalle. Suurimmalla osalla (3/5) 

viestitoimintojen aktiivikäyttäjistä puhelut sisälsivät keskustelua työssäoppimis-
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jakson tapahtumista ja töistä tai hoidettavista eläimistä. Heidän puhelunsa sisälsi-

vät kuvaustoimintojen aktiivikäyttäjiä ja teknologian keskivertokäyttäjiä vähem-

män työssäoppimisen järjestämiseen liittyviä asioita ja ohjeiden ja neuvojen ky-

symistä. 

Viestitoimintojen aktiivikäyttäjät olivat erityisen aktiivisia teksti- ja multime-

diaviestien lähettämisessä. Tekstiviestejä he lähettivät 2–3 päivässä ja multime-

diaviestejä 1–2 viikossa, mikä on enemmän kuin kaikkien tutkimukseen osallistu-

neiden oppilaiden keskiarvo. Viestitoimintojen aktiivikäyttäjät lähettivät viestejä 

pääasiassa kavereille. Heidän viestiensä sisällöt painottuvat kuulumisiin ja työs-

säoppimispaikan töihin ja tapahtumiin.  

Viestitoimintojen aktiivikäyttäjät ottivat keskimäärin vähän alle kaksi valo-

kuvaa päivässä, mikä on enemmän kuin kaikkien tutkimukseen osallistuneiden 

oppilaiden keskiarvo. Videoita he ottivat yhden viikossa. Kuvauskohteena viesti-

toimintojen aktiivikäyttäjillä oli pääasiassa työn tekeminen sekä työssäoppimis-

paikan koneet, laitteet tai hoidettavat eläimet. Yli puolella (3/5) heistä oli myös 

valokuvia työjäljestä, uusista ja erikoisista tilanteista sekä työssäoppimisympäris-

töstä. Muihin käyttäjäryhmiin verrattuna heistä suhteellisesti useammalla oli va-

lokuvia työjäljestä. Teknologian keskivertokäyttäjiin ja teknologian passiivikäyt-

täjiin verrattuna heistä suhteellisesti useammalla oli myös valokuvia työssäoppi-

misympäristöstä sekä uusista ja erikoisista tilanteista. Viestitoimintojen aktiivi-

käyttäjistä 80 %:lla (4/5) valokuvat ja videot toimivat – kokonaiskuvan muodos-

tamista lukuun ottamatta – mieleen palauttamisen välineinä. Heistä suurin osa 

(4/5) ilmaisi myös valokuvilla ja videoilla olevan merkitystä tiedon jakamisessa ja 

prosessoinnissa. 

Kaikki viestitoimintojen aktiivikäyttäjät pääsivät verkko-oppimisympäristöön 

ilman suuria vaikeuksia. Muihin käyttäjäryhmiin verrattuna heillä oli vähiten vai-

keuksia myös verkko-oppimisympäristön käytössä. Heillä ei ollut yhtä oppilasta 

lukuun ottamatta vaikeuksia myöskään päiväkirjan kirjoittamisessa. He olivatkin 

kirjoittaneet melkein kaikki (136/145) päiväkirjat verkko-oppimisympäristöön. 

Kuvaustoimintojen aktiivikäyttäjille (n=8) oli tunnusomaista valokuvaus- ja 

videotoiminnon käyttö muita käyttäjäryhmiä aktiivisemmin. Puhelutoimintojen 

käytössä kuvaustoimintojen aktiivikäyttäjät olivat keskimääräisen aktiivisia. Ää-

nipuheluja he soittivat saman verran kuin kaikki tutkimukseen osallistuneet oppi-

laat keskimäärin. Ryhmäpuheluihin he osallistuivat keskimääräistä passiivisem-

min.  

Kuvaustoimintojen aktiivikäyttäjien äänipuhelujen kohteet ja sisällöt jakau-

tuivat melko tasaisesti. Heilläkin – kuten viestitoimintojen aktiivikäyttäjillä ja 
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teknologian keskivertokäyttäjillä – useimpien oppilaiden puhelujen sisältönä oli-

vat työssäoppimisjakson tapahtumat ja työt tai hoidettavat eläimet. Heidän ääni-

puhelunsa sisälsivät viestitoimintojen aktiivikäyttäjiä ja teknologian keskiverto-

käyttäjiä enemmän työssäoppimisen järjestämiseen liittyviä asioita sekä ohjeiden 

ja neuvojen kysymistä.  

Kuvaustoimintojen aktiivikäyttäjät olivat viestien lähettäjänä melko passiivi-

sia. He lähettivät tekstiviestejä alle puolet kaikkien tutkimukseen osallistuneiden 

oppilaiden lähettämästä opintoviikkokohtaisesta tekstiviestimäärästä. Heidän lä-

hettämiensä viestien kohteet keskittyivät opiskelukavereihin ja sisällöt kuulumi-

siin ja työssäoppimisjakson töihin ja tapahtumiin. Heidän viestiensä sisällöt ja-

kautuivat kuitenkin tasaisemmin kuin muilla käyttäjäryhmillä. Kuvaustoimintojen 

aktiivikäyttäjistä koki viestien liitteenä olevat valokuvat informatiivisiksi ja sel-

keiksi pienempi osuus kuin viestitoimintojen aktiivikäyttäjistä.  

Kuvaustoimintojen aktiivikäyttäjät ottivat valokuvia ja videoita muita käyttä-

järyhmiä enemmän. Heidän kuvauskohteensa jakautuivat työjälkeä ja kuvasarjoja 

lukuun ottamatta melko tasaisesti. Muihin käyttäjäryhmiin verrattuna heistä suh-

teellisesti useampi oppilas oli kuvannut työssäoppimisympäristöä. Samoin kuin 

viestitoimintojen aktiivikäyttäjillä, kuvaustoimintojen aktiivikäyttäjillä valokuvat 

toimivat kuvausajan ja -paikan, kuvaustilanteen töiden ja tapahtumien sekä työs-

säoppimispaikan eläinten tai koneiden ja laitteiden rakenteen, toiminnan ja käytön 

mieleen palauttamisen välineenä. Suurin osa (6/8) kuvaustoimintojen aktiivikäyt-

täjistä ilmaisi valokuvilla ja videoilla olevan merkitystä myös tiedon jakamisessa 

ja prosessoinnissa. 

Kuvaustoimintojen aktiivikäyttäjistä 63 % (5/8) pääsi verkko-oppimis-

ympäristöön ilman suuria vaikeuksia. Muihin käyttäjäryhmiin verrattuna heillä oli 

verkko-oppimisympäristöön pääsyssä suhteellisesti enemmän vaikeuksia kuin 

viestitoimintojen aktiivikäyttäjillä ja melkein yhtä paljon kuin teknologian keski-

vertokäyttäjillä. Verkko-oppimisympäristön käytössä ja päiväkirjan kirjoittami-

sessa heillä oli enemmän ongelmia kuin viestitoimintojen aktiivikäyttäjillä, mutta 

vähemmän kuin teknologian keskivertokäyttäjillä. 

Teknologian keskivertokäyttäjät (n=4) edustivat käyttäjäryhmistä parhaiten 

kaikkia tutkimukseen osallistuneita oppilaita. Heille oli tyypillistä, että he käytti-

vät kaikkia toimintoja keskimääräisen aktiivisesti. He soittivat keskimäärin alle 

neljä äänipuhelua opintoviikossa, mikä on vähemmän kuin viestitoimintojen ak-

tiivikäyttäjien ja kuvaustoimintojen aktiivikäyttäjien soittamien puhelujen määrä. 

Teknologian keskivertokäyttäjien äänipuhelujen kohteet keskittyivät muihin käyt-

täjäryhmiin verrattuna enemmän oppilaiden välisiin äänipuheluihin. Äänipuhelu-
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jen sisällöt keskittyivät heilläkin työssäoppimisjakson tapahtumiin ja töihin. Tek-

nologian keskivertokäyttäjien äänipuhelujen sisällöt olivat jakautuneet tasaisem-

min kuin viestitoimintojen aktiivikäyttäjien ja teknologian passiivikäyttäjien ää-

nipuhelut, mutta ei niin tasaisesti kuin kuvaustoimintojen aktiivikäyttäjien ääni-

puhelut.  

Teknologian keskivertokäyttäjät lähettivät keskimäärin yhden tekstiviestin 

päivässä ja kaksi multimediaviestiä viikossa, mikä on lähes sama määrä kuin 

kaikkien tutkimukseen osallistuneiden oppilaiden lähettämien viestien keskiarvo. 

Teknologian keskivertokäyttäjien viestitoimintojen käyttö oli keskittynyt muita 

käyttäjäryhmiä enemmän kavereiden välisiin viesteihin ja viestien sisällöt muita 

käyttäjäryhmiä enemmän kuulumisien ja työssäoppimisjakson töiden ja tapahtu-

mien kertomiseen.  

Teknologian keskivertokäyttäjät ottivat valokuvia puolet ja videoita vain mur-

to-osan kuvaustoimintojen aktiivikäyttäjien ottamien valokuvien ja videoiden 

määrästä. Kuvaustoimintojen käyttömäärissä teknologian keskivertokäyttäjät ja 

viestitoimintojen aktiivikäyttäjät edustavat kuitenkin parhaiten kaikkia tutkimuk-

seen osallistuneita oppilaita. Teknologian keskivertokäyttäjien kuvauskohteet 

keskittyvät muita käyttäjäryhmiä enemmän työssäoppimispaikan koneisiin ja lait-

teisiin tai hoidettaviin eläimiin.  

Teknologian keskivertokäyttäjillä valokuvat ja videot toimivat selkeimmin 

kuvausajan ja paikan mieleen palauttamisen välineinä. Viestitoimintojen aktiivi-

käyttäjiin ja kuvaustoimintojen aktiivikäyttäjiin verrattuna heistä pienemmällä 

osalla palasi valokuvista mieleen työssäoppimisjaksolla tehdyt työt ja tapahtumat 

sekä työssäoppimisjaksolla käytettyjen koneiden rakenne, toiminta ja käyttö. Mui-

ta käyttäjäryhmiä paremmin valokuvat olivat heille sen sijaan apuna kokonaisku-

van muodostamisessa. Muihin käyttäjäryhmiin verrattuna teknologian keskiverto-

käyttäjät kokivat valokuvilla olevan vähemmän merkitystä tiedon jakamisessa.  

Teknologian keskivertokäyttäjistä suurin osa (3/4) pääsi verkko-

oppimisympäristöön ilman suuria vaikeuksia. Päiväkirjan kirjoittamisessa he oli-

vat vähän keskimääräistä passiivisempia. Heillä oli enemmän ongelmia verkko-

oppimisympäristöön pääsyssä ja sen käytössä kuin viestitoimintojen aktiivikäyttä-

jillä ja vähän enemmän kuin kuvaustoimintojen aktiivikäyttäjillä. Heillä oli vas-

taavasti vähemmän ongelmia verkko-oppimisympäristöön pääsyssä ja sen käytös-

sä kuin teknologian passiivikäyttäjillä.  

Teknologian passiivikäyttäjille (n=3) oli tyypillistä, että he käyttivät matka-

puhelinta ja verkko-oppimisympäristöä melko tasaisesti, mutta passiivisesti. Ai-

noastaan päiväkirjat he olivat kirjoittaneet verkko-oppimisympäristöön keskimää-
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räisen aktiivisesti. Teknologian passiivikäyttäjistä yli puolet (2/3) soitti korkein-

taan yhden äänipuhelun opintoviikossa, mikä on huomattavasti vähemmän kuin 

tutkimukseen osallistuneiden oppilaiden keskiarvo. Heidän äänipuheluidensa koh-

teina olivat pelkästään opiskelijakaverit ja puheluiden sisältönä työssäoppimisen 

järjestämiseen liittyvät asiat.  

Teknologian passiivikäyttäjät lähettivät keskimäärin yhden tekstiviestin kah-

dessa viikossa, mikä on 10 % kaikkien tutkimukseen osallistuneiden oppilaiden 

lähettämien viestien keskiarvosta. Multimediaviestejä he eivät lähettäneet ollen-

kaan. Muista ryhmistä poiketen heistä kukaan ei ilmaissut lähettäneensä viestiä 

kavereille eikä työpaikkaohjaajalle. Opettajalle lähetettyjen viestien sisältönä tek-

nologian passiivikäyttäjillä oli ohjeiden ja neuvojen kysyminen.  

Teknologian passiivikäyttäjät ottivat keskimäärin yhden valokuvan kahdessa 

viikossa ja yhden videon kuudessa viikossa. Heidän ottamiensa valokuvien määrä 

on 10 % kuvaustoimintojen aktiivikäyttäjien ja 20 % viestitoimintojen aktiivi-

käyttäjien sekä keskivertokäyttäjien ottamasta valokuvien määrästä. Videoita he 

ottivat murto-osan viestitoimintojen aktiivikäyttäjien ja kuvaustoimintojen aktii-

vikäyttäjien ja noin puolet teknologian keskivertokäyttäjien ottamien videoiden 

määrästä. Kuvauskohteena heillä oli pääasiassa työssäoppimisympäristö ja työn 

tekeminen. Uusista ja erikoisista tilanteista – toisin kuin kaikkiin muihin käyttäjä-

ryhmiin kuuluvilla oppilailla – heillä ei ollut valokuvia tai videoita.  

Teknologian passiivikäyttäjät eivät poikenneet merkittävästi muista käyttäjä-

ryhmistä käsityksissään valokuvien ja videoiden roolista työssäoppimisjakson 

mieleen palaamisessa. Valokuvia tai videoita ottaneille teknologian passiivikäyttä-

jille (2/3) valokuvista palasi mieleen kuvausaika ja -paikka, työssäoppimisjaksolla 

tehdyt työt ja tapahtumat sekä koneiden ja laitteiden rakenne, toiminta ja käyttö. 

Valokuvat ja videot olivat myös teknologian passiivikäyttäjien apuna työn tai työ-

ympäristön kokonaiskuvan muodostamisessa. Valokuvat ja videot palauttivat mie-

leen työssäoppimisjaksolla käytettyjen koneiden ja laitteiden rakenteen, toimin-

nan ja käytön suhteellisesti useammalle teknologian passiivikäyttäjälle kuin tek-

nologian keskivertokäyttäjille. Teknologian passiivikäyttäjistä kaikki kokivat, että 

valokuvilla ja videoilla on merkitystä tiedon jakamisessa. 

Muihin käyttäjäryhmiin verrattuna teknologian passiivikäyttäjillä oli suhteel-

lisesti eniten ongelmia verkko-oppimisympäristöön kirjautumisessa. Verkko-

oppimisympäristöön sisään päässeillä teknologian passiivikäyttäjillä ei kuitenkaan 

ollut muita käyttäjäryhmiä enemmän ongelmia siellä liikkumisessa ja päiväkirjan 

kirjoittamisessa.  
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Yhteenveto ammattitaidon kehittymisestä teknologiatuetussa 
työssäoppimisessa 

Tutkimuksessa mukana olleet oppilaat kokivat oppineensa työssäoppimisjakson 

aikana työssä tarvittavia perustietoja ja -taitoja, rutiinia ja varmuutta, tilannekoh-

taisia toimintataitoja sekä aiempaa syvällisempää ja laajempaa työn perustana 

olevaa tietoa. Eniten oppilaat kokivat oppineensa työssäoppimisjakson aikana 

työssä tarvittavia perustietoja ja -taitoja ja vähiten aiempaa syvällisempää ja laa-

jempaa tietoa. Työssä tarvittavia perustietoja ja -taitoja kokivat oppineensa yhtä 

oppilasta lukuun ottamatta kaikki tutkimukseen osallistuneet oppilaat. Poikkeuk-

sen tekevä oppilas oli oppinut ne jo aiemmin. Työssä tarvittavien perustietojen 

ja -taitojen oppiminen ilmeni opittavassa ammatissa tarvittavien rutiininomaisten 

töiden tekemisen hallitsemisena. Niitä olivat esimerkiksi lämpölaitoksella koste-

usnäytteen ottaminen laitokseen tulevasta polttoaineesta.  

Tutkimukseen osallistuneista oppilaista vähän yli puolet (11/20) koki saa-

neensa työhön lisää rutiinia ja varmuutta. Työn rutinoituminen lisäsi myös työno-

peutta ja itsenäisyyttä työn tekemiseen. Rutiini lisääntyi esimerkiksi maatilan vil-

jelytöitä työssäoppimisjaksolla opiskelleilla oppilailla traktorin ja siihen liitettä-

vän laitteen käytössä. Työrutiinit kehittyivät töissä, joiden tekemiseen riitti työssä 

tarvittavien perustietojen ja -taitojen hallinta.  

Tilannekohtaisia toimintataitoja koki oppineensa noin kolmannes (6/20) tut-

kimukseen osallistuneista oppilaista. Tilannekohtaisilla toimintataidoilla tarkoite-

taan taitoja, joiden avulla oppilas kykenee toimimaan normaalista poikkeavissa ti-

lanteissa. Niitä tarvitaan esimerkiksi lämpölaitoksella silloin, kun laitoksen toi-

mintaan tulee häiriö.  

Ilmausten määrällä mitattuna oppilaat kokivat oppineensa työssäoppimisjak-

solla vähiten aiempaa syvällisempää ja laajempaa työn perustana olevaa tietoa. 

Niitä koki oppineensa vähän yli kolmannes (7/20) tutkimukseen osallistuneista 

oppilaista. Työn perustana olevan syvällisemmän ja laajemman tiedon oppiminen 

ilmeni esimerkiksi opittavan työn tekemiseen vaikuttavien tekijöiden parempana 

ymmärtämisenä. Se ilmeni myös yksittäisen työvaiheen ymmärtämisenä parem-

min osana kokonaisuutta. 

Työssäoppimisjaksolla opittujen tietojen ja taitojen käyttäjäryhmittäisessä 

tarkastelussa ilmenee, että oppiminen painottui kaikkiin käyttäjäryhmiin kuuluvil-

la oppilailla työssä tarvittavien perustietojen ja -taitojen oppimiseen sekä työn ru-

tinoitumiseen. Yhtä (v23) teknologian passiivikäyttäjää lukuun ottamatta kaikkien 

käyttäjäryhmien oppilaat ilmaisivat oppineensa työssä tarvittavia perustietoja 
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ja -taitoja. Tyypillisesti eri käyttäjäryhmiin kuuluvat oppilaat kokivat oppineensa 

työssä tarvittavien perustietojen ja -taitojen lisäksi vähintään yhteen muuhun ka-

tegoriaan kuuluvia tietoja ja taitoja. Laajimmat ja syvällisimmät tiedot ilmaisivat 

oppineensa työssäoppimisjaksolla viestitoimintojen aktiivikäyttäjät. Kuvaustoi-

mintojen aktiivikäyttäjät ja teknologian keskivertokäyttäjät kertoivat oppineensa 

muita käyttäjäryhmiä vähemmän tilannekohtaisia toimintataitoja sekä aiempaa 

syvällisempää ja laajempaa ja työn perustana olevaa tietoa.  

Yhteenveto opetusteknologian käytön ja ammattitaidon kehittymisen 

muutoksista design-tutkimuksen aikana  

Tulosten mukaan opetusteknologian käyttömäärät ja käytön sisältö muuttuivat 

tutkimuksen aikana. Merkittävimpiä puhelutoimintojen käytön muutoksia olivat 

puhelujen määrän väheneminen ja samanaikainen puheluiden pidentyminen sekä 

puheluiden kohteiden ja sisältöjen monipuolistuminen.  

Äänipuhelujen kohteet muuttuivat tutkimuksen aikana siten, että äänipuhelut 

jakautuivat tasaisemmin eri kohteisiin tutkimuksen lopussa. Samalla niiden sisältö 

muuttui monipuolisemmaksi, kuitenkin niin, että eri kohteisiin soitettujen puhelu-

jen sisällöt säilyivät samoina. Videopuhelujen soittaminen oli tutkimuksen keski- 

ja loppuvaiheessa mukana olleiden aktiivisten oppilaiden yksittäisiä kokeiluja.  

Tutkimuksen aikana syntyi myös idea ryhmäpuheluista, joissa eri työssäop-

pimispaikoissa olleet oppilaat keskustelivat ohjaajan kanssa puhelimitse pienryh-

missä. Ryhmäpuheluihin osallistuminen lisääntyi tutkimuksen aikana. Niihin osal-

listui kaikista tutkimukseen osallistuneista oppilaista vähän yli kolmannes (7/20). 

Viimeiselle työssäoppimisjaksolle osallistuneista oppilaista niihin osallistui puolet.  

Ryhmäpuheluihin osallistuneiden oppilaiden kokemukset ryhmäpuheluista 

olivat positiivisia. Oppilaat toivoivatkin palautteissaan lisää ajankohtaisesti tee-

moitettuja ja ennalta sovittuja ryhmäpuheluja. Ryhmäpuhelujen toteuttamistapa ja 

-käytänteet alkoivat vakiintua vasta tutkimuksen loppuvaiheessa. 

Merkittävimpiä viestitoimintojen käytön muutoksia olivat lähetettyjen viesti-

en ja vastauksena saatujen viestien määrän lisääntyminen sekä asian ja ohjeen ky-

symisen lisääntyminen tekstiviestin avulla. Lisäksi valokuvien määrä multime-

diaviestien liitteenä lisääntyi. Viestitoimintojen käytön luonne ja merkitys oppi-

laiden välisessä vuorovaikutuksessa muuttui siten monipuolisemmaksi ja vuoro-

vaikutteisemmaksi. Suurin osa viesteistä oli äänipuhelujen tavoin koko tutkimuk-

sen ajan oppilaiden välisiä viestejä, joissa käsiteltiin kuulumisia sekä työssäoppi-

misjakson töitä ja tapahtumia.  



 

 226

Merkittävimmät muutokset kuvaustoimintojen käytössä tutkimuksen aikana 

olivat valokuvien määrän lisääntyminen ja samanaikainen videoiden määrän vä-

heneminen. Kuvaustoimintojen käyttömäärissä muutos ei ollut lineaarinen, sillä 

eniten valokuvia ottivat toiselle työssäoppimisjaksolle osallistuneet oppilaat. 

Myöskään videoiden määrän muuttumisessa ei ollut lineaarista muutosta.  

Kuvauskohteet muuttuivat tutkimuksen aikana siten, että uusista ja erikoisista 

tilanteista olivat ottaneet valokuvia enemmän kolmannelle työssäoppimisjaksolle 

osallistuneet oppilaat. Työssäoppimisympäristön, työssäoppimispaikan koneiden, 

laitteiden ja hoidettavien eläinten kuvaamisessa sekä kuvasarjojen tekemisessä ei 

tapahtunut muutosta tutkimuksen aikana. Sen sijaan työn tekemistä ja työjälkeä 

olivat kuvanneet enemmän tutkimuksen alkuvaiheeseen osallistuneet oppilaat. 

Työn tekemisen kuvaamisen muutoksien vertaamista vaikeuttaa se, että kaikilla 

oppilailla ei ollut samanlaisia mahdollisuuksia kuvata työn tekemistä.  

Verkko-oppimisympäristön käyttö ja sen käyttökokemukset muuttuivat tut-

kimuksen aikana eniten. Viimeiselle työssäoppimisjaksolle osallistuneet oppilaat 

kokivat verkko-oppimisympäristöön pääsyn ja verkko-oppimisympäristön käytön 

onnistuneen huomattavasti helpommin kuin ensimmäiselle työssäoppimisjaksolle 

osallistuneet oppilaat. Kaikki viimeiselle työssäoppimisjaksolle osallistuneet op-

pilaat ilmaisivat myös päiväkirjojen kirjoittamisen onnistuneen ilman suuria vai-

keuksia, kun taas ensimmäiselle työssäoppimisjaksolle osallistuneista oppilaista 

yli puolella oli niiden kirjoittamisessa suuria vaikeuksia. Oppilaat kävivät yhteistä 

keskustelua verkko-oppimisympäristössä vähän koko tutkimuksen ajan. Verkko-

oppimisympäristöön lähetettyjen valokuvien määrä suhteessa kaikkien valokuvien 

määrään oli myös pieni koko tutkimuksen ajan. 

Suurin osa oppimista tukevasta vuorovaikutuksesta käytiin koko tutkimuksen 

ajan oppilaiden välillä. Suurin muutos tutkimuksen aikana oppilaiden välisessä 

vuorovaikutuksessa oli viestitoimintojen avulla tapahtuvan vastavuoroisen vuoro-

vaikutuksen lisääntyminen. Oppimista tukevan vuorovaikutuksen määrä lisääntyi 

tutkimuksen aikana eniten opettajan ja oppilaan sekä oppilaan ja työpaikkaohjaa-

jan välillä. Samalla vuorovaikutuksen sisältö muuttui monipuolisemmaksi, sillä se 

sisälsi enemmän ohjeiden ja neuvojen kysymistä sekä suoraa ja välitöntä ohjausta. 

Myös oppilaiden kokemukset valokuvien ja videoiden merkityksestä työssä-

oppimisjaksolla opiskeltujen asioiden mieleen palauttamisessa sekä tiedon jaka-

misessa ja prosessoinnissa muuttuivat tutkimuksen aikana. Suurin muutos oli op-

pilaiden käsityksissä valokuvien ja videoiden merkityksestä tiedon jakamisessa ja 

prosessoinnissa. Kaikki kolmannelle työssäoppimisjaksolle osallistuneet oppilaat 

ilmaisivat niillä olevan merkitystä tiedon jakamisessa ja prosessoinnissa, kun en-
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simmäiselle työssäoppimisjaksolle osallistuneista oppilaista niillä koki olevan 

merkitystä alle puolet. 

Oppilaiden sijoittumisessa eri käyttäjäryhmiin muuttui eniten viestitoiminto-

jen aktiivikäyttäjien ja teknologian keskivertokäyttäjien suhteellinen osuus. Sa-

manaikaisesti kun viestitoimintojen aktiivikäyttäjien suhteellinen osuus lisääntyi, 

kuvaustoimintojen aktiivikäyttäjien ja teknologian keskivertokäyttäjien osuus 

pieneni. Teknologian passiivikäyttäjien osuus sen sijaan pysyi lähes samana koko 

tutkimuksen ajan. 

Työssäoppimisjaksolla opituissa tiedoissa ja taidoissa tapahtui tutkimuksen 

aikana muutoksia työn rutinoitumisessa, tilannekohtaisten toimintataitojen oppi-

misessa sekä aiempaa syvällisemmän ja laajemman työn perustana olevan tiedon 

oppimisessa. Oppilaiden kuvaamista työssäoppimisjaksolla opituista tiedoista ja 

taidoista muuttuivat tutkimuksen aikana eniten aiempaa syvällisempää ja laajem-

paa työn perustana olevaa tietoa oppineiden oppilaiden osuus. Kun ensimmäiselle 

työssäoppimisjaksolle osallistuneista oppilaista niitä ilmaisi oppineensa työssäop-

pimisjakson aikana vajaa kolmannes, kolmannelle työssäoppimisjaksolle osallis-

tuneista oppilaista niitä ilmaisi oppineensa kaksi kolmannesta. Myös selkeästi 

useampi viimeiselle kuin ensimmäiselle työssäoppimisjaksolle osallistunut oppi-

las koki työn rutinoituneen. Työn rutinoitumiseen voi vaikuttaa työssäoppimisjak-

son pituus. Kun otetaan huomioon työssäoppimisjaksojen pituusero, muutos työn 

rutinoitumisessa ei ole suuri. Tilannekohtaisten toimintataitojen koki kehittyneen 

suhteellisesti vähän useampi viimeiselle kuin ensimmäiselle työssäoppimisjaksol-

le osallistunut oppilas. Sen sijaan työssä tarvittavien perustietojen ja -taitojen op-

pimisessa ei tapahtunut muutoksia tutkimuksen aikana, sillä niitä kokivat oppi-

neensa melkein kaikki tutkimukseen osallistuneet oppilaat. 

4.9 Tutkimuksen luotettavuus  

Tutkimuksen luotettavuutta arvioidaan eri tavoilla sen mukaan, mikä on tutki-

musmenetelmä ja mitkä ovat tutkimuksen taustalla olevat ontologiset ja epistemo-

logiset oletukset. Metodikirjallisuudessa tutkimuksen luotettavuutta tarkastellaan 

yleensä validiteetin ja reliabiliteetin käsittein (Eskola & Suoranta 1998, 211–215; 

Tuomi & Sarajärvi 2002, 133). Niiden on todettu kuitenkin soveltuvan laadullisen 

tutkimuksen luotettavuuden arviointiin huonosti (ks. esim. Lincoln & Cuba 1985, 

Miles & Huberman 1994).  

Empiirisen tutkimuksen luotettavuudessa on perimmältään kyse tutkimuksen 

kyvystä tarjota totuudenmukaista tietoa tutkittavasta ilmiöstä (Puolimatka 2002b, 
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466). Tällöin tutkimuksen laatukriteerinä ovat totuudenmukaisuus ja objektiivi-

suus sekä tutkimuksen tekemisen johdonmukaisuus (Tuomi & Sarajärvi 2002, 

131, 135). Laatukriteereinä käytetään myös tutkimuksessa esitettyjen väitteiden 

perusteltavuutta (Eskola & Suoranta 1998, 213). Laatukriteerien keskiössä ovat 

tällöin tulosten ja todellisuuden vastaavuus ja käytetyn tutkimusmenetelmän kyky 

vastata tutkimustehtävään. Useimmissa laadullisen tutkimuksen luotettavuuden 

tarkasteluissa tulosten ja todellisuuden vastaavuutta ja tutkimusmenetelmiä on 

tarkasteltu eri painotuksin tieteenfilosofisesta ja epistemologisesta sekä teknisestä 

näkökulmasta. Yksimielisyyttä laadullisen tutkimuksen luotettavuuden tarkaste-

lun sisällöstä ei kuitenkaan ole. Esimerkiksi objektiivisuudesta ja tutkijan roolista 

on ristiriitaisia näkemyksiä. (Ks. esim. Bogdan & Biklen 1998, Eskola & Suoran-

ta 1998, Grönfors 1985, Tynjälä 1991.)  

Tämän tutkimuksen luotettavuutta arvioidaan uskottavuuden, varmuuden, 

siirrettävyyden ja vahvistettavuuden avulla (Eskola & Suoranta 1998, 212–213; 

Lincoln & Cuba 1985, 290; Miles & Huberman 1994, 278–280). Tutkimusproses-

sin tarkastelun tärkeyttä tässä tutkimuksessa korostaa se, että tutkimuksessa käy-

tetyn design-tutkimusmenetelmän erityispiirteenä on yhdistää opetusteknologian 

käytön kehittäminen ja opetusteknologian käytön sekä sen avulla tehtävien inter-

ventioiden vaikutuksien tutkiminen (Bell 2004, 251; Donnell 2004, 255–257). 

Tutkimusprosessissa yhdistyvät siten oppimisympäristön ja pedagogisten käytän-

töjen intentionaalinen suunnittelu ja kehittäminen sekä empiirinen tutkimus (Ba-

rab & Squire 2004, 3; Hoadley, 2004, 205).  

Uskottavuus 

Kriittinen tekijä tutkimuksen luotettavuudessa on tutkijan tekemien laadulliseen 

aineistoon perustuvien tulkintojen uskottavuus. Siksi tulosten ja johtopäätösten 

luotettavuuden tarkastelu kohdistuukin tutkijaan sekä hänen tekemiinsä ratkaisui-

hin ja tulkintoihin. Ydinkysymyksenä on, kuinka tulkita ja esittää toisen ihmisen 

kokemuksia niin, että tutkijan tekemät käsitteellistykset vastaavat tutkittavien tut-

kimustilanteen käsityksiä ja kokemuksia. (Vrt. Bogdan & Biklen 1998, 25; Cres-

well 1998, 208; Eskola & Suoranta 1998, 212–213; Lincoln & Denzin 1994, 579.)  

Syrjälän ym. (1994, 129–131, 154–156) ja Ahosen (1995, 129) mukaan us-

kottava tutkimusaineisto on aitoa ja relevanttia. Tutkimusaineisto on aitoa, jos 

tutkittavat esimerkiksi tutkimushaastattelussa puhuvat tai muuten ilmaisevat itse-

ään niistä asioista, joihin tutkimusintressi kohdistuu. Aineiston relevanttiutta tar-

kastellaan suhteessa ongelmanasettelun taustalla oleviin teoreettisiin käsitteisiin. 
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Uskottava tutkimusaineisto kuvaa tutkittua ilmiötä, ja se on tutkimuksen teoreetti-

sen viitekehyksen ja tutkimustehtävän kannalta merkityksellistä.  

Tämän tutkimuksen aineisto koostuu tutkimushaastatteluista, tutkimuksessa 

käytettyyn opetusteknologiaan taltioituneesta aineistosta ja tutkijan muistiinpa-

noista. Tutkimushaastatteluin kerätyn aineiston hankinta on kuvattu luvussa 3.5. 

Kvalen (1996, 144–145) mukaan tutkimushaastattelun laatukriteereitä ovat muun 

muassa spontaanien, rikkaiden, spesifien ja relevanttien vastausten määrä. Tämän 

tutkimuksen tutkimusaineiston uskottavuutta lisää tutkijan tekemien muistiin-

panojen ja haastatteluaineiston sekä puhelimien ja verkko-oppimisympäristön lo-

kitietojen ja haastatteluaineistojen yhteneväisyys. Lukija voi arvioida haastattelun 

laatua sekä siitä saadun aineiston aitoutta ja relevanttiutta tutkimusraportin tu-

lososiossa olevista alkuperäisistä haastatteluvastausesimerkeistä.  

Eskolan ja Suorannan (1998, 212–213) mukaan tutkimuksen uskottavuutta 

voidaan lisätä tietyin varauksin tarkistamalla tutkijan tekemät tulkinnat tutkimuk-

seen osallistuneilta henkilöiltä (myös Miles & Huberman 1994, 278). Varaukselli-

suus liittyy siihen, että tutkittavat saattavat olla sokeita kokemukselleen ja tilan-

teelleen (Eskola & Suoranta 1998, 212). Kaikilla tähän tutkimukseen osallistu-

neilla oppilailla on ollut mahdollisuus antaa palautetta design-tutkimuksen peri-

aatteiden mukaisesti (Cobb ym. 2003, 9–11; Joseph 2004, 236) tutkimusasetel-

masta, tutkijan ratkaisuista ja tulkinnoista ennen tutkimukseen liittyvää työssäop-

pimisjaksoa, työssäoppimisjakson aikana ja työssäoppimisjakson jälkeen. Ennen 

työssäoppimisjaksoa oppilaille on esitelty tutkimusasetelma sekä siihen mennessä 

saadut tulokset ja käsitykset tutkittavan opetusteknologian käytöstä. Työssäoppi-

misjakson aikana oppilailla on ollut mahdollisuus antaa palautetta asetelman toi-

mivuudesta ja sen hetkisten tulosten ja käsityksien oikeellisuudesta. Jakson jäl-

keen oppilaille pidettiin palautetilaisuus, jossa heillä oli mahdollisuus antaa myös 

palautetta. Kunkin jakson toteutuksesta saatua palautetta on hyödynnetty seuraa-

valle työssäoppimisjaksolle tehtävää asetelmaa suunniteltaessa ja toteutettaessa.  

Tutkimukseen osallistuneilla oppilailla ja opettajilla on ollut mahdollisuus ar-

vioida koko tutkimuksen tuloksia kaksi kertaa. Ensimmäisen kerran oppilailta 

pyydettiin palautetta, kun aineistosta oli muodostettu kategoriat. Lopullisten tu-

losten arviointia varten kaikille tutkimukseen osallistuneille oppilaille ja opettajil-

le lähetettiin sähköpostitse tutkimuksen tulokset ja johtopäätökset sen jälkeen, 

kun ne oli kirjoitettu tutkimusraporttiin. Samalla oppilaita pyydettiin ilmoitta-

maan, jos raportissa on heitä koskevia eettisesti tai muuten sopimattomia alkupe-

räisiä haastatteluvastauksia tai viittauksia. 
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Aineiston analysoinnin aikana järjestettyihin palautetilaisuuksiin osallistui 

kahdeksan tutkimukseen osallistunutta oppilasta. Heillä ei ollut huomautettavaa 

kategorioiden muodostamisesta eikä muodostuneiden kategorioiden sisällöistä. 

Tutkimuksen tuloksista saadun palautteen mukaan myöskään tuloksissa ei oppi-

lailla ollut huomautettavaa. Palautetta antaneet oppilaat pitivät erityisen hyvinä 

tutkimusraportissa esimerkkinä olevia oppilaiden alkuperäisiä haastatteluvastauk-

sia. Heistä kukaan ei pyytänyt poistamaan raportista eettisistä tai muista syistä 

heidän alkuperäisiä ilmauksiaan.  

Tutkimuksen uskottavuutta lisäävänä tekijänä pidetään myös tutkijan omaa 

perehtyneisyyttä tutkimusalueeseen ja tutkimuskontekstiin (Miles & Huberman 

1994, 278; Robson 1993, 403). Tutkija on ollut mukana tutkimusaineiston ja ope-

tusteknologian kehittämistä varten perustetun projektin suunnittelussa ja toteutuk-

sessa alusta saakka. Projektin toteutuksessa tutkija on ollut osa-aikaisena projek-

tipäällikkönä. Tutkijan perehtyneisyyttä tutkittavaan työssäoppimiseen kuvaa se, 

että hän on ollut mukana luomassa työssäoppimisjärjestelmää metsäkoneenkuljet-

tajakoulutukseen. Tutkija on tehnyt sitä Taivalkosken metsäoppilaitoksessa vuosi-

tuhannen vaihteessa, jolloin työssäoppiminen liitettiin osaksi ammatillista perus-

koulutusta. Hän on ollut muun muassa neuvottelemassa työssäoppimiseen liitty-

västä yhteistyöstä Taivalkosken metsäoppilaitoksen toiminta-alueen yrittäjien ja 

heidän urakanantajiensa kanssa. Tutkija on ollut myös työssäoppimista ohjaavana 

opettajana ja metsäkoneenkuljettajien työssäoppimisesta vastaavana opettajana 

noin kolmen vuoden ajan. Sinä aikana hän on tehnyt muun muassa työssäoppi-

missopimukset sekä perehdyttänyt työpaikkaohjaajia, oppilaita ja opettajia työs-

säoppimisen toteuttamiseen. Lisäksi tutkija on ohjannut muun muassa metsä-

koneenkuljettajien suuntautumisopintoihin liittyvillä työssäopimisjaksolla olevia 

oppilaita. Työssäoppimisen järjestämiseen ja ohjaamiseen liittyvä kokemus auttaa 

tutkijaa ymmärtämään työssäoppijoita ja työssäoppimispaikkaa oppimisympäris-

tönä. 

Työssäoppimiseen liittyvää koulutusta ja osaamista tutkija on hankkinut käy-

tännön kokemuksen lisäksi muun muassa työssäoppimisen arvioinnin koulutuk-

sesta. Tutkija on tehnyt työssäoppimisen arvioinnista opinnäytetyön opettajan pe-

dagogisten opintojen yhteydessä. Hän on tehnyt myös kasvatustieteen maisterin 

tutkintoon liittyvät pro gradu -tutkielman työssäoppimisesta. Siinä hän tutki, mitä 

metsäkoneenkuljettajaoppilaat kokivat oppineensa työssäoppimisjaksolla sekä sitä, 

millaisissa tilanteissa ja miten oppilaat kokivat oppimisen tapahtuneen. 

Tämän tutkimuksen haastattelujen luotettavuutta lisää myös se, että tutkija on 

ollut osa-aikaisena haastattelijana 1990-luvulla. Hän keräsi tutkimusaineistoa 
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strukturoiduilla lomakekyselyillä toimittamalla kyselyt henkilökohtaisesti tutki-

mukseen osallistuneille henkilöille sekä haastattelemalla heitä heidän kodeissaan 

ja julkisissa tiloissa. Tutkijan käsityksen mukaan tämän tutkimuksen luotettavuu-

den kannalta merkityksellisiä henkilökohtaisia haastatteluja on tehty silloin noin 

kolmekymmentä. 

Uskottavuutta on tärkeää tarkastella myös tutkijan tulkinnan ja tutkimukseen 

osallistuneiden oppilaiden todellisuuden vastaavuuden näkökulmasta (Tynjälä 

1991, 390). Tutkijan tavoitteena on ollut tuoda esille tutkittavien kokemus opetus-

teknologian käytöstä työssäoppimisessa. Luotettavuuden kannalta on tärkeää, että 

tutkija on saavuttanut oppilaiden kokemuksen ja niihin sisältyvät merkitykset. 

Niiden saavuttamista paransi se, että tutkijalla on kokemusta ammatillisesta pe-

ruskoulutuksesta ja työssäoppimisesta oppimismenetelmänä. Hänellä on koke-

musta myös osasta tutkimukseen osallistuneiden oppilaiden opiskelemista töistä. 

Siksi yhteisen kielen ja haastatteluvastausten merkitysten löytämisessä ei ollut 

ongelmia tutkimuksen aikana. Myös haastattelutilanteet olivat tutkijan tulkinnan 

mukaan sellaisia, että niissä oli mahdollisuus keskustella aidosti ja vapaasti tutkit-

tavasta ilmiöstä. Ne ilmensivät tutkijan ja tutkittavan välistä luottamusta ja tutki-

muksen eettisten normien toteutumista tutkimuksen kannalta riittävällä tasolla. 

Niitä on käsitelty tutkimusraportin luvussa 3.7.  

Tutkittavien todellisuuden tavoittamista vaikeuttaa se, että tutkimuksen taus-

taoletuksissa sekä tutkijalla että tutkittavilla ajatellaan olevan subjektiivinen to-

dellisuus. Tutkijan tehtävänä on analysoida, temantisoida ja käsitteellistää subjek-

tiivisia kokemuksia sekä niissä olevia merkityksiä ja merkityssuhteita (ks. esim. 

Laine 2001b, 119–141; Perttula 2000, 430–43) tukeutuen valittuun tutkimusme-

netelmään sekä tutkimuksen taustalla oleviin teorioihin, käsitteisiin ja viitekehyk-

siin. Ammatillista kehittymistä koskevan subjektiivisen todellisuuden yhdenmu-

kaisuuden lisäämiseksi tähän tutkimukseen osallistuviksi oppilaiksi valittiin sa-

massa opintojen vaiheessa olevat oppilaat. Lisäksi yksi oppilas osallistui tutki-

mukseen vain yhdellä työssäoppimisjaksolla. Sillä pyrittiin eliminoimaan oppilai-

den ajattelutavan muuttumisen vaikutukset tutkimustuloksiin.  

Tämän tutkimuksen uskottavuutta parantaa se, että tutkijalla oli useissa ai-

neiston keräämisen vaiheissa mahdollisuus tarkistaa tutkittavien ja tutkijan sub-

jektiivisen todellisuuden yhdenmukaisuus. Tutkimuksen uskottavuuden kannalta 

merkittävimpiä tarkistustilanteita olivat tilanteet, joissa käsiteltiin oppilaiden ot-

tamia valokuvia ja videoita sekä niistä mieleen palaavia asioita. Koska tutkijalla 

on kokemusta tutkimukseen sisältyvillä työssäoppimisjaksoilla opiskeltavista 
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töistä, hän pystyi tekemään tarkentavia sisällöllisiä kysymyksiä esimerkiksi oppi-

laiden ilmaisemien työssäoppimisjakson töiden mieleen palautumisesta.  

Varmuus 

Tässä luotettavuustarkastelussa varmuudella tarkoitetaan tutkimusprosessin ja 

tutkimusmenetelmien käytön johdonmukaisuutta ja luotettavuutta (ks. Creswell 

1998, 202–203; Lincoln & Cuba 1985, 323; Varto 1992, 103–104). Niillä pyritään 

varmistamaan tulosten pysyvyys samana toistettaessa tutkimusta vastaavalle koh-

deryhmälle samassa tai vastaavassa tutkimusympäristössä (Tynjälä 1991, 391). 

Tämän tutkimuksen teoriaosan tavoitteena on ollut jäsentää ammatilliseen perus-

koulutukseen sisältyvillä työssäoppimisjaksoilla tapahtuvaa oppimista ja sen oh-

jaamista ja luoda viitekehys empiiriselle tutkimukselle. Empiirisen tutkimuksen 

tavoitteena on ollut tutkia ja kehittää matkapuhelimen ja verkko-

oppimisympäristön käyttöä työssäoppimisessa design-tutkimuksen periaattein 

(mm. Bannan-Ritland 2003, Collins ym. 2004) sosiokognitiivisessa viitekehyk-

sessä (mm. Derry 2000; Lave 1991; Resnick 1991).  

Design-tutkimuksen raportointiin kuuluu tutkimuksen lähtökohtien, strategi-

oiden ja menetelmien kuvaus (Collins ym. 2004; Hoadley 2004, 204–205). Tut-

kimuksen taustateorioiden ja käsitteiden valitsemiseen ovat vaikuttaneet infor-

maation hankintavaiheen lisäksi tutkijan aikaisempi kokemus työntekijätason 

töistä ja ammatillisesta peruskoulutuksesta sekä oppimiseen ja opettamiseen liit-

tyvä koulutus. Empiiristen kokeilujen ja tutkimuksen lähtökohtana on ollut löytää 

helppokäyttöinen, tehokas ja oppilaiden käyttöön soveltuva tapa käyttää matka-

puhelinta ja verkko-oppimisympäristöä työssäoppimisen tukena.  

Tämän tutkimuksen tutkimusmenetelmäksi valittiin design-tutkimus sen so-

veltuvuuden perusteella. Tutkimusmenetelmää valittaessa olivat vaihtoehtoina 

myös tapaustutkimus, kehittävä työn tutkimus sekä grounded-teoriaan perustuva 

tutkimus. Luotettavuuden kannalta design-tutkimuksen käyttämisessä on haasteel-

lista tutkimuksen toistettavuus, koska interventioasetelmat suunnitellaan ja toteu-

tetaan kulttuuri-, osallistuja- ja tapauskohtaisesti. Toistettavuuden kannalta on-

gelmallista on myös se, että oppilaiden yksilöllinen kokemushistoria sekä oppi-

misympäristö vaikuttavat heidän käyttäytymiseensä interventiotilanteissa. Tulos-

ten luotettavuutta ja toistettavuutta voidaan lisätä niin kutsutulla tiheällä kuvauk-

sella, jolla tarkoitetaan tutkimuksen tekemisen eri vaiheiden ja muutosten tarkkaa 

kuvaamista. Toistettavuuden ongelmaa se ei kokonaan poista. (Vrt. Hoadley 2002, 

454.)  
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Tämän tutkimuksen tutkimusprosessi on edennyt luvun 3.4.2 mukaisesti. 

Toistettavuutta ja luotettavuutta on pyritty parantamaan muun muassa kuvaamalla 

tutkimusraporttiin tutkimusprosessin jokainen vaihe ja siinä tehdyt luotettavuuden 

kannalta merkittävät muutokset. Tutkimusraportista ja sen liitteistä ilmenevät 

myös muutokset tutkittavan opetusteknologian käytössä ja ammatillisessa kehit-

tymisessä sekä oppilaiden tekemät kehittämisehdotukset. Tutkijan tulkinnan mu-

kaan tämän tutkimuksen luotettavuuden kannalta haasteellisin vaihe oli asetelman 

testaaminen ja modifiointi, koska jokainen testaustilanne ja testiympäristö olivat 

yksilöllisiä, ja jokaiseen testaustilanteeseen ja testiympäristöön sisältyy tiedostet-

tuja ja tiedostamattomia satunnaisia muuttujia. Jokaisen testaamisen perusteella 

asetelmaan tehtiin design-tutkimuksen periaatteiden mukaisesti teknisiä ja toi-

minnallisia muutoksia, jotka katsottiin sen hetkisen tiedon mukaan olevan tarpeel-

lisia ja sovellettavia muihinkin työssäoppimisympäristöihin ja -tilanteisiin. Siksi 

esimerkiksi kaikkia oppilaiden esittämiä muutoksia ei ole toteutettu tutkimuksen 

aikana. Toistettavuuden ja luotettavuuden näkökulmasta voidaan kuitenkin kysyä, 

päätyisikö toinen tutkija samaan ratkaisuun vastaavassa tilanteessa.  

Aineistonhankinta ja analyysimenetelmien valinta perustuu tutkimuksen teo-

reettisiin ja menetelmällisiin ratkaisuihin sekä niiden taustalla oleviin ontologisiin 

ja epistemologisiin oletuksiin (Bogdan & Biklen 1998, 98; Lincoln & Cuba 1985, 

290; Perttula 2005, 136–157). Tämän tutkimuksen aineisto on hankittu design-

tutkimukselle tyypillisesti useasta lähteestä, jolloin tutkimusaineisto muodostuu 

rikkaammaksi ja luotettavammaksi. Tutkimusaineisto on sekä laadullista että 

määrällistä. Suurin osa tämän tutkimuksen aineistosta on kerätty teemahaastatte-

luissa, jotka on tehty Kvalen (1996), Bogdan ja Biklen (1998) ja Hirsijärven ja 

Hurmeen (2000) mukaisesti. Teemahaastattelu oli perusteltu haastattelumenetel-

mä, koska tutkimustehtävästä johdetut tutkimuskysymykset strukturoivat myös 

aineiston hankintaa. Strukturoidun haastattelun katsottiin rajoittavan liikaa tutki-

tun opetusteknologian käytön käsittelyä, koska matkapuhelin ja verkko-

oppimisympäristö tarjosivat oppilaille paljon erilaisia käyttömahdollisuuksia.  

Matkapuhelimen ja verkko-oppimisympäristön käytöstä taltioitunutta aineis-

toa hyödynnettiin tutkimushaastatteluissa sekä määrällisenä että laadullisena ai-

neistona. Luotettavuutta pyrittiin lisäämään myös sillä, että tuotoksia käsiteltiin 

oppilaskohtaisesti tutkimushaastatteluissa, jolloin tutkija sai käsityksen tuotoksien 

sisällöstä ja merkityksestä oppilaille. Tutkijan muistiinpanoissa oleva aineisto 

toimi lähinnä tukiaineistona analysoinnissa. Matkapuhelimen ja verkko-

oppimisympäristön käytöstä taltioituneen aineiston luotettavuutta lisää se, että 

niistä otettiin mukaan vain aineisto, joka ilmeni liittyvän työssäoppimiseen. Luo-
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tettavuutta vähentää vastaavasti se, että aineiston ulkopuolelle saattoi jäädä esi-

merkiksi valokuvia, jotka liittyivät työssäoppimiseen, mutta joita ei haastatteluis-

sa käsitelty. Luotettavuutta vähentää myös se, että viisi tutkimukseen osallistunut-

ta oppilasta oli poistanut tallenteita ja tietoja puhelimista ennen niiden palautta-

mista. Siitä seurasi se, että heidän puhelimistaan ei voinut tarkistaa kaikkia tietoja, 

joita muiden puhelimista pystyi tarkistamaan.  

Tutkimusaineiston luotettavuutta vähentää myös se, että aineistossa ei ole 

työpaikkaohjaajien haastatteluja eikä heidän käytössään olleiden puhelimien loki- 

ynnä muita tietoja. Työpaikkaohjaajien haastattelut ja heidän puhelimistaan saata-

vat tiedot olisivat parantaneet erityisesti oppilaiden ja työpaikkaohjaajien vuoro-

vaikutuksen sisältöjen sekä työssäoppimisjaksolla opittujen asioiden tarkastelun 

luotettavuutta.  

Tutkimusaineisto on analysoitu sekä koko tutkimusjoukkoa koskevana että 

työssäoppimisjaksoittain luvun 3.6 mukaisesti. Analyysin luotettavuutta lisää se, 

että tutkitun opetusteknologian käyttömääriä ja osittain myös käyttötapoja on voi-

tu tarkastella sekä haastatteluaineiston että matkapuhelimen ja verkko-

oppimisympäristön käytöstä taltioituneen aineiston pohjalta. Luotettavuutta lisää 

myös se, että analysoinnin aikana oppilailta pyydettiin palautetta kategorioista. 

Luotettavuutta vastaavasti vähentää se, että haastatteluaineiston mukaan tutkitta-

vien matkapuhelimien puhelutoimintoja käytti yksi oppilas vähemmän kuin loki-

tietoista saadusta aineistosta ilmeni. Ero johtui siitä, että oppilaan 24 kanssa puhe-

lutoimintojen käyttömäärät olivat jääneet haastattelussa käsittelemättä. Analysoi-

tavan aineiston luotettavuutta vähentää myös se, että kaksi oppilasta ei ollut lähet-

tänyt haastatteluaineiston mukaan yhtään tekstiviestiä ja yksi oli epävarma teksti-

viestien lähettämisestä. Puhelinlaskuerittelyn ja puhelimen lokitietojen mukaan he 

olivat lähettäneet viestejä. Haastatteluaineiston ja puheluerittelyn välillä on ero 

myös multimediaviestien lähettämisessä, sillä haastatteluaineiston mukaan kuusi 

oppilasta ei ollut lähettänyt yhtään multimediaviestiä. Puhelinlaskuerittelyn mu-

kaan seitsemän tutkimukseen osallistunutta oppilasta ei ollut lähettänyt yhtään 

multimediaviestiä.  

Siirrettävyys 

Tutkimustulosten yleistettävyyttä tarkastellaan laadullisessa tutkimuksessa siirret-

tävyytenä. Sillä tarkoitetaan teoreettisten käsitteiden yleistettävyyttä sekä tutki-

muksen havaintojen soveltumista toiseen ympäristöön ja toiseen tapaukseen. (Es-

kola & Suoranta 1998, 68.) Laadullisen tutkimuksen yleistettävyyttä ei siten voi 
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tarkastella esimerkiksi otoskoon perusteella eikä sen tavoitteena ole tilastollinen 

yleistettävyys. 

Tämän tutkimuksen tulosten yleistä siirrettävyyttä on käsitelty Tulosten tar-

kastelu ja johtopäätökset -luvussa vertaamalla tuloksia muihin tutkimuksen tulok-

siin sekä käsittelemällä tuloksia tutkimuksen teoreettisessa viitekehyksessä. Kos-

ka teoreettinen viitekehys ja empiirisen tutkimuksen lähtökohdat on avattu tutki-

musraportin alkuosassa, lukija voi arvioida tämän tutkimuksen tulosten yleistettä-

vyyttä kuvatussa teoreettisessa viitekehyksessä.  

Koska tutkimuksen havaintojen soveltaminen toiseen ympäristöön ja tapauk-

seen tapahtuu usein lukijan toimesta, tutkijan täytyy tarjota tutkimuskohteesta lu-

kijalle riittävän tarkka kuvaus (Eskola & Suoranta 1998, 68). Tämän tutkimusra-

portin luvussa 2 on kuvattu tutkimuskohteena olevaa työssäoppimista oppimis-

menetelmänä ja siinä hyödynnettävää mobiilia opetusteknologiaa. Työssäoppimis-

ta oppimismenetelmänä koskevaa siirrettävyyttä parantaa se, että työssäoppimi-

nen on kirjattu ammatillista peruskoulutusta koskevaan lakiin (Laki ammatillises-

ta koulutuksesta 630/1998) ja asetukseen (Asetus ammatillisesta koulutuksesta 

811/1998). Niissä määritellään muun muassa oppimisympäristö, opetussuunni-

telmaperustaisuus ja oppimisen tavoitteellisuus. Siksi työssäoppimisen perusra-

kenne on samanlainen alasta riippumatta. Tosin sen käytännön sovellutukset saat-

tavat vaihdella eri aloilla paljon.  

Tulosten siirrettävyyttä ja toistettavuutta parantaa myös se, että tutkittu ope-

tusteknologia on kaikkien saatavilla. Tutkimuksessa käytetyt matkapuhelimet ovat 

rakenteeltaan ja toiminnoiltaan sellaisia, että niiden käyttäminen ei edellytä vas-

taavista matkapuhelimista poikkeavia sovelluksia ja erityisosaamista. Tutkimuk-

sen tulosten mukaisesti käytettynä niiden käyttämiseen riittää matkapuhelimen 

perustoimintojen käytön hallinta. Myös tutkimuksessa käytetty Moodle-verkko-

oppimisympäristö on ladattavissa internetistä. Sen käyttö ei edellytä muista verk-

ko-oppimisympäristöistä poikkeavia tietoja ja taitoja.  

Tämän tutkimuksen tulosten soveltamisen luotettavuutta lisää myös se, että 

tutkimuksessa käytetyn design-tutkimuksen periaatteisiin kuuluu tutkimuksen eri 

vaiheiden ja muutoksien kuvaaminen. Luotettavuutta parantaa lisäksi se, että tut-

kimuksen perusasetelma pysyi samana koko tutkimuksen ajan. Tulosten sovelta-

misen luotettavuutta vastaavasti heikentää se, että tutkimuksen aikana tehtyjen 

teknisten ja toiminnallisten muutoksien vaikutuksien huomioonottaminen tuloksia 

hyödynnettäessä edellyttää perehtyneisyyttä käytettyyn tutkimusmenetelmään. 

Lukijan täytyy ottaa huomioon tutkimusraporttia lukiessaan, mitkä tulokset kos-
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kevat kaikkia tutkimukseen osallistuneita oppilaita ja mitkä vain osaa niistä. Luet-

tavuuden helpottamiseksi muutokset on käsitelty raportin eri luvuissa.  

Tulosten yleistettävyyden ja siirrettävyyden kannalta on huomattava, että 

opetusteknologian käyttöön ja niiden tuella saavutettavaan ammattitaitoon vaikut-

tavat tämän tutkimuksen tuloksissa ja päätelmissä esiin nostettujen muuttujien li-

säksi monet muut tekijät. Niistä ovat esimerkkinä oppilaiden erilaiset oppimisstra-

tegiat ja oppimistyylit (ks. esim. Felder & Spurlin 2005; Honey & Mumford 1992, 

1995; Vermunt 1995, 1996). Design-tutkimuksen periaatteisiin ei kuulu pyrkimys 

poistaa luonnolliseen tutkimustilanteeseen kuuluvia satunnaisia muuttujia uskoen 

sillä tavalla saavutettavan paremmin yleistettäviä tuloksia (Barab & Squire 2004, 

10−11; Collins ym. 2004, 18−19). Design-tutkimuksen tavoitteena on kuitenkin 

mahdollisimman suuri yleistettävyys ja teorian kehittäminen (DiSessa & Cobb 

2004, 77−78). Silti tulosten siirrettävyyden arvioinnista jää vastuuta myös lukijal-

le ja tutkimusta hyödyntäville tutkijoille.  

Vahvistettavuus 

Tutkimuksen vahvistettavuudella tarkoitetaan sitä, että tutkimuksen tulokset saa-

vat tukea toisista vastaavista ilmiöistä tehdyistä tutkimuksista (Eskola & Suoranta 

1998, 213). Tämän tutkimuksen tuloksia on verrattu muihin Suomessa tehtyihin 

työssäoppimistutkimuksiin, joiden on katsottu olevan tutkittavan ilmiön kannalta 

merkittäviä. Tuloksia on verrattu myös kansainvälisiin työpaikalla tapahtuvan op-

pimisen tutkimuksiin. Tulosten vertaamista kansainvälisiin tutkimuksiin vaikeut-

taa se, että työssäoppiminen oppimismenetelmänä on suomalainen tapa opiskella 

ammattiin.  

Vahvistettavuuteen liittyy myös tutkimuksen objektiivisuus, jolla tarkoitetaan 

laadullisessa tutkimuksessa enemmän tutkimuksen totuusarvoa ja sovellettavuutta 

kuin määrällisessä tutkimuksessa tarkoitettua objektiivisuutta (Miles & Huberman 

1994, 278−280; Tynjälä 1991, 392). Laadullisen tutkimuksen tuloksena ei siten 

ajatella saavutettavan samanlaista objektiivista kuvaa tutkittavasta ilmiöstä kuin 

määrällisessä tutkimuksessa. Siihen vaikuttavat sekä tutkittavien että tutkijan sub-

jektiivinen todellisuus ja se, että tutkija kuuluu osaksi tutkimusprosessia. Lisäksi 

siihen vaikuttavat tutkijan oma viitekehys ja kokemus tutkimuksen tekemisestä 

sekä tutkittavasta ilmiöstä. Luotettavan laadullisen tutkimuksen tekeminen edel-

lyttää kuitenkin tarkkuuden ja huolellisuuden sekä metodien ja menetelmien hal-

litsemisen lisäksi tutkijan oman subjektiuden tiedostamista ja hallintaa. (Ks. Es-

kola & Suoranta 1998, 211; Miles & Huberman 1994, 278; Tynjälä 1991, 392.) 



  

 237

Tutkijan subjektiuden hyväksyminen merkitsee myös sitä, että tutkimuksen tois-

taminen luotettavasti ilman vastaavaa kokemusta on vaikeaa.  

Tämän tutkimuksen totuusarvon ja sovellettavuuden kannalta tutkijan pereh-

tyneisyys ja kokemus työssäoppimisesta sekä ammatillisesta koulutuksesta on 

luotettavuutta lisäävä tekijä. Valittujen aineistonkeruu- ja analysointimenetelmien 

noudattamisen ohella tutkijan perehtyneisyys ja kokemus vaikuttavat myös aineis-

tosta tehtäviin tulkintoihin. Luotettavien tulkintojen tekemiseen ei riitä pelkästään 

se, että tutkija hallitsee valitun menetelmän, vaan hänen on hallittava myös tutkit-

tava ilmiö ja tutkimuskonteksti. 

Design-tutkimuksen menetelmällisenä haasteena totuusarvon kannalta on se, 

että tutkimusprosessissa yhdistyvät oppimisympäristön suunnittelu ja kehittämi-

nen sekä sen empiirinen tutkimus (Hoadley 2004, 205; Sandoval & Bell 2004, 

199−200). Tällöin tutkimusta ei ymmärretä pelkästään hypoteesien testaamisena 

vaan jatkuvana kehittämisprosessina, jossa myös tieto tutkittavasta ilmiöstä li-

sääntyy usein virheiden ja kokeilujen kautta (Hoadley 2002, 453−454; Penner ym. 

1998, 430). Tutkijan kannalta se merkitsee sitä, että hänen täytyy tunnistaa tilan-

teet, joissa hän toimii tarkasti tutkimusmenetelmien mukaisesti ja tilanteet, joissa 

hän toimii suunnittelijana ja kehittäjänä. Tässä tutkimuksessa erottelua on helpot-

tanut se, että tutkija ei ole toiminut tutkimukseen osallistuvien oppilaiden opetta-

jana eikä työssäoppimisen ohjaajana. Tällöin tutkimukseen liittyvien työssäoppi-

misjaksojen suunnittelu ja toteuttaminen muodostivat selkeän kokonaisuuden. 

Siinä yhtä asetelmaa testattiin yhden työssäoppimisjakson ajan. Samalla pyrittiin 

varmistamaan se, että tutkimuskonteksti säilyy luonnollisena. Ratkaisulla on toi-

saalta vaikutusta tutkimusaineiston keräämiseen, sillä tutkija olisi todennäköisesti 

tehnyt työssäoppimista ohjaavana opettajana jakson aikana havaintoja ja muis-

tiinpanoja, joilla saattaisi olla merkitystä tutkimuksen tuloksiin.  

Design-tutkimuksen tavoitteena on tuottaa muun muassa uutta oppimisen teo-

riaa sekä uutta tietoa ja menetelmiä oppimisympäristöistä (Barab & Squire 2004, 

2−3). Tämän tutkimuksen tuloksena on syntynyt näkemys työssäoppimisen to-

teuttamisesta matkapuhelimen ja verkko-oppimisympäristön tukemana. Tulosten 

mukaan sen keskeisinä elementteinä ovat matkapuhelimen puhelu-, viesti- ja ku-

vaustoimintojen sekä verkko-oppimisympäristön käyttö. Tutkimuksen tulosten 

paikallista hyödyntämistä ja sovellettavuutta parantaa se, että tutkimustieto on ol-

lut mahdollista siirtää käytäntöön tutkimuksen kohdeoppilaitoksessa tutkimusta 

seuraavien työssäoppimisjaksojen järjestämisessä. 
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5 Tulosten tarkastelu ja johtopäätökset 

Tämän tutkimuksen tarkoituksena on ollut lisätä tietoa teknologiatuetusta työssä-

oppimisesta. Tutkimuksen teoriaosassa on jäsennetty työssäoppimista oppimis-

menetelmänä sekä luotu viitekehys empiiriselle tutkimukselle. Tutkimuksen em-

piirisessä osassa on selvitetty opetusteknologian käyttöä ja oppilaiden ammattitai-

don kehittymistä teknologiatuetussa työssäoppimisessa. Lisäksi siinä on selvitetty 

opetusteknologian käytön ja ammattitaidon kehittymisen muutoksia tutkimuksen 

aikana.  

Tutkimus toteutettiin design-tutkimuksen mukaisesti jatkuvan kehittämisen 

periaatteella. Empiiriseen tutkimukseen sisältyneet työssäoppimisjaksot ja niiden 

aikana tehdyt kokeilut tehtiin Oulun seudun ammattiopistossa maatalous- ja bio-

energia-alan ammatillisessa peruskoulutuksessa. 

Tulosten tarkastelu ja johtopäätökset on jaoteltu siten, että ensin tarkastellaan 

tutkimuskontekstina ollutta työssäoppimista oppimismenetelmänä (luku 5.1) ja 

tutkitun opetusteknologian käyttöä ja käyttäjäryhmiä sekä opetusteknologian 

käyttömahdollisuuksia sosiokognitiivisessa työssäoppimisessa (luku 5.2). Sen jäl-

keen käsitellään aikaisempien tutkimusten ja teorioiden valossa tutkimukseen 

osallistuneiden oppilaiden ammattitaidon kehittymistä (luku 5.3) sekä opetustek-

nologian käytön ja ammattitaidon kehittymisen muutoksia tutkimuksen aikana 

(luku 5.4). Lopuksi tarkastellaan tutkimuksen kasvatustieteellistä merkitystä (luku 

5.5) ja esitetään jatkotutkimusehdotuksia (luku 5.6).  

5.1 Työssäoppiminen oppimismenetelmänä  

Kaikelle työpaikalla tapahtuvalle oppimiselle on tyypillistä vaatimus oppimisen 

itseohjautuvuudesta (Knowles 1980, 40–49) sekä yksilöllisestä reflektiosta (esim. 

Bould ym. 1985; Kolb 1984). Myös Varila ja Rekola (2003), Uusitalo (2001) ja 

Ruoholinna (2000) korostavat ammatilliseen peruskoulutukseen sisältyvän työs-

säoppimisen käsitteen määrittelyssään oppimisen kontekstuaalisuutta, itseohjau-

tuvuutta, vuorovaikutteisuutta sekä reflektiivisyyttä. Itseohjautuvuus- ja reflektio-

taidot eivät kuitenkaan ole ammatillisia perustutkintoja suorittavilla oppilailla 

yleensä kovin kehittyneitä. Niiden kehittymisessä on tosin havaittu olevan alakoh-

taisia eroja. Esimerkiksi palvelualojen oppilaiden ammatillinen perusosaaminen 

kehittyi työssäoppimisjaksolla paremmin kuin tämän tutkimuksen kohdejoukkoon 

verrattavissa olevien teknisten alojen oppilaiden perusosaaminen johtuen heidän 

paremmista itseohjautuvuusvalmiuksistaan. (Väisäsen 2003; ks. myös Varila & 
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Viholainen 2000, 82–89.) Väisäsen (2003) mukaan itseohjautuvuusvalmiudet ei-

vät myöskään parane perinteisesti toteutetun työssäoppimisjakson aikana. Myös 

tämän tutkimuksen tuloksista ilmenee, että läheskään kaikkien tutkimukseen osal-

listuneiden oppilaiden itseohjautuvuus- ja reflektiovalmiudet eivät olleet hyvät.  

Tämän tutkimuksen tulosten mukaan myös teknologiatuettu työssäoppiminen 

sisältää kontekstuaalisuuden, itseohjautuvuuden, vuorovaikutteisuuden sekä ref-

lektiivisyyden. Oppilaiden käyttäessä matkapuhelimia ja verkko-

oppimisympäristöä tämän tutkimuksen tulosten mukaisesti, kontekstuaalisuuden 

ja itseohjautuvuuden painoarvo työssäoppimisessa pienenee. Vastaavasti vuoro-

vaikutteisuus ja sosiaalisuus lisääntyvät. Matkapuhelimen ja verkko-

oppimisympäristön käyttö lisäävät myös reflektiivisyyttä erityisesti tilanteissa, 

joissa työssäoppimistapahtumia ja töitä pohditaan yhdessä. Esimerkiksi työssäop-

pimisjaksolla otettujen valokuvien yhteisessä tarkastelussa on mahdollista yhdis-

tää oppimisen kontekstuaalisuus, vuorovaikutteisuus ja reflektiivisyys.  

Tämän tutkimuksen tulosten mukaisessa työssäoppimisessa kontekstuaali-

suuden painoarvoa pienentää se, että matkapuhelimen ja verkko-oppimis-

ympäristön käyttö parantaa oppimisen tukemista työpaikan ulkopuolelta. Tällöin 

oppilailla on parempi mahdollisuus saada kontekstuaalisen käsityksen lisäksi nä-

kemys esimerkiksi muista työssäoppimispaikoista. Itseohjautuvuuden painoarvon 

pieneneminen johtuu vastaavasti siitä, että tutkitun opetusteknologian käyttö tar-

joaa lisää välineitä ohjaajien tekemiin interventioihin ja oppimisprosessin ohjaa-

miseen. Toisaalta itse opetusteknologian monipuolinen käyttäminen vaatii oppi-

laalta itseohjautuvuutta ja aktiivisuutta. 

Työssäoppimista koskevissa säädöksissä, määräyksissä ja ohjeissa (ks. Laki 

ammatillisesta koulutuksesta 630/98; Asetus ammatillisesta koulutuksesta 

811/1998; Ammatillisen perustutkinnon perusteet, Metsäalan perustutkinto 2008, 

189) korostetaan työssäoppimisen tavoitteellisuutta. Tynjälän ym. (2005, 79) tut-

kimuksen mukaan suurin osa (72 %) oppilaista (n=1072) ilmaisi, että he olivat 

laatineet työssäoppimisjaksolle omat tavoitteet. Tavoitteiden laatimisessa oli tosin 

suuria alakohtaisia eroja, sillä esimerkiksi kulttuurialan oppilaista 64 % (n=14) 

ilmoitti, ettei omia tavoitteita ollut laadittu ennen työssäoppimisjaksoa. Tämän 

tutkimuksen tulosten mukaan työssäoppimisjakson yleistavoitteet olivat hyvin 

oppilaiden tiedossa, mutta henkilökohtaiset tavoitteet eivät. Tynjälän ym. (2005) 

ja tämän tutkimuksen tulosten vertailtavuutta vaikeuttaa se, että Tynjälän ym. 

(2005) tutkimuksessa tarkasteltiin tavoitteiden laatimista ennen työssäoppimisjak-

soa ja tässä tutkimuksessa tavoitteiden tiedostamista. Tulokset ovat kuitenkin sa-

mansuuntaisia, ja niistä voidaan päätellä, että työssäoppimisjakson henkilökoh-
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taisten tavoitteiden määrittelyssä ja tavoitteiden tiedostamisessa on vielä kehitet-

tävää.  

Teknologiatuettuun työssäoppimiseen liittyvä vuorovaikutus työssäoppimis-

jakson aikana voi vaikuttaa myös työssäoppimispaikkaan sosiaalistumiseen (Ber-

ger & Luckmann 1994; Schein 1987 155–171; Varila & Rekola 2003; ks myös 

Schein 1992), koska opetusteknologian avulla koko sosiaalistumisprosessin ajan 

on mahdollisuus jakaa ja reflektoida työssäoppimiskokemuksia ja tapahtumia 

myös muissa työssäoppimispaikoissa olevien oppilaiden kanssa (vrt. Tanggaard 

2007, 459–465; Uusitalo 2001). Matkapuhelimen avulla oppilailla on mahdolli-

suus päästä myös työssäoppimispaikkaa laajempiin sosiaalista pääomaa sisältä-

viin verkostoihin (vrt. Lin 2001, 19–28; Putnam 2000, 80–92; Sharma & Kitchens 

2006, 179–180). Sillä on merkitystä erityisesti aloilla, joilla työskennellään yksin 

ja ilman välitöntä ohjausta. Oppilaiden välisellä vuorovaikutuksella ja verkottu-

misella voi olla sosiaalistumiseen yhden työssäoppimispaikan näkökulmasta 

myös negatiivisia vaikutuksia, jos esimerkiksi työssäoppimispaikan tavat ja käy-

tänteet poikkeavat merkittävästi toisten oppilaiden työssäoppimispaikkojen ta-

voista ja käytänteistä. Yhteen työssäoppimispaikkaan sosiaalistumista tärkeämpää 

onkin, että oppilas sisäistää alan yleiset toimintatavat ja käytännöt. Oppilaiden vä-

lisen vuorovaikutuksen lisääntyessä työssäoppimisen ohjaajien merkitys sosiaalis-

tamisen ohjaajana korostuu erityisesti tulkintojen reflektoinnissa. 

Aikaisemmat tutkimukset ja tämän tutkimuksen tulokset tukevat käsitystä, et-

tä työssäoppimisesta on mahdollista rakentaa opetusteknologian avulla vuorovai-

kutteisempaa ja sosiaalisempaa erityisesti tilanteissa, joissa oppilaat ovat eri työs-

säoppimispaikoissa ja joissa kasvokkain tapahtuvaa ohjausta ei ole riittävästi saa-

tavissa. Samalla työssäoppiminen tulee näkyvämmäksi ja helpommin ohjattavaksi. 

Tämän tutkimuksen tulosten perusteella erityinen merkitys on oppilaiden välisellä 

sekä oppilasryhmän ja opettajan välisellä vuorovaikutuksella. Tällöin oppilaat liit-

tyvät opetusteknologian välityksellä laajempaan oppimisverkostoon (Sharma & 

Kitchens 2006, Tirri 2002), jossa tavoitteellista oppimista voidaan pitää helpom-

min yllä koko työssäoppimisjakson ajan. Ideaalitilanteessa siinä toimivat aktiivi-

sesti sekä työhön että oppimiseen liittyvissä verkostoissa toimivat ihmiset (vrt. 

Van der Krogt 1998). Lisääntyvä vuorovaikutus parantaa myös kollektiivisen ref-

lektion mahdollisuutta johtaen aiempaa parempaan teorian ja käytännön yhdisty-

miseen (Guide & Griffiths 2001), yksilöllisen ja kollektiivisen tiedon muuttumi-

seen (Derry ym. 2000) sekä kognitiivisen asiantuntijuuden (Cheallaigh 2001) ke-

hittymiseen.  
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Oppilaiden alhaiset itseohjautuvuus- ja reflektiovalmiudet täytyy ottaa huo-

mioon työssäoppimisen järjestämisessä sekä ohjauksellisissa interventioissa. 

Ryhmäpuheluiden järjestäminen, verkko-oppimisympäristöstä saatavan tiedon 

hyödyntäminen sekä valokuvien ja videoiden mahdollistama työssäoppimisjakson 

töiden ja tapahtumien mieleen palauttaminen tarjoavat ohjaajalle siihen mahdolli-

suuden. Tekniikka mahdollistaisi myös erilaisten virtuaalitutorien, pedagogisten 

agenttien ja kognitiivisten tukien käyttämisen ohjauksessa (ks. esim. Devedzic & 

Harrer 2005; Jonson, Rickel & Lester 2000; Lajoie 1993). Oppimisen ja ammatil-

lisen kehittymisen näkökulmasta työssäoppimisjakson aikana tapahtuvien ohjauk-

sellisten interventioiden merkitys korostuu sitä enemmän, mitä pidempiä työssä-

oppimisjaksot ovat ja mitä enemmän oppilaat tekevät työtä yksin. 

Matkapuhelimen ja verkko-oppimisympäristön avulla perinteisesti toteutettua 

työssäoppimista vuorovaikutteisemman ja sosiaalisemman työssäoppimisen haas-

teena on myös se, että opetusteknologian tehokas hyödyntäminen edellyttää oppi-

lailta aiempaa parempaa keskittymiskykyä ja sopeutumista nopeasti muuttuviin ti-

lanteisiin (vrt. Seppälä 2002). Samalla oppiminen tuntuu oppilaasta yhä pirstalei-

semmalta (vrt. Leino ym. 2002; Syvänen ym. 2004; Tirri 2003). Yksi keskitty-

miskykyä koettelevista ulkoisista tekijöistä on tämän tutkimuksen tulosten mu-

kaan esimerkiksi oppilaiden välinen vuorovaikutus työn lomassa. Opiskelijakave-

ri voi esimerkiksi lähettää multimediaviestin, jossa hän kertoo valokuvan ja teks-

tin avulla itselleen sattuneesta tapahtumasta. Vastaanottajan täytyy viestiä lukies-

saan ja sen merkitystä tulkitessaan keskittyä hetkessä tulleeseen viestiin ja opiske-

lijakaverin maailmaan. Hän miettii usein vielä saamansa viestin sisältöä jatkaes-

saan työtään, vaikka hänen täytyisi taas keskittyä työn tekemiseen. Keskittymis-

kyky on oppilaiden tiedonprosessoinnin aikana siten usein kahtiajakautunut. Kes-

kittymiskyvyn raja tuli vastaan esimerkiksi ryhmäpuheluissa, sillä tutkimuksen 

aikana ilmeni, että mielekkäitä ja oppimista tukevia ryhmäpuheluja ei voitu järjes-

tää, jos taustalla oli melua. Oppilaiden haluttomuus ryhmäpuheluihin osallistumi-

seen työn tekemisen aikana saattaa johtua myös kahtiajakautuneesta keskittymis-

vaateesta ja siitä johtuvasta kognitiivisesta kuormasta (vrt. Chandler & Sweller 

1991), jonka oppilaat kokivat liian suurena.  

Tämän tutkimuksen tulokset antavat viitteitä siitä, että oppilaiden kognitiivis-

ta kuormaa ja tiedon sirpaleisuutta voidaan vähentää hyödyntämällä valokuvia ja 

videoita muistitoimintojen tukena ja kokonaisuuksien rakentamisessa. Valokuvien 

ja videoiden avulla voidaan parantaa myös tiedon keräämistä oppimista tukeviksi 

kokonaisuuksiksi (vrt. Näykki & Järvelä 2008). Tämän tutkimuksen tulosten mu-

kaan kokonaisuuksien rakentamisessa ovat hyödyllisiä myös puhelinkeskustelut, 



  

 243

ryhmäpuhelut ynnä muu työssäoppimisjakson aikana tapahtuva vuorovaikutus 

(vrt. Lundin & Magnusson 2003). Tällöin yhteistä tiedon prosessointia tapahtuu 

työssäoppimisjaksoa edeltävän ja sen jälkeisen prosessoinnin lisäksi työssäoppi-

misjakson aikana. Yhteisestä tiedonmuodostusprosessista tulee siten jatkuvaa, 

minkä seurauksena myös yksilön ja ryhmän tietorakenteet muuntuvat yhdenmu-

kaisemmiksi.  

Työssäoppimisjakso oppimiskokemuksena 

Jokainen työssäoppimisjakso on oppilaalle ainutlaatuinen oppimiskokemus. Työs-

säoppimiskokemuksesta voidaan tulkita aikaisempien tutkimusten perusteella tu-

levan oppilaille positiivinen ja oppimista edistävä, jos sosialisaatio työssäoppi-

mispaikkaan on onnistunut riittävän hyvin ja jos oppilaat kokevat tulleensa hy-

väksytyksi työssäoppimispaikassa puutteellisine tietoineen ja taitoineen sekä oh-

jaustarpeineen (Berger & Luckmann 1994; Schein 1987, 155–171; Tynjälä ym. 

2005, 85–87, 206–208;Varila & Rekola 2003; Väisänen 2003). Tämän tutkimuk-

sen tulosten mukaan oppilaiden työssäoppimiskokemuksiin vaikuttivat eniten 

työssäoppimisjakson ja ennakko-odotusten vastaavuus sekä työssäoppimispaikan 

ilmapiiri. Lisäksi siihen vaikuttivat työssäoppimisjakson tavoitteiden tiedostami-

nen sekä opettajilta ja työpaikkaohjaajilta saadun ohjauksen määrä ja laatu. 

Lasosen (2001) tutkimuksessa tulivat tämän tutkimuksen tuloksia voimak-

kaammin esille työpaikan demokratiaan liittyvät asiat, kuten tasavertaisuus, luot-

tamus, turvallisuus ja terveys (ks. myös Kaaresvirta 2004, 89). Niistä muodostui, 

yhdessä työn tekemiseen liittyvien tekijöiden kanssa, oppilaiden tärkeimpiä työs-

säoppimiseen kohdistuvia odotuksia. Tämän ja Väisäsen (2003) tutkimuksen tu-

loksille on yhteistä se, että oppilaat kokivat negatiivisena yksitoikkoisten ja vähän 

haastetta sisältävien töiden tekemisen. Väisäsen (2003) tutkimukseen osallistu-

neilta oppilailta tuli tähän tutkimukseen osallistuneita oppilaita enemmän negatii-

visia palautteita työssäoppimisen järjestämisestä, työssäoppimispaikan ilmapiiris-

tä ja tehtävien haasteellisuudesta.  

Tämän tutkimuksen, Varilan ja Rekolan (2003) sekä Väisäsen (2003), Laso-

sen (2001) ja Tynjälän ym. (2005) tutkimusten tuloksista voidaan tehdä johtopää-

tös, että työssäoppimisjaksoon liittyvien odotusten ja todellisuuden vastaavuus 

vaikuttavat opintoalasta riippumatta merkittävästi siihen, miten oppilaat kokevat 

työssäoppimisen. Myös työssäoppimispaikan ilmapiirillä sekä oppilaan kokemuk-

silla ohjauksen riittävyydestä ja ohjaajien tuesta näyttää olevan merkitystä työssä-
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oppimiskokemukseen. Kaikille tutkimuksille on yhteistä myös se, että niiden mu-

kaan työssäoppimiseen sisältyy negatiivisiakin kokemuksia.  

Työssäoppimiseen sisältyy keskeisesti myös oppimisen ohjaus (Laki ammatil-

lisesta koulutuksesta 630/98; Asetus ammatillisesta koulutuksesta 811/1998). Op-

pimisen lisäksi ohjauksella voidaan parantaa työpaikalla tapahtuvan oppimisen 

tavoitteellisuutta, jolloin osa yrityksen ja erehdyksen kautta oppimisesta (Hakka-

rainen 1996) korvautuu ohjatulla ja tavoitteellisella oppimisella. Matkapuhelimen 

ja verkko-oppimisympäristön käyttö työssäoppimisen tukena vaikuttaa siten pal-

jon myös opettajan työhön. Se tuo opettajalle sekä mahdollisuuksia että rajoitteita, 

mutta ohjauksen tarpeellisuutta opetusteknologian käyttö ei vähennä (vrt. Kaares-

virta 2004, 63, 157–166).  

Matkapuhelimen ja verkko-oppimisympäristön käyttö tekevät mahdolliseksi 

rakentaa myös etäällä toisista olevassa ja puutteellisen työpaikkakohtaisen ohja-

uksen alaisessa työssäoppimispaikassa tapahtuvaan oppimiseen opiskelutilanteita, 

joissa oppimisprosessia voidaan tukea yksilöllisesti ja jaetusti (vrt. esim. Leino 

ym. 2002, 51–53; Mifsud 2003, 165–174). Ohjaajan haasteena on teknolo-

giatuetussa työssäoppimisessakin tunnistaa, minkä tyyppistä tukea ja minkä ver-

ran oppilaat tarvitsevat kussakin tilanteessa. Esimerkiksi tämän tutkimuksen al-

kuvaiheessa oppilaat kaipasivat enemmän kuvaustoimintojen käytön teknistä tu-

kea. Tutkimuksen aikana kuvaustoimintojen käytön ohjaustarve muuttui enem-

män kuvaustoimintojen käytön opetukselliseen ohjaamiseen. Oppilaiden kokema 

ohjaustarpeen muutos voi johtua siitä, että oppilaiden omat matkapuhelimet vaih-

tuivat tutkimuksen aikana peruspuhelimista kamerapuhelimiin (ks. luku 4.1). Täl-

löin viimeiselle työssäoppimisjaksolle osallistuneilla oppilailla oli enemmän ko-

kemusta kuvaustoimintojen käytöstä kuin ensimmäiselle työssäoppimisjaksolle 

osallistuneilla oppilailla.  

Tulosten mukaan tähän tutkimukseen osallistuneet opettajat eivät olleet vielä 

sisäistäneet opettajan roolin muuttumista ja sen edellyttämiä osaamisvaateita. Se 

ilmenee siitä, että tutkimukseen osallistuneet oppilaat kokivat opettajan antaman 

ohjauksen liittyvän enemmän työssäoppimisen läpiviemiseen kuin sisällölliseen 

ohjaukseen. Oppilaat toivoivatkin opettajalta enemmän aktiivisuutta erityisesti 

työssäoppimisjakson aikana. Opettajalta toivottiin myös aktiivista roolia keskuste-

lun sisältöihin.  

Tämän tutkimuksen tuloksista johdettavilla ratkaisuilla ei päästä täysin Lip-

posen ja Lallimon (2006) toivomaan tilanteeseen, jossa matkapuhelimen ja verk-

ko-oppimisympäristön käyttö työssäoppimisessa ei ole irrallinen osa oppimista, 

vaan se on mukautettu olemassa oleviin käytäntöihin. Erityisesti oppilaiden verk-
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ko-oppimisympäristön käyttö näyttää jääneen irralliseksi. Tämän tutkimuksen tu-

losten perusteella puhelu-, viesti- ja kuvaustoimintojen käyttö on mahdollista in-

tegroida tutkimuksen mukaisissa työssäoppimisympäristöissä melko helposti 

luonnolliseksi osaksi opiskeluprosessia. Tutkimuksen tulosten ja tutkimuksen ai-

kana saadun kokemuksen perusteella matkapuhelimien käyttöön liittyvä osaami-

nen näyttää olevan suurempi haaste opettajille kuin oppilaille, sillä niihin ei ole 

kaikilla opettajilla samanlaista kiinnostusta kuin oppilailla.  

Matkapuhelimen käyttö mahdollistaisi Syväsen ym. (2002) peräänkuulutta-

man oppimisen informaalien ja joustavien muotojen hyödyntämisen oppilaiden 

luonnollisena toimintana. Parhaimmillaan matkapuhelimien ja verkko-

oppimisympäristön käytöllä voidaan korvata Keeganin (2002) mukaisesti perin-

teistä opetusta, joka työn tekemiseen perustuvan oppimisen tukena koetaan usein 

toisarvoisena (ks. esim. Brooks & Everett 2008, 69−70). Opetusteknologian käyt-

tö työssäoppimisen tukena ei kuitenkaan poista oppimisprosessiin osallistuvien 

henkilöiden läsnäolon ja osallistumisen tarvetta (vrt. Garrison ym. 2000), mutta se 

muuttaa niiden luonnetta niin kognitiivisesta, sosiaalisesta kuin opetuksellisesta-

kin näkökulmasta. Ohjaajan kannalta haasteena on löytää opetusteknologian käy-

töstä sellaiset muodot, joiden avulla kaikki oppilaat ovat läsnä ja osallistuvat vuo-

rovaikutteiseen oppimiseen. Tämän tutkimuksen tulosten perusteella matkapuhe-

limia ja verkko-oppimisympäristöä käyttäen kaikki oppilaat eivät osallistu ja ole 

läsnä automaattisesti, sillä tutkimuksessa mukana olleista oppilaista 15 % (N=20) 

oli passiivisia matkapuhelimen ja verkko-oppimisympäristön käytössä. Myös La-

run ja Järvelän (2008, 23–25) tutkimuksen tulokset tukevat käsitystä, että vuoro-

vaikutukseen osallistuminen mobiiliteknologian avulla ei ole itsestäänselvyys (ks. 

myös Smørdal & Gregory 2003, 320–329) ja osallistumisessa on käyttäjien välillä 

suuria eroja. Passiivisille oppilaille oppimisen kannalta tärkeä läsnäolo ja osallis-

tuminen pitää järjestää joko muilla menetelmillä tai heidät on saatava aktivoitu-

maan opetusteknologian itsenäiseen käyttöön. 

Matkapuhelimen ja verkko-oppimisympäristön käytöllä osana työssäoppimis-

ta voidaan edistää myös Varilan ja Rekolan (2003) sekä Soinin (1999) kuvaaman 

merkittävän oppimiskokemuksen toteutumista työssäoppimisjaksolla. Varilan ja 

Rekolan (2003, 160–163) mukaan merkittävä työssä oppimiskokemus alkaa yli 

puolessa tapauksista uudesta tai ongelmallisesta tilanteesta, jossa on oppilaan ai-

kaisemman kokemuksen ja kohdatun tilanteen välinen ristiriita. Tällöin oppilaan 

aikaisemmat tiedot ja taidot eivät riitä tilanteessa toimimiseen. Oppimisen kannal-

ta haasteena on, että oppilaat eivät havaitse työn tekemisessään olevaa ongelmaa. 

Siihen viittaa Kaaresvirran (2004, 93) tutkimuksen tulos, jonka mukaan alle puo-
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let oppilaista havaitsi työskentelyssään ”solmukohtia, jotka olisivat aktivoineet 

henkilökohtaisen ongelmanratkaisuprosessin”. Erautia (1994) tulkiten oppilailta 

puuttuu tieto- ja kokemusperusta, jonka avulla he kykenevät havaitsemaan risti-

riidan sekä keräämään ja käsittelemään sen ratkaisemiseksi tarvittavan tiedon. Va-

rilan ja Rekolan (2003, 160–163) mukaan toiseksi yleisin (noin joka viidennessä 

tapauksessa) oppimisen aloittaja oli vuorovaikutus muiden ihmisten kanssa. Tä-

män tutkimuksen tuloksista voidaan päätellä, että matkapuhelimien ja verkko-

oppimisympäristön käytöllä voidaan vaikuttaa merkittävän työssäoppimiskoke-

muksen käynnistämiseen. Esimerkiksi Kaaresvirran (2004) kuvaamia solmukoh-

tia voidaan havaita ryhmäpuheluissa tai kertaamalla tehtyä työtä valokuvien väli-

tyksellä.  

Varilan ja Rekolan (2003, 164–168) mukaan merkittävässä työssä oppimis-

kokemuksessa pääasiallisin oppimismuoto on kognitiivinen/reflektiivinen oppi-

minen. Toiseksi merkittävin oppimismuoto on sosiaalinen oppiminen. Varilan ja 

Rekolan (2003) tutkimustulosten mukaan oppimisen sosiaalinen ulottuvuus ko-

rostuu muutenkin, sillä merkittävään työssä oppimiskokemukseen liittyy vuoro-

vaikutusta muiden ihmisten kanssa. Lisäksi he havaitsivat, että merkittävään työs-

sä oppimiskokemukseen liittyy lähes aina ”useita, toistensa päälle kerrostuvia op-

pimismuotoja”. Heidän mukaansa oppimisen kannalta merkittävää on vuorovai-

kutus sekä vertaisten että auktoriteettiasemassa olevien ihmisten kanssa. He ha-

vaitsivat vuorovaikutuksen olevan usein jopa oppimisen ehtona ja edellytyksenä.  

Soinin (1999, 66–79) mukaan hyvälle oppimiskokemukselle on ominaista 

emotionaalinen sitoutuminen oppimisprosessiin, reflektio ja palaute, mahdollisuus 

nähdä asia eri perspektiivistä, autonomisuus, keskustelut muiden kanssa sekä yh-

teistyö vertaisten tai asiantuntijan kanssa (ks. myös Turunen 2002, 67–77). Tämän 

tutkimuksen tuloksista voidaan päätellä, että matkapuhelimen ja verkko-

oppimisympäristön käyttö tätä tutkimusta vastaavissa työssäoppimispaikoissa ja 

tämän tutkimuksen asetelman mukaisesti edistää Varilan ja Rekolan (2003) tar-

koittamaa kognitiivista/reflektiivistä oppimista ja sosiaalista oppimista. Tutkitun 

opetusteknologian käyttö mahdollistaa yhteistyön sekä vertaisten että auktoriteet-

tiasemassa olevien ihmisten kanssa. Soinin (1999) tutkimuksen tuloksen perus-

teella määritetyistä hyvän oppimiskokemuksen ominaisuuksista puhelimen käy-

töllä on mahdollisuus lisätä (yhteistä) reflektiota ja palautetta, mahdollisuutta 

nähdä asia eri perspektiivistä, keskusteluja muiden kanssa sekä yhteistyötä ver-

taisten ja asiantuntijan kanssa. Parhaimmillaan matkapuhelimen ja verkko-

oppimisympäristön käyttö mahdollistavat siten työssäoppimispaikan kontekstuaa-

lisuuden ja sosiaalisten verkostojen tuen yhdistämisen oppimisessa. Tällöin yhdis-
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tyvät samalla osittain mobiilioppiminen (Schwabe ym. 2005, 1; Syvänen ym. 

2003, 160–161) ja perinteinen työpaikalla tapahtuva oppiminen (Engeström 2001, 

Varila & Rekola 2003).  

Oppilaiden suhtautuminen opetusteknologiaan 

Teknologiatuettuun työssäoppimiskokemukseen on merkitystä sillä, miten oppi-

laat suhtautuvat opetusteknologiaan. Attewellin ja Savill-Smithn (2004, 3–5) mu-

kaan nuoret suhtautuvat mobiililaitteisiin innostuneesti ja he kokevat ne osana 

elämäänsä. Suurin osa tähänkin tutkimukseen osallistuneista nuorista käytti työs-

säoppimisjaksolla ollutta matkapuhelinta luontevasti ja monipuolisesti. Oppilaat 

käyttivät aktiivisesti esimerkiksi kuvaustoimintoja (ks. luku 4.2.3), vaikka lähes-

kään kaikilla heillä ei ollut siitä aikaisempaa kokemusta (ks. luku 4.1). Äänitetoi-

mintojen ja puhelimien mukana olleiden irtonäppäimistöjen käyttämättömyys taas 

viittaa siihen, että oppilaat eivät koe kaikkien toimintojen tai lisälaitteiden käyttöä 

mielekkäänä tai tarpeellisena. Taustalla voi olla muun muassa Clarken, Ayresin ja 

Swellerin (2005, 22–23) havaitsema ilmiö, että teknologian avulla oppiminen 

edellyttää erityisesti aloittelijalta teknologian käytön hallintaa, koska substanssin 

ja teknologian käytön samanaikainen opettelu aiheuttaa oppilaalle liian suuren 

kognitiivisen kuorman. Tässä tutkimuksessa käytetty opetusteknologia mahdollis-

taa toisaalta informaation tarjoamisen pienempinä kokonaisuuksina, mikä taas 

vähentää kognitiivista kuormaa.  

Jos oppilailla itsellään olevat matkapuhelimet vaihtuvat yhtä nopeasti kame-

rapuhelimista älypuhelimiin kuin ne vaihtuivat tässä tutkimuksessa olevilla oppi-

lailla peruspuhelimista kamerapuhelimiin (ks. luku 4.1), voi älypuhelimissa tällä 

hetkellä vieraista ja vähän käytetyistä ominaisuuksista esimerkiksi internetin käyt-

tö ja videopuhelu muuttua yhtä luonnolliseksi osaksi puhelimen käyttöä kuin esi-

merkiksi tekstiviestien lähettäminen. Siihen vaikuttaa tosin nuorten tottumusten 

lisäksi myös muun muassa tiedonsiirron hinnan kehittyminen. Lisääntyvä mobii-

lien internetyhteyksien käyttäminen parantaisi todennäköisesti myös oppilaiden 

verkko-oppimisympäristön käyttöön liittyvää osaamista. Tällöin tässä tutkimuk-

sessa käytettyjen laitteiden ja sovellusten käyttö olisi mahdollista liittää osaksi 

heidän luonnollista teknologian käyttöään. Muutoksen voi olettaa vähentävän uu-

sien laitteiden ja sovellusten käyttöön liittyviä ongelmia ainakin tässä tutkimuk-

sessa kuvatuilla teknologian keskivertokäyttäjillä.  

Opetusteknologian käytössä ja käyttötapojen muutoksessa voi syntyä myös 

käyttäjien kahtiajakautuminen, jolloin osa oppilaista kokee joutuvansa opettele-
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maan laitteiden käytön ja käyttämään niitä vasten tahtoaan. Tämän tutkimuksen 

tulosten mukaan kysymys on enemmän kiinnostuksesta ja asennoitumisesta opis-

keluun ja opetusteknologiaan kuin osaamisesta, sillä vain 15 % (N=20) tutkimuk-

seen osallistuneista oppilaista ilmaisi heillä olleen erityisiä teknisiä ongelmia 

matkapuhelimen käytössä. Asennoitumista opiskeluun kuvaa se, että osa teknolo-

gian keskivertokäyttäjistä (ks. käyttäjäryhmät luku 4.5) teki puhelimen avulla 

välttämättömimmät tehtävät, vaikka he ilmaisivat kiinnostuksen opetusteknologi-

aan olevan vähäistä. Vastaavasti yksi kolmesta teknologian passiivikäyttäjästä oli 

sitä mieltä, että laitteet toimivat teknisesti ja hän osasi käyttää niitä, mutta hän ei 

kokenut tarvitsevansa niitä opiskelussaan. 

Aikaisempien tutkimusten ja tämän tutkimuksen tulosten perusteella voidaan 

tehdä johtopäätös, että suurimmalle osalle nuorista opetusteknologian käytön op-

piminen ei tuota ongelmia. Oppilaiden opetusteknologian käytön ratkaisee asen-

noituminen opiskeluun ja siinä käytettävään opetusteknologiaan. Oppilaiden käyt-

töön tarjottavan opetusteknologian täytyy olla myös käytettävyydeltään kehitty-

nyttä.  

5.2 Opetusteknologian käyttö työssäoppimisessa 

Opetusteknologian käyttö mahdollistaa kokemusperustaisessa ja työpaikoilla ta-

pahtuvassa oppimisessa informaation hankkimisen sekä opittavien sisältöjen luo-

misen, muokkaamisen ja jakamisen (Lai, Yang, Chen & Chan 2007, 326–337, 

Morken, Divitini & Haugaløkken 2007, 308–309, Seppälä & Alamäki 2003, ks. 

myös Sharples 2007, 283–284). Tutkimuksissa on myös havaittu, että kaikki oppi-

laat eivät käytä opetusteknologian tarjoamia mahdollisuuksia (esim. Laru & Jär-

velä 2008, 17–32, Smørdal & Gregory 2003, 320–329). Tämän tutkimuksen tu-

losten mukaan oppilaat käyttivät työssäoppimisessa matkapuhelimien puhelu-, 

viesti- ja kuvaustoimintoja sekä verkko-oppimisympäristöä. Puhelu- ja viestitoi-

mintoja he käyttivät työssäoppimisen järjestämiseen liittyvien asioiden hoitami-

seen sekä sosiaalisen verkoston ylläpitämiseen ja hyödyntämiseen työssäoppimis-

jaksolla. Kuvaustoimintoja oppilaat käyttivät muun muassa työssäoppimisjaksolla 

käytettyjen koneiden ja laitteiden sekä työssäoppimisjakson töiden ja tapahtumien 

kuvaamiseen. Oppilaiden verkko-oppimisympäristön käyttöä hallitsi päiväkirjojen 

kirjoittaminen.  

Tämän tutkimuksen tulosten mukaan oppilailla näyttää olevan tarve jakaa 

työssäoppimiskokemuksia ja keskustella niistä. Oppilaiden suosituimpia vuoro-

vaikutusmuotoja olivat äänipuhelut ja tekstiviestit. Tutkimukseen osallistuneet 



  

 249

oppilaat soittivat työssäoppimisjaksolla keskimäärin yhden äänipuhelun ja lähet-

tivät yhden tekstiviestin päivässä. Puheluiden ja viestien sisältönä olivat pääasias-

sa työssäoppimisen järjestämiseen liittyvät asiat sekä työssäoppimisjakson tapah-

tumat ja työt. Oppilaat kysyivät puhelu- ja viestitoimintojen avulla myös ohjeita 

ja neuvoja ohjaajilta. Tuloksista ilmenee myös, että vuorovaikutuksen sisältöön 

vaikuttivat eniten vuorovaikutusmuoto ja vuorovaikutuksen osapuolet. Oppilaat 

käyttivät enemmän harkintaa esimerkiksi verkko-oppimisympäristöön lähetettävi-

en valokuvien valinnassa kuin kavereille lähetettävien valokuvien valinnassa.  

Vuorovaikutuksen määrä ja sen sisällöllinen jakaantuminen ovat palautteen 

antamista lukuun ottamatta samansuuntaisia kuin Seppälän ja Alamäen (2003, 

333–335) tutkimuksessa. Verrattaessa tämän tutkimuksen tuloksia Seppälän ja 

Alamäen (2003) tutkimukseen on otettava huomioon, että tutkimusasetelmat 

poikkesivat toisistaan, koska Seppälän ja Alamäen (2003) tutkimuksessa vuoro-

vaikutus oli rakennettu enemmän verkko-oppimisympäristön varaan. Tuloksista 

voidaan päätellä, että työssäoppimisen järjestämiseen liittyvät puhelut ja viestit 

vaikuttavat muun muassa työyhteisöön sosiaalistumiseen (esim. Berger & Luck-

mann 1994). Ne vaikuttavat myös mukautumiskvalifikaatioiden (Väärälä 1995) 

kehittymiseen. Lisääntyvän vuorovaikutuksen voidaan tulkita parantavan myös 

mahdollisuutta havaita ja vaikuttaa työyhteisöjen tuottamien oppimistavoitteiden 

kannalta negatiivisten käytäntöjen oppimiseen (vrt. Hakkarainen ym. 2003; Wen-

ger 1998; Wenger ym. 2002). 

Tärkeimpiä sisältöjä tähän tutkimukseen osallistuneiden oppilaiden välisissä 

puheluissa olivat työssäoppimisjakson tapahtumat ja työt, työkokonaisuuden vai-

heet sekä erikoistilanteet. Tekstiviestien sisällöistä merkittävimmät olivat viesti-

ketjut, joissa oppilaat käsittelivät opittavien töiden tekemistä sekä poikkeuksia 

niissä. Multimediaviesteistä merkittävimpiä olivat viestit, joiden liitteenä oli va-

lokuvia tai videoita. Tuloksista voidaan päätellä, että toisensa tuntevat oppilaat 

pystyvät lyhyidenkin puheluiden ja viestien avulla välittämään haluamansa tiedon.  

Oppilaiden välisten puheluiden ja viestien voidaan tulkita edistäneen tiedon 

käsitteellistämistä, jakamista ja prosessointia. Samalla oppiminen muuttui sosiaa-

lisemmaksi, koska oppilaat pyrkivät yhdessä ymmärtämään, käsitteellistämään ja 

selittämään työssäoppimisjakson töitä ja tapahtumia (esim. Scardamalia & Berei-

ter 1992). Tuloksista voidaan päätellä, että matkapuhelimen ja verkko-

oppimisympäristön käyttö tarjoaa mahdollisuuden siirtyä työssäoppimisessa yksi-

lökeskeisestä kokemuksellisesta oppimisesta (Kolb 1984) sosiaalisempaan ja tie-

toa enemmän yhdessä luovaan (esim. Lave & Wenger 1995, Hakkarainen ym. 

2003, Poikela 1999) sosiokognitiiviseen työssäoppimiseen. Opetusteknologian 
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käyttö muuttaa työssäoppimisen luonnetta erityisesti tilanteissa, joissa oppimista 

tukeva sosiaalinen verkosto ei ole fyysisesti läsnä.  

Tutkimukseen osallistuneet oppilaat osallistuivat myös ryhmäpuheluihin, joil-

la tarkoitetaan työssäoppimisjakson aikana toteutettuja niin sanottuja neuvottelu-

puheluja. Niihin osallistui samanaikaisesti esimerkiksi opettaja ja kolme oppilasta 

kolmelta eri työssäoppimispaikalta. Tutkimuksen aikana oppilaat eivät soittaneet 

keskenään ryhmäpuheluja, vaan niissä oli aina opettaja mukana. Tulosten mukaan 

ryhmäpuhelut ovat parhaimmillaan opettajan tai työpaikkaohjaajan johdolla ta-

pahtuvia, ajankohtaisesti teemoitettuja sekä ennalta suunniteltuja ja sovittuja 

ryhmäkeskusteluja. Ohjaava opettaja saa ryhmäpuheluun ajankohtaiset teemat 

esimerkiksi verkko-oppimisympäristössä olevista päiväkirjoista. Ne auttavat hän-

tä myös suunnittelemaan pienryhmät.  

Ryhmäpuhelujen pienryhmät voidaan rakentaa esimerkiksi siten, että samojen 

asioiden kanssa työskentelevät oppilaat käsittelevät työtä ennen työn aloittamista, 

sen aikana ja sen jälkeen. Ryhmäpuhelu voidaan rakentaa myös siten, että yksi 

oppilas kertoo tekemästään ammatillisen kehittymisen kannalta tärkeästä työstä 

ryhmässä, jossa toiset mukana olevat oppilaat eivät ole tehneet kyseessä olevaa 

työtä. Tällaisia tapahtumia olivat tässä tutkimuksessa esimerkiksi maatalousalalla 

eläimen sairastuminen ja sen lopettaminen. Vastaava tilanne oli bioenergia-alan 

opiskelijoilla esimerkiksi silloin, kun yksi oppilas pääsi purkamaan ja korjaamaan 

metsätraktorin kuormaajaa ohjaavan venttiilipöydän.  

Ennalta sopiminen on tärkeää ryhmäpuhelujen järjestämisessä, koska ryhmä-

puhelun järjestäminen vaatii valmistautumista opettajan lisäksi myös oppilailta, 

erityisesti silloin, jos he esittelevät ryhmäpuhelussa esimerkiksi jonkin tapahtu-

man tai heille annetun ryhmäpuhelussa purettavan tehtävän. Tämän tutkimuksen 

tulosten mukaan ryhmäpuheluun osallistuvien henkilöiden täytyy olla lisäksi hil-

jaisessa tilassa, jotta taustalta tuleva melu ei ole liian suuri. Myöskään ryhmäpu-

heluissa samanaikaisesti olevien oppilaiden määrä ei voi olla kovin suuri tausta-

melun ja keskusteluun osallistumisen vuoksi. Tämän tutkimuksen tuloksien pe-

rusteella ryhmäpuheluihin voi osallistua ohjaajan tai ohjaajien lisäksi 2–5 oppilas-

ta. Sitä tukevat myös Lambertin (1999) tutkimuksen tulokset, jonka mukaan oppi-

laat olivat aika passiivisia keskusteluissa, joissa oli mukana opettajia, oppilaita ja 

työpaikan edustajia. Työelämän edustajat vastaavasti osallistuivat aktiivisesti kes-

kusteluun varsinkin Lambertin (1999) tutkimuksessa käytetyn ekspansiivisen op-

pimisen prosessin alkuvaiheessa. Heidän roolinsa oli merkittävä myös tiedon-

muodostuksessa. Tämän tutkimuksen sekä Lambertin (1999) tutkimuksen tulosten 

mukaan opettajalla on ryhmäpuheluissa suuri vastuu muun muassa keskustelun 
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aloittamisessa, tarkentavien kysymysten tekemisessä ja keskustelun ohjaamisessa 

siten, että kaikki oppilaat osallistuvat keskusteluun. Opettajalla on myös tärkeä 

rooli uusien toimintamallien reflektoinnissa.  

Ryhmäpuheluista on mahdollisuus luoda merkittäviä oppimistilanteita, joissa 

oppilaille muodostuu ammattitaidon ja asiantuntijuuden kehittymiselle tärkeää ta-

pahtumaan ja tilanteeseen sidottua ja sopivaa merkityksellistä tietoa (Bereiter & 

Scardamalia 1993, 25–42). Ryhmäpuheluista muodostuu sisällöllisesti erilaisia 

kuin esimerkiksi oppilaiden välisistä puheluista, koska ne on rakennettu opettajan 

johdolla ja niihin osallistuu oppilaita, joiden kanssa oppilaat eivät ole itseohjautu-

vasti yhteydessä. Ryhmäpuhelun järjestäminen siten, että siinä on mukana opetta-

ja, työpaikkaohjaaja ja kyseessä olevalla työssäoppimispaikalla olevat oppilaat, 

mahdollistaa Lamberdin (1999) tutkimaa oppimisstudiota muistuttavan keskuste-

luareenan rakentamisen. Ryhmäpuheluilla voidaan vähentää siten myös työssäop-

pimiselle tyypillistä oppimisen itseohjautuvuuden vaatimusta (Knowles 1980) se-

kä vaatimusta yksilöllisestä reflektiosta (esim. Boud ym. 1985; Kolb 1984). Par-

haimmillaan oppiminen on siinä innovatiivista, kollektiivista ja rajoja ylittävää.  

Tulokset antavat viitteitä, että ryhmäpuheluissa voidaan auttaa Bennerin 

(1984) kuvaamaa noviisia deklaratiivisen tiedon luomisessa sekä työn merkityk-

sellisten osatekijöiden havaitsemisessa (ks. myös Bandura 1977, 24–25). Tilan-

nesidonnaisen deklaratiivisen tiedon lisääntyminen ja työn merkityksellisten osa-

tekijöiden havaitseminen edistävät noviisin kehittymistä edistyneeksi aloittelijaksi. 

Edistynyttä aloittelijaa voidaan siinä auttaa työhön liittyvien merkityksellisten 

osatekijöiden ja tilanneaspektien tärkeysjärjestyksen määrittämisessä. Niiden jär-

jestymisen seurauksena mahdollistuu työn rutinoituminen ja sen seurauksena älyl-

listen voimavarojen vapautuminen työn ja siihen liittyvien ratkaisujen laajempaan 

ja syvällisempään käsittelyyn (ks. Eraut 1994; Lave & Wenger 1991).  

Luvussa 2.7 kuvatun teknologiatuetun työssäoppimisen mallissa puhelutoi-

mintoja ja erityisesti ryhmäpuheluja voidaan hyödyntää esimerkiksi tiedon jaka-

misen ja konstruoinnin vaiheessa (vrt. Bereiter & Scardamalia 1994, 210–211). 

Ryhmäpuhelut mahdollistavat tiedon yhteisen jakamisen ja sen asteittain syvene-

vän konstruoinnin, jolloin pirstaleisesta tiedosta jäsentyy paremmin kokonaisuuk-

sia. Samalla kehittyy asiantuntijalle tyypillinen asioiden hahmottaminen suurem-

pina kokonaisuuksina (Hakkarainen ym. 1999, 68). Jos ryhmäpuheluun osallistu-

vat oppilaat ovat eri työssäoppimispaikoilta, prosessin tuloksena syntyneen yhtei-

sen konstruktion voi olettaa olevan yhtä työssäoppimispaikkaa yleisempi. Samalla 

opitun siirtovaikutukseen ja muihin konteksteihin soveltuvuuteen (vrt. esim. En-

geström 2004, 2001, 1996; Tanggaard 2007; Tuomi-Gröhn 2001) liittyvien on-
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gelmien voi olettaa vähenevän. Siirtovaikutukseen vaikuttavat tosin muutkin teki-

jät, kuten ryhmän jäsenten ajattelutyylit (ks. Lee & Tsai 2004, 31–39).  

Ryhmäpuheluiden aikana on mahdollisuus arvioida yhdessä kriittisesti myös 

oppilaiden välisessä vuorovaikutuksessa muodostuneita selityksiä ja niiden käsit-

teellisiä konstruktioita. Ryhmäpuhelut tarjoavat myös ohjaajille mahdollisuuden 

liittää keskusteluun työn perustana olevaa teoriatietoa. Teoriatiedon liittämistä yh-

teiseen keskusteluun tukee tämän tutkimuksen tulos, että oppilaat eivät ole moti-

voituneita etsimään teoriatietoa verkko-oppimisympäristöstä. Ryhmäpuheluissa 

oppilaat eivät ilmeisesti koe teoreettista tietoa niin irralliseksi kuin esimerkiksi 

ennen jaksoa oppilaitoksen luokkahuoneessa opetettuna. Oppilaat voivat myös 

testata teoreettisen tiedon pätevyyttä nopeasti omassa työssään, jolloin teorian ja 

kokemuksen yhdistäminen paranee. (Vrt. Bromme & Tillema 1995.) Ryhmäpuhe-

luilla ja laajemminkin työssäoppimisjakson aikana tapahtuvalla vuorovaikutuksel-

la voidaan parantaa samalla siten myös aiempaa laajemman ja syvällisemmän tie-

don oppimista sekä toimintakokonaisuuksien ymmärtämistä. Siihen viittaa se, että 

viestitoimintojen aktiivikäyttäjät, jotka käyttivät matkapuhelimia ja verkko-

oppimisympäristöä aktiivisesti ja monipuolisesti, kokivat oppineensa muita käyt-

täjäryhmiä enemmän aiempaa syvällisempää ja laajempaa tietoa sekä tilannekoh-

taisia toimintataitoja. Lisäksi tutkimuksen aikana tapahtunut matkapuhelimen ja 

verkko-oppimisympäristön käytön muutos viittaa siihen, että työn perustana ole-

van aiempaa laajemman ja syvällisemmän tiedon lisääntymisellä ja matkapuheli-

men ja verkko-oppimisympäristön käytöllä oli yhteys. 

Luvussa 2.7 kuvatun teknologiatuetun työssäoppimisen mallin uudelleenselit-

tämisen ja konstruoinnin vaiheessa ryhmäpuheluissa on mahdollista määritellä 

ydinosaamista kollektiivisesti. Ammatillisen osaamisen kannalta tämä vaihe on 

tärkeä, sillä siinä oppilaille alkaa muodostua käsitys, millaisen ydinosaamisen 

avulla hän selviytyy työstä. Tällöin ryhmäpuheluissa on mahdollista vaikuttaa 

deklaratiivisen tiedon lisäksi proseduaaliseen tietoon liittyviin sääntöketjuihin, 

jotka vaikuttavat siihen, miten työ tehdään (Bereiter & Scardamalia 1993, Eraut 

1994, Lehtinen & Palonen 2000). Tämä taas mahdollistaa oppilaiden siirtymisen 

Bennerin (1984) mukaisesti ammatillisessa kehittymisessä kehittyneemmälle ta-

solle. Oikeiden ydinosaamisten määrittyminen on tärkeää, koska niistä tulee 

myöhemmin vaikeasti poisopittavia rutiineja. Tämän tutkimuksen mukaan oppi-

laat eivät opi ilman ammatillista ydinosaamista vaativien töiden tekemistä amma-

tissa tarvittavia ja ydinosaamiseen liittyviä pakollisia tuotannollis-teknisiä kvali-

fikaatioita (Väärälä 1995), vaikka he osallistuisivatkin niiden käsitteellistämiseen 

ja prosessointiin. Vastaavasti ilman työn yksilöllistä ja yhteistä käsitteellistämistä 
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ja tiedon prosessointia oppilaat oppivat työssäoppimispaikalla yritys ja 

dys -periaatteella (Hakkarainen 1996, 19). Siksi työn tekemisen ja sen käsitteelli-

sen jäsentämisen vuorottelu on tärkeää.  

Tämän tutkimuksen tulosten mukaan työssäoppimisjaksolla otetut valokuvat 

ja videot toimivat kuvausajan ja -paikan sekä työssäoppimisjakson töiden ja ta-

pahtumien mieleen palauttamisen välineinä. Lisäksi valokuvat ja videot tukivat 

työssäoppimisjaksolla hoidettujen eläimien luonteen ja käyttäytymisen, työssäop-

pimisessa käytettyjen koneiden ja laitteiden rakenteen, toiminnan ja käytön sekä 

kokonaiskuvan muodostamista työstä ja työympäristöstä. Valokuvia ja videoita 

voidaan käyttää töiden ja tapahtumien kertaamisessa, käsitteellistämisessä, uudel-

leenprosessoinnissa ja oppimisen arvioinnissa. Ne auttavat erityisesti eksplisiitti-

sessä muistissa olevan tiedon ja kokemusten mieleen palauttamista ja niiden käsit-

telyä. Ne voivat sisältää myös symboleja, joiden avulla implisiittisessä muistissa 

olevaa tietoa saadaan tietoisuuteen. (Ks. Anderson 1995, 298–313; Näykki & Jär-

velä 2008, 372–374.) Ne mahdollistavat myös käsitteellistämisen ja uudelleenpro-

sessoinnin sitomisen alkuperäiseen tapahtumapaikkaan ja -aikaan.  

Työ- ja tapahtumatilanteen mieleen palaaminen valokuvan tai videon avulla 

on kokonaisvaltaista, koska ne välittävät myös kuvaustilanteen tunteita ja tunnel-

mia. Von Fieandt (1972) käyttää niistä nimitystä arvoelämys. Parhaimmillaan ne 

mahdollistavat myös työprosessin kertaamisen ja uudelleenjäsentämisen. Töiden 

ja tapahtumien mieleen palautuminen edellyttää tosin tämän tutkimuksen mukaan 

itse otettuja valokuvia, joten oppimisen tueksi ei riitä esimerkiksi internetistä otet-

tu kuva. Työssäoppimisen ohjauksen näkökulmasta kokonaisvaltainen kuvausti-

lanteeseen palaaminen mahdollistaa aiempaa syvällisemmän tiedon prosessoinnin 

oppilaalle merkityksellisissä tilanteissa. Tällöin uudelleenprosessointi on enem-

män kontekstiin sidottua (vrt. esim. Poikela 1999). 

Tämän tutkimuksen mukaan valokuvat palauttivat mieleen oppilaille ne työt 

ja työvaiheet, joita he olivat työssäoppimisjaksolla tehneet. Samoin työssäoppi-

misjaksolla käytetyistä laitteista heille palasivat mieleen toiminnot, joita he käyt-

tivät. Tulokset vahvistavat Bartlettin (1995, 186–202) havaintoa, että olemassa 

olevat kognitiiviset rakenteet toimivat havaintojen, tulkintojen ja toiminnan poh-

jana. Mieleen palautettuna asiat, tapahtumat ynnä muut ovat hänen mukaansa si-

ten aina muunnelmia alkuperäisestä, koska mielikuvat ja reproduktiot palaavat 

mieleen perustuen sen hetkiseen tietorakenteeseen. Valokuvien ja videoiden voi 

olettaa palauttavan mieleen Bartlettin (1995) tutkimustuloksia paremmin alkupe-

räisen esineen muodon, koska oppilaat näkevät valokuvista ja videoista sen alku-
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peräisenä. Tällöin sitä voidaan käsitellä vähemmän muuttuneena ja vähemmän 

suodatettuna kuin pelkästään mielikuvaan ja kokemukseen tukeutumalla. 

Tähän tutkimukseen osallistuneet oppilaat eivät yhdistäneet automaattisesti 

valokuvista käydyissä keskusteluissa tehtyjä töitä ja tapahtumia suurempaan työ-

kokonaisuuteen tai koneiden ja laitteiden toimintoja laitekokonaisuuteen. (Ks. lu-

ku 4.2 ja 4.4.) Ammatillisen kehittymisen kannalta niiden yhteyksien huomioon-

ottaminen on kuitenkin tärkeää, koska oppilaat eivät opi ilman sitä ymmärtämään 

ja hallitsemaan töitä ja tapahtumia osana suurempaa kokonaisuutta. Yksittäisten 

töiden linkittäminen suurempaan kokonaisuuteen vapauttaa samalla työmuistin 

kapasiteettia hallitsemaan aiempaa vaativampia ja laajempia kokonaisuuksia (An-

derson 1995; Eraut 1994; Tynjälä 1999b). Tämän tutkimuksen tulokset viittaavat 

siihen, että ammattilaisille tyypillinen työn merkityksellisten osien tunnistaminen 

sekä niiden suhteuttaminen kokonaisuuteen (ks. Benner 1984) edellyttävät amma-

tillisessa peruskoulutuksessa ohjausta. Sitä on mahdollista tehdä esimerkiksi työn 

ja työprosessin kertaamisen ja uudelleenjäsentämisen yhteydessä. Samalla mie-

leen palanneisiin töihin liittyvään tietoon on mahdollista integroida myös uutta 

merkityksellistä tietoa (Lehtinen & Palonen 2000, 91–95; Bereiter & Scardamalia 

1993, 25–42). 

Valokuvilla ja videoilla on tämän tutkimuksen mukaan merkitystä myös tie-

don jakamisessa ja yhteisessä prosessoinnissa (vrt. Näykki & Järvelä 2008; Sep-

pälä & Alamäki 2003). Niiden avulla voidaan välittää enemmän tietoa kuin sanal-

lisesti, sillä valokuvat näyttävät välittävän oppilaalta toiselle kuvauskohteeseen 

liittyviä merkityksiä, joita ei kyetä käsitteellistämään. Tämän tutkimuksen tulos-

ten mukaan valokuvien ja videoiden näkeminen tuottaa myös muille samantyyp-

pisellä työssäoppimisjaksolla olleille oppilaille merkityksellisiä arvoelämyksiä 

(vrt. von Fieandt 1972, 292–294). Jokainen valokuvaa tai videota katsova oppilas 

tulkitsee kuitenkin sitä tukeutuen omiin tietorakenteisiinsa (Bartlett 1995). Siksi 

valokuvien ja videoiden selittäminen on tärkeää. Selittämisessä kuvakielen välit-

tämä informaatio tarkentuu yhteisin käsittein jaetulla informaatiolla. Itse otettu 

valokuva toimii toisille selittämisessä muistin tukena, koska tuttu kuva ”puhuu” 

kuvaajalle. Hän kykenee selittämään sen avulla kuvatun työn, tapahtuman tai 

muun sellaisen toisille paremmin kuin ilman valokuvaa tai videota. Tämän tutki-

muksen tulosten mukaan toisille selittämisessä merkityksellisiä valokuvia olivat 

esimerkiksi lämpölaitoksen ohjauspäätteeltä otetut kuvat, joiden perusteella oppi-

las selitti laitoksen toimintakokonaisuuden. Toiset oppilaat hyötyvät selittämises-

sä parhaiten sellaisista valokuvista, joista vastaavista tilanteista heillä on henkilö-

kohtainen kokemus. Tämä mahdollistaa samansisältöisillä työssäoppimisjaksoilla 
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olleiden oppilaiden työssäoppimisjakson tapahtumien yhteisen kertaamisen ja tie-

don prosessoinnin esimerkiksi jakson jälkeen. Valokuvien ja videoiden avulla 

voidaan lisätä siten Bereiterin (2002) mukaisesti työssäoppimisen aikana sekä yk-

silöllistä ja yhteisöllistä tiedon rakentamista.  

Verkko-oppimisympäristön käyttö rajoittui tässä tutkimuksessa mukana ol-

leilla oppilailla pääasiassa päiväkirjan kirjoittamiseen. Tämän tutkimuksen tulos-

ten perusteella verkko-oppimisympäristöä ei voi hyödyntää matkapuhelimella 

käytettäessä niin monipuolisesti kuin tietokoneella käytettäessä (vrt. esim. Allan 

& Lewis 2006; Garrison ym. 2000; Greer ym. 2000), koska sen käyttäminen mat-

kapuhelimen välityksellä on vaikeampaa kuin tietokoneen välityksellä. 

Verkko-oppimisympäristön käytön ensisijainen kriteeri on tämän tutkimuksen 

mukaan sen rakenteellinen ja toiminnallinen yksinkertaisuus. Monimutkaiset ja 

usean linkin takana olevat sivut eivät motivoi oppilaita hakemaan ja jakamaan tie-

toa verkko-oppimisympäristössä tai kirjoittamaan sinne päiväkirjoja. Tuloksista 

voidaan päätellä, että oppimisympäristö täytyy suunnitella ottaen huomioon sekä 

käytettävät laitteet, käyttöympäristö että käyttäjät. Esimerkiksi oppilaille, joilla on 

puutteelliset matkapuhelimen ja verkko-oppimisympäristön käyttötaidot, matka-

puhelimessa oleva muistio on varteenotettava päiväkirjavaihtoehto. Vaihtoehtoi-

sesti päiväkirjoja varten matkapuhelimiin voisi rakentaa sovelluksen, joka välittää 

automaattisesti oppilaiden puhelimiin kirjoittamat päiväkirjat esimerkiksi verkko-

oppimisympäristöön.  

Opettajan kannalta tärkein anti verkko-oppimisympäristön käytössä oli tässä 

tutkimuksessa se, että opettaja saa verkko-oppimisympäristöstä reaaliaikaista tie-

toa ja hän voi seurata työssäoppimisen etenemistä päiväkirjoista. Hän voi tarkis-

taa päiväkirjoista esimerkiksi, tekevätkö oppilaat työssäoppimispaikoissa sellaisia 

töitä, joissa tavoitteen mukainen oppiminen on mahdollista. Reaaliaikaisen tiedon 

saaminen verkko-oppimisympäristöstä mahdollistaa ohjauksen keskittämisen niil-

le, joilla siihen näyttää olevan eniten tarvetta. Opettaja voi hyödyntää verkko-

oppimisympäristöä myös ryhmäpuheluiden ja oppilaiden ohjaamisen suunnitte-

lussa ja toteuttamisessa. Verkko-oppimisympäristöä voidaan hyödyntää tätä tut-

kimusta monipuolisemmin käyttäen sellaisia mobiilipäätteitä, joissa verkko-

oppimisympäristön sivu näkyy kokonaan tai vähintään koko leveydeltä.  

Matkapuhelimissa ja verkko-oppimisympäristössä olevia tallenteita voidaan 

hyödyntää myös työssäoppimisjakson jälkeen käytävässä palautekeskustelussa. 

Siinä oppilaat kertovat omasta työssäoppimisjaksostaan ja siellä tehdyistä töistä 

tukeutuen esimerkiksi ottamiinsa valokuva- ja videotallenteisiin. Niiden avulla 

työssäoppimisjakson esittely on oppilaille helpompaa ja siihen saadaan enemmän 
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sisältöä. Oppilas pääsee valokuvien ja videoiden avulla mentaalisesti takaisin ku-

vaustilanteeseen, jolloin hänen on helpompi kertoa työssäoppimiskokemuksistaan. 

Se tarjoaa mahdollisuuden myös kerrata ja syventää työssäoppimisjaksolle asetet-

tuihin oppimistavoitteisiin liittyviä kokonaisuuksia. Tällöin jakson jälkeinen kes-

kustelutilaisuus tarjoaa mahdollisuuden niin tiedon jakamiselle kuin yksilölliselle 

ja yhteiselle tiedon rakentamisellekin. Tuloksista voidaan päätellä Seppälää ja 

Alamäkeä (2003, 332) soveltaen, että myös digitaalisen portfolion avulla voidaan 

tallentaa ja jäsentää työssäoppimisjaksolla opittuja asioita. Tämän tutkimuksen 

mukaan portfolio on kuitenkin enemmän henkilökohtainen kuin yhteinen.  

Luvussa 2.7 kuvatussa sosiokognitiivisessa työssäoppimisessa työssäoppimis-

jakson jälkeinen yhteinen keskustelutilaisuus liittyy tiedon jakamiseen ja konstru-

ointiin sekä uudelleenselittämiseen ja konstruointiin. Oppilaille, joilla ei ole oma-

kohtaista kokemusta toisen oppilaan kertomista asioista, keskustelutilaisuus mah-

dollistaa deklaratiivisen tiedon muodostumisen, mutta ei merkittävää proseduaali-

sen tiedon muodostumista. Vastaavasti oppilaille, joilla on samasta työstä tai ta-

pahtumasta kokemuksia, se mahdollistaa myös proseduaalisen tiedon luomisen. 

(Vrt. Eraut 1994; Poikela 2005.)  

Tämän tutkimuksen käyttäjäryhmittäisestä tarkastelusta ilmenee, että tutki-

muksessa mukana olevien oppilaiden matkapuhelimen ja verkko-

oppimisympäristön käyttö vaihtelevat paljon. Tulosten perusteella matkapuheli-

men ja verkko-oppimisympäristön käytön hyödyntäminen edellyttää aktiivisuutta 

ohjaajilta. Erityisesti teknologian passiivikäyttäjät tarvitsevat henkilön, joka saa 

heidät aktivoitumaan. Sen sijaan viestitoimintojen aktiivikäyttäjillä sosiokognitii-

visen työssäoppimisen keskeiset elementit muodostuvat tämän tutkimuksen tulos-

ten perusteella luonnollisesti. Suurin haaste on saada sisällytettyä teknologian 

passiivikäyttäjien työssäoppimiseen tietoa lisäävää ja prosessoivaa vuorovaikutus-

ta.  

Vuorovaikutusmahdollisuudella ja tallenteiden jakamisella on tämän tutki-

muksen mukaan keskeinen rooli laitteiden käytössä. Vaikka oppilaat olivat tämän 

tutkimuksen mukaan melko aktiivisesti vuorovaikutuksessa keskenään, ohjaajien 

aktiivisella, suunnitellulla ja oikea-aikaisella osallistumisella voidaan lisätä kaik-

kien oppilaiden oppimisprosessin ”polttoaineeksi” sekä teoreettista että käytän-

nöllistä tietoa (vrt. Poikela 2005). Sillä, että ohjataan oppilaita valokuvien ja vi-

deoiden ottamisessa, voidaan lisätä oppimisen kannalta merkityksellisten jaettavi-

en tallenteiden määrää.  
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5.3 Oppilaiden ammattitaidon kehittyminen teknologiatuetussa 
työssäoppimisessa 

Työssäoppimisen tavoitteena on kehittää oppilaiden ammattitaitoa opetussuunni-

telman mukaisesti. Kankaanpään (1997) mukaan ammattitaito voidaan jakaa kes-

keistaitoihin, reunataitoihin, äänettömiin taitoihin, piilotettuihin taitoihin, näky-

mättömiin taitoihin ja avaintaitoihin. Vastaavasti Väärälä (1995) on jakanut am-

mattitaidon kvalifikaatioihin, joita ovat tuotannolliset ja tekniset, motivaatio-, 

mukautumis-, sosiokulttuuriset ja innovatiiviset kvalifikaatiot.  

Väisäsen (2003) mukaan oppilailla kehittyvät työssäoppimisjaksolla ammatti-

tekniikka (ks. myös Lasonen 2001) sekä suunnittelu- ja kehittämisvalmiudet. Li-

säksi työssäoppimisjaksolla paranevat työelämän sosiaaliset valmiudet ja oma-

aloitteisuus (Lasonen 2001, Väisänen 2003). Ammattitekniikan ja suunnittelu-

valmiuksien paraneminen ilmenee kehittyneempänä työn tekemisen teknisenä 

osaamisena ja työn rutinoitumisena. Lasosen (2001) tutkimuksen mukaan oppilaat 

saavat työssäoppimisjaksolla myös lisää itseluottamusta ja oppivat ajattelemaan 

itsenäisemmin. 

Tämän tutkimuksen tulosten mukaan oppilaat kokivat oppineensa työssäop-

pimisjaksolla työssä tarvittavia perustietoja ja -taitoja, rutiinia ja varmuutta, tilan-

nekohtaisia toimintataitoja sekä aiempaa syvällisempää ja laajempaa tietoa opitta-

vista asioista. Työssä tarvittavat perustiedot ja -taidot vastaavat Kankaanpään 

(1997) jaottelussa keskeistaitoja. Niitä tarvitaan jokapäiväisestä työstä selviytymi-

seen. Myöhemmin ne ovat käytössä rutiininomaisesti, kuten ammattilaisillakin. 

Tässä tutkimuksessa erilleen luokitellut työn tekemisen perustaidot sekä rutiinin 

ja varmuuden lisääntyminen yhdistyvät Kankaanpään (1997) jaottelussa siis kes-

keistaidoiksi. Tässä tutkimuksessa määritellyt tilannekohtaiset toimintataidot sekä 

aiempaa syvällisempi ja laajempi tieto vastaavat Kankaanpään (1997) jaottelussa 

lähinnä reunataitoja ja avaintaitoja. Tässä tutkimuksessa mukana olleet oppilaat 

eivät ilmaisseet oppineensa Kankaanpään (1997) mukaisia äänettömiä taitoja, pii-

lotettuja taitoja eikä näkymättömiä taitoja. Tulokset puoltavat Kankaanpään käsi-

tystä, että äänettömät taidot ovat hiljaista ja piilevää taitotietoa, jota on vaikea il-

maista sanallisesti (vrt. Polanyi 1966; ks. myös Nonaka & Takeuchi 1995).  

Tulokset tukevat Väisäsen (2003) tutkimuksen ammatillisen osaamisen perus-

tan kehittymistä koskevia tuloksia. Lisäksi ammatillinen osaaminen syventyi niis-

sä tehtävissä, joissa perusosaaminen oli saavutettu. Niitä vastaavia taitoja ovat 

Lasosen (2001) tutkimuksessa olleiden oppilaiden oppimat alan käytännön taidot 

sekä itseluottamuksen lisääntyminen. Tässä tutkimuksessa mukana olleet oppilaat 
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eivät ilmaisseet oppineensa niin paljon työssä tarvittavia sosiaalisia taitoja kuin 

Väisäsen (2003) ja Lasosen (2001) tutkimuksessa mukana olleet oppilaat. Ero voi 

johtua tutkimusmenetelmällisten erojen lisäksi myös siitä, että heidän tutkimuk-

siinsa osallistuneista oppilaista osa opiskeli ammattiin (esim. lähihoitaja), jossa 

sosiaalisilla taidoilla on suurempi merkitys kuin esimerkiksi luonnonvara-alalla. 

Tämän tutkimuksen tulosten mukaan noin kolmannes oppilaista koki oppi-

neensa työssäoppimisjakson aikana tilannekohtaisia toimintataitoja sekä aiempaa 

syvällisempää ja laajempaa tietoa opituista asioista. Tämän tutkimuksen sekä Väi-

säsen (2003) ja Lasosen (2001) tutkimuksen tulokset viittaavat siihen, että oppi-

laat oppivat eniten ammatilliseen peruskoulutukseen kuuluvassa työssäoppimises-

sa työssä tarvittavia perustaitoja. Tulokset puoltavat myös käsitystä, että ammatil-

lisen perusosaamisen kehittyminen mahdollistaa syvällisen, tilannekohtaisen ja 

laajoja kokonaisuuksia sisältävien taitojen oppimisen (Eraut 1994, Väisänen 

2003). Tulokset tukevat myös ajatusta, että ammatillinen kehittyminen on portait-

taista (vrt. Benner 1984), eikä se suurimmalla osalla oppilaista etene työssäoppi-

misjakson aikana työn tekemisen perustietoja ja -taitoja vaativammille tasoille il-

man ohjausta.  

Verrattaessa tämän tutkimuksen tuloksia Väärälän (1995, 44–48) kvalifikaa-

tiotyypittelyyn havaitaan, että tutkimuksessa mukana olleet oppilaat kokivat op-

pineensa työssäoppimisjaksolla eniten tuotannollisia ja teknisiä kvalifikaatioita. 

Se ilmenee esimerkiksi traktorin ja siihen liitettävien laitteiden käyttötaidon kehit-

tymisenä. Tämän tutkimuksen tulosten mukaan oppilaiden mukautumiskvalifikaa-

tiot näyttävät olevan myös melko hyvin kehittyneitä. Tulokset tukevat siten Vää-

rälän (1995, 187) tutkimustuloksia, joiden mukaan suomalainen ammattiopetus 

tuottaa melko hyvin tuotannollis-teknisiä ja mukautumiskvalifikaatioita. Tämän 

tutkimuksen aineistosta ei kuitenkaan ilmene, kuinka paljon ne kehittyivät jakson 

aikana.  

Mukautumiskvalifikaatioihin (Väärälä 1995) liittyvää työhön sopeutumista ja 

suostumista kuvaa se, että oppilaat suostuivat melkein poikkeuksetta tekemään 

työssäoppimisjakson heille järjestettynä aikana ja työssäoppimispaikkoihin sopi-

vissa työvuoroissa. Lisäksi he suostuivat myös melkein poikkeuksetta tekemään 

heille osoitettuja tehtäviä. Hyvään työhön ja työympäristöön sopeutumiseen viit-

taa myös se, että suurimmalle osalle oppilaista työssäoppimisjaksosta jäi positii-

vinen muisto ja he kokivat työpaikan ilmapiirin hyväksi. Siitä voidaan päätellä, 

että oppilaat olivat onnistuneet melko hyvin Varilan ja Rekolan (2003, 35–76) 

määrittelemässä työyhteisöön mukautumisessa ja itsensä emotionaalisessa sopeut-

tamisessa.  
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Tutkimustuloksista voidaan päätellä myös, että Bergerin ja Luckmannin 

(1994, 156–166) kuvaama sekundaarinen sosialisaatio on tutkimuksessa mukana 

olleilla oppilailla melko pitkällä. Aineistosta ilmenee, että se on tapahtunut oppi-

mistavoitteiden kannalta joissakin tapauksissa liikaa työpaikan ehdoilla. Vaarana 

on, että liian voimakas työssäoppimispaikan ”välttämättömyyksien” tajuaminen ja 

niihin ”suostuminen” (Väärälä 1995) estävät oppilaiden opetussuunnitelmaan pe-

rustuvan oppimisen. 

Sosiokulttuurisiin kvalifikaatioihin (Väärälä 1995) liittyvää toisten osaamisen 

hyödyntämistä osoittaa se, että oppilaat uskaltavat kysyä neuvoja ja ohjetta on-

gelmatilanteessa. Tämän tutkimuksen tuloksista voidaan päätellä, että kyky jous-

tavaan ja määrätietoiseen asiantuntijaverkoston (ks. Hakkarainen ym. 2002, 448–

452) hyödyntämiseen oppimisen tukena ei ole tässä tutkimuksessa mukana olleil-

la toisen vuosikurssin oppilailla vielä kovin kehittynyt. Siihen viittaa se, että oppi-

laiden yhteydenpito keskittyi oppilaiden väliseen vuorovaikutukseen. Tutkimuk-

sen lopussa puhelu- ja viestitoimintojen käytön kohteet muuttuivat monipuoli-

semmiksi, mutta oppilaiden kyky hyödyntää työssäoppimisverkostossa olevaa 

asiantuntijuutta oli edelleenkin vaatimaton verrattuna asiantuntijoihin. Vaarana on, 

että muun muassa Bereiterin ja Scardamalian (1994) kuvaama dynaaminen asian-

tuntijuus ei kehity, vaan asiantuntijuuden kehittyminen painottuu rutiiniasiantunti-

juuteen. Tällöin heidän käytössään on vähemmän tietoa, joka on dynaamisen asi-

antuntijuuden kehittymiselle välttämätöntä polttoainetta (Järvinen 2000, Poikela 

2005). On kuitenkin huomattava, että asiantuntijuuden kehittymiselle on muitakin 

tärkeitä ehtoja, kuten itseohjautuvuus sekä teoria-, käytäntö- ja itsesäätelytiedon 

integroituminen oppimisprosessiin (esim. Bereiter & Scardamalia 1994; Bromme 

& Tillema 1995; Tynjälä 1999b).  

Tämän tutkimuksen mukaan oppilaiden motivaatio- ja innovatiiviset kvalifi-

kaatiot (Väärälä 1995) eivät muutu työssäoppimisjakson aikana. Tulokset eivät 

tue Väisäsen (2003) johtopäätöstä, että viiden kuukauden mittainen työssäoppi-

misjakso on liian lyhyt työelämän kvalifikaatioiden merkittävään kehittymiseen. 

Ero voi johtua osittain siitä, että tässä tutkimuksessa mukana olleiden oppilaiden 

voi olettaa olleen työssäoppimisjaksolle lähtiessään ammatillisesti kehittymättö-

mämpiä kuin Väisäsen tutkimukseen osallistuneet oppilaat, koska heillä oli yksi 

opiskeluvuosi vähemmän opintoja takanaan. Ammatillisen osaamisen kehittymis-

tä ei tapahdu silti hetkessä. Siihen viittaavat Varilan ja Rekolan (2003) tutkimus-

tulokset, joiden mukaan kolmessa tapauksessa neljästä merkittävä työssä oppi-

miskokemus kesti useita viikkoja. Vain harvoin se oli lyhyt hetki. Oppimisen kes-

toa on heidän mukaansa vaikea määritellä, sillä merkittävään työssä oppimisko-
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kemukseen liittyi useimmiten myös aikaisempia kokemuksia. Oppiminen jatkui 

myös varsinaisen työssä oppimisjakson jälkeen.  

Tämän tutkimuksen tulosten mukaan oppilaiden kuvaamassa ammattitaidon 

kehittymisessä oli eroja käyttäjäryhmien välillä. Laajimman ja syvällisemmän 

ammattitaidon kokivat oppineensa työssäoppimisjaksolla viestitoimintojen aktii-

vikäyttäjät. Kuvaustoimintojen aktiivikäyttäjät ja teknologian keskivertokäyttäjät 

kokivat oppineensa muita käyttäjäryhmiä vähemmän tilannekohtaisia toimintatai-

toja sekä aiempaa syvällisempää ja laajempaa tietoa. Yhteistä kaikille käyttäjä-

ryhmille oli työssä tarvittavien perustietojen ja -taitojen sekä työrutiinien oppimi-

nen.  

Työssäoppimisjaksolla opittujen tietojen ja taitojen eroista käyttäjäryhmien 

välillä voidaan päätellä, että oppimisen kannalta merkityksellisintä on matkapuhe-

limen ja verkko-oppimisympäristön monipuolinen käyttö sekä aktiivinen osallis-

tuminen vuorovaikutukseen. Tähän tutkimukseen osallistuneista oppilaista ope-

tusteknologiaa käyttivät monipuolisimmin viestitoimintojen aktiivikäyttäjät. Vas-

taavasti kuvaustoimintojen aktiivikäyttäjillä opetusteknologian käyttö painottui 

kuvaustoimintojen käyttöön, joka ei tulosten mukaan tuota yksistään muuttuvissa 

tilanteissa tarvittavia tilannekohtaisia toimintataitoja eikä aiempaa syvällisempää 

ja laajempaa tietoa (vrt. Hakkarainen 1999). Sen sijaan kuvaustoimintojen aktiivi-

sen käytön yhdistäminen valokuvia ja videoita hyödyntävään aktiiviseen vuoro-

vaikutukseen voidaan olettaa tuottavan myös muuttuvissa tilanteissa tarvittavia 

tietoja ja taitoja.  

Tutkimuksen tuloksista voidaan päätellä myös, että kaikkiin käyttäjäryhmiin 

kuuluvat oppilaat vaativat ohjausta matkapuhelimen ja verkko-oppimisympäristön 

hyödyntämisessä. Vähiten ohjausta tarvitsevat oma-aloitteiset sekä opetustekno-

logian käytössä ja vuorovaikutuksessa aktiiviset viestitoimintojen aktiivikäyttäjät. 

Tämän tutkimuksen mukaan ammattitaidon osa-alueista vaatii vähiten ohjausta 

työssä tarvittavien perustietojen ja -taitojen oppiminen sekä työn rutinoituminen. 

Tilannekohtaisten toimintataitojen ja aiempaa syvällisemmän ja laajemman tiedon 

oppiminen vaativat sen sijaan erityisesti kuvaustoimintojen aktiivikäyttäjien ja 

teknologian keskivertokäyttäjien ohjaamista. Ohjauksessa voidaan käyttää apuna 

esimerkiksi oppilaiden ottamia valokuvia ja videoita, joiden avulla oppilaiden 

mieleen palautetaan ensin opiskeltava työtilanne ja sen jälkeen sitä käsitellään oh-

jaajan johdolla. Siinä ohjaajalla on mahdollisuus saada selville oppilaan tietora-

kenne ja sen kehittämistarpeet. Ohjaaja voi tällöin saada oppilaat kiinnittämään 

huomionsa myös heidän omaa ajatteluaan laajempaa tai syvällisempää osaamista 

vaativiin asioihin.  
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5.4 Opetusteknologian käytön ja ammattitaidon kehittymisen 
muuttuminen design-tutkimuksen aikana 

Design-tutkimuksen tavoitteena on kehittää samanaikaisesti oppimisympäristöä ja 

käyttää niitä luonnollisena tutkimuslaboratoriona (Design-based research collecti-

ve 2004, Sandoval & Bell 2004). Siksi tulosten raportoinnissakin on tarpeellista 

tuoda esiin koko tutkimusjoukon tulosten lisäksi muutokset tutkimuksen aikana 

(Bannan-Ritland 2003, Collins ym. 2004). 

Opetusteknologian käyttö muuttui tämän tutkimuksen aikana oppilaiden siten, 

että heidän soittamiensa äänipuheluiden määrä väheni. Samanaikaisesti puhelut 

pidentyivät. Vastaavasti oppilaiden lähettämien viestien ja oppilaiden ottamien 

valokuvien määrä lisääntyi tutkimuksen aikana. Puhelu- ja viestitoimintojen avul-

la tapahtuva vuorovaikutus lisääntyi tutkimuksen aikana. Oppilaiden ottamien vi-

deoiden määrä sen sijaan väheni. Puhelu- ja viestitoimintojen käytön lisääntymi-

sen voi tulkita parantaneen oppilaiden mahdollisuuksia oppia työssäoppimisjak-

solla sosiokognitiivisen oppimisen mukaisesti.  

Puhelu- ja viestitoimintojen avulla tapahtunut vuorovaikutus oli koko tutki-

muksen ajan pääasiassa oppilaiden välistä vuorovaikutusta, jossa oppilaat kävivät 

läpi työssäoppimisjakson tapahtumia ja töitä. Tutkimuksen loppuvaiheessa puhe-

lujen ja viestien sisältö monipuolistui sisältäen enemmän työssäoppimisen järjes-

tämiseen liittyviä asioita sekä ohjeiden ja neuvojen kysymistä. Samalla vuorovai-

kutus muuttui vastavuoroisemmaksi. Tuloksista voidaan päätellä, että kaikki tut-

kimukseen osallistuneet oppilaat käyttivät puhelu- ja viestitoiminnoista pääasiassa 

samoja toimintoja, kuin he olivat käyttäneet ennen tutkimukseen osallistumistakin. 

Puhelu- ja viestitoimintojen käyttäjien suhteellinen osuus sen sijaan oli tutkimuk-

sen aikana korkeampi kuin ennen tutkimukseen osallistumista. (Vrt. luku 4.1.) Sii-

tä voidaan päätellä, että suuri osa oppilaista käytti heille annettuja matkapuheli-

mia vähän aktiivisemmin kuin omia matkapuhelimia ennen tutkimukseen osallis-

tumista.  

Oppilailla itsellään olleet matkapuhelimet vaihtuivat tutkimuksen aikana pe-

ruspuhelimista kamerapuhelimiksi. Suurin muutos tapahtui ensimmäisen ja toisen 

työssäoppimisjakson välillä. Muutoksen voi tulkita heijastuneen erityisesti kuva-

ustoimintojen käyttöön, sillä niiden käyttö lisääntyi huomattavasti toisella työssä-

oppimisjaksolla. Lisäyksen voi tulkita johtuvan osittain myös uutuudenviehätyk-

sestä, joka tasaantui tutkimuksen lopussa kuvaustoimintojen käytön muuttuessa 

puhelu- ja viestitoimintojen tavoin enemmän luonnolliseksi osaksi matkapuheli-

men käyttöä. Videoinnin ei voi tulkita muuttuneen valokuvauksen tavoin luonnol-
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liseksi osaksi matkapuhelimen käyttöä, koska videoiden määrä väheni samalla, 

kun oppilaiden kokemus kuvaustoimintojen käytöstä lisääntyi.  

Tämän tutkimuksen tulosten mukaan kuvauskohteet muuttuivat tutkimuksen 

aikana siten, että uudet ja erikoiset tilanteet olivat kuvauskohteena useammalla 

viimeiselle kuin ensimmäiselle työssäoppimisjaksolle osallistuneella oppilaalla. 

Sen sijaan työn tekemistä oli kuvannut suhteellisesti useampi ensimmäiselle kuin 

viimeiselle työssäoppimisjaksolle osallistunut oppilas. Eroon työn tekemisen ku-

vaamisessa voi vaikuttaa se, että kaikkia työtilanteita ei oppilaiden mukaan voinut 

kuvata. Tällaisia tilanteita olivat esimerkiksi asiakaspalvelutilanteet ja yksin teh-

tävä työ. Niitä oli enemmän kolmannelle työssäoppimisjaksolle osallistuneilla 

oppilailla.  

Myös oppilaiden kokemukset valokuvien ja videoiden merkityksestä työssä-

oppimisjakson asioiden mieleen palauttamisessa muuttuivat tutkimuksen aikana. 

Suurin muutos oli oppilaiden käsityksissä valokuvien ja videoiden merkityksestä 

tiedon jakamisessa ja prosessoinnissa. Sen voi tulkita merkitsevän sitä, että tutki-

muksen aikana oppilaat oppivat käyttämään kuvaustoimintoja paremmin opiske-

lun tukena. Myös työssäoppimisjaksolla käytettyjen koneiden ja laitteiden raken-

teen, toiminnan ja käytön sekä hoidettujen eläimien luonteen ja käyttäytymisen 

koki palaavan mieleen suhteellisesti useampi viimeiselle kuin ensimmäiselle työs-

säoppimisjaksolle osallistunut oppilas. Sen sijaan useampi ensimmäiselle kuin 

viimeiselle työssäoppimisjaksolle osallistunut oppilas koki valokuvien ja videoi-

den tukevan työn ja työympäristön kokonaisuuden hahmottamista sekä kuvausai-

kaan ja -paikkaan palaamista. Eroon voi vaikuttaa se, että ensimmäiselle työssä-

oppimisjaksolle osallistuneilla oppilailla oli mahdollisuus ottaa valokuvia lämpö-

laitoksen rakennetta ja toimintaa kuvaavasta kaaviosta, jonka he kokivat merkit-

täväksi lämpölaitoksen kokonaisuuden hahmottamisessa. Vastaavia kuvia ei ollut 

mahdollista ottaa esimerkiksi maatilalta. Tutkimuksen alun ja lopun väliseen 

eroon voi vaikuttaa myös se, että ensimmäiselle työssäoppimisjaksolle osallistu-

neista oppilaista useampi oli samassa työssäoppimispaikassa opiskelukaverin 

kanssa, jolloin toisille selittämisen tarve matkapuhelimen välityksellä oli pienem-

pi.  

Oppilaiden verkko-oppimisympäristön käyttö ja sen käyttökokemukset muut-

tuivat tutkimuksen aikana. Kun tutkimuksen alussa oppilaista yli puolet koki 

verkko-oppimisympäristön käytössä ja päiväkirjan kirjoittamisessa olleen suuria 

vaikeuksia, tutkimuksen lopussa kukaan ei ilmaissut niissä olleen suuria vaikeuk-

sia. Muutoksen voi tulkita johtuneen enemmän verkko-oppimisympäristöön teh-

dyistä muutoksista (ks. luku 3.4.2) kuin oppilaiden matkapuhelimen välityksellä 
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tapahtuvan internetin käyttökokemusten muuttumisesta. Verkko-

oppimisympäristön käytön ja erityisesti siellä olleiden päiväkirjojen kirjoittami-

sen lisääntyminen mahdollisti tutkimuksen lopussa kattavan reaaliaikaisen seu-

rannan, ohjauksen ja palautteen antamisen. Verkko-oppimisympäristön käytön li-

sääntymisen vuoksi ohjaavalle opettajalle muodostui tutkimuksen lopussa myös 

paremmin käsitys työssäoppimisen tavoitteellisesta etenemisestä oppilaskohtai-

sesti. Myös ryhmäpuheluiden lisääntymisen voi tulkita parantaneen opettajan kä-

sitystä työssäoppimisjaksolle asetettujen yleisten ja oppilaskohtaisten tavoitteiden 

saavuttamisesta.  

Tutkimukseen osallistuneiden oppilaiden kokema ammattitaidon kehittyminen 

muuttui tutkimuksen aikana siten, että oppilaiden ilmaisemista opituista tiedoista 

ja taidoista kehittyivät tutkimuksen lopussa paremmin työn rutinoituminen, tilan-

nekohtaiset toimintataidot sekä työn perustana oleva tieto. Eniten muuttui tutki-

muksen aikana työn perustana olevan aiempaa syvällisemmän ja laajemman tie-

don oppiminen. Sen sijaan kaikki tutkimukseen osallistuneet oppilaat kokivat hal-

litsevansa työssäoppimisjakson jälkeen työssä tarvittavat perustiedot ja -taidot.  

Tutkimuksen aikana tapahtuvan ammattitaidon kehittymisen muutosten voi 

tulkita johtuvan osittain viestitoimintojen aktiivikäyttäjien suhteellisen osuuden 

lisääntymisestä. Sen seurauksena opetusteknologian käyttö oli aktiivisempaa ja 

monipuolisempaa tutkimuksen lopussa. Lisäksi opetusteknologian hyödyntämisen 

opiskelussa voi tulkita olleen parempaa tutkimuksen lopussa, minkä seurauksena 

myös ammattitaito kehittyi työssäoppimisjaksolla pidemmälle suhteellisesti use-

ammalla oppilaalla.  

5.5 Tutkimuksen kasvatustieteellinen merkitys 

Tämän tutkimuksen teoriaosuuden merkitys työssäoppimisen kasvatustieteen teo-

reettiselle tarkastelulle on teknologiatuetun työssäoppimisen ja siihen liittyvän 

pedagogisen toiminnan jäsentäminen sosiokognitiivisessa viitekehyksessä (luku 

2.7). Sen perustana ovat työpaikat oppimisympäristönä (Berger & Luckmann 

1994; Hakkarainen ym. 1999; Tynjälä 1999b; Varila & Rekola 2003; Väärälä 

1995), sosiokognitiivinen käsitys oppimisesta (Atkinson 1996; Brownell & Carri-

ger 1991; Derry ym. 2000; Lave 1991; Resnick 1991), ammatillinen kehittyminen 

käsitteellisen ja kokemuksellisen oppimisen yhteisvaikutuksessa (Benner 1984; 

Bereiter & Scardamalia 1993; Lave & Wenger 1991; Poikela 2005) sekä matka-

puhelimen ja verkko-oppimisympäristön avulla laajennetun sosiaalisen verkoston 

tarjoama vuorovaikutus ja asiantuntemus (Eteläpelto & Tynjälä 1999; Kynäslahti 
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2002; Roschelle 2003; Schwabe ym. 2005; Sharples 2000, 2002, 2005; Syvänen 

ym. 2003). Jäsennys tukeutuu voimakkaasti myös kokemuksellisen oppimisen 

(Boud ym. 1985; Kolb 1984), ekspansiivisen oppimisen (Engeström 2004) ja tut-

kivan oppimisen (Hakkarainen ym. 1999, 2004) malleihin. Tutkimusmenetelmänä 

käytetty design-perustainen tutkimusmenetelmä (mm. Bannan-Ritland 2003; Col-

lins ym. 2004) tarjoaa työssäoppimisen ja nopeasti kehittyvän opetusteknologian 

käytön tutkimukseen lähestymistavan, joka mahdollistaa samanaikaisesti empiiri-

sen tutkimuksen aidoissa työssäoppimisympäristöissä ja opetusteknologian kehit-

tämisen (mm. Bell 2004; Donnell 2004).  

Tutkimuksen tulokset lisäävät teoreettista tietoa suomalaiseen ammatilliseen 

koulutukseen liittyvästä työssäoppimisesta oppimismenetelmänä sekä sen ohjaa-

misesta matkapuhelimen ja verkko-oppimisympäristön avulla. Tässä tutkimukses-

sa tuotettu ammattitaidon kehittymiseen sekä työelämän kvalifikaatioihin liittyvä 

tieto tukee aikaisempia ammatillista koulutusta koskevia tutkimuksia (Lambert 

1999; Lasonen 2001; Varila & Rekola 2003; Väisänen 2003; Väärälä 1995). Työs-

säoppimisen aikaisemmista tutkimuksista poiketen tämän tutkimuksen tulokset li-

säävät tietoa erityisesti valokuvien ja videoiden merkityksestä muistitoimintojen 

tukena sekä tiedon jakamisessa ja prosessoinnissa. Tutkimus lisää tietoa myös 

matkapuhelimen ja verkko-oppimisympäristön eri käyttötavoista, opetusteknolo-

gian eri käyttäjäryhmien välisistä eroista ammattitaidon kehittymisessä sekä ope-

tusteknologian käytön muutosten vaikutuksista oppilaiden ammattitaidon kehit-

tymiseen työssäoppimisjaksolla.  

Aikaisemmissa työssäoppimisen tutkimuksissa työssäoppimisprosessin lä-

pinäkyvyyden merkitykseen ei ole kiinnitetty erityistä huomiota. Tämän tutki-

muksen tuloksista ilmenee, että matkapuhelimen ja verkko-oppimisympäristön 

avulla työssäoppimisjakson oppimisprosessi muuttuu perinteistä työssäoppimista 

läpinäkyvämmäksi. Sillä on oppimisen kannalta merkitystä, koska läpinäkyvyys 

lisää opettajan mahdollisuuksia seurata ja ohjata työssäoppimista aiempaa pa-

remmin. Tällöin ammatilliselle peruskoulutukselle tyypillinen opiskelijaryhmän 

heterogeenisyys voidaan ottaa aiempaa paremmin huomioon työssäoppimisen pe-

dagogisia ratkaisuja tehtäessä. Se edellyttää tosin työssäoppimisen ohjaajilta uu-

delleenajattelua ja kykyä hyödyntää mobiilia opetusteknologiaa. Tuloksista ei kui-

tenkaan voida tehdä vielä kaikkia ammatillista perustutkintoa suorittavia oppilaita 

koskevia yleistyksiä, vaan tulokset ovat alustavia ja avaus syvällisemmälle tutki-

mukselle.  

Matkapuhelimen ja verkko-oppimisympäristön käyttö mahdollistaa myös so-

siokognitiiviselle ja erityisesti sosiokulttuuriselle konstruktivismille tärkeän sosi-
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aalisen, vuorovaikutuksellisen ja yhteistoiminnallisen oppimisen (esim. Derry 

2000; Gergen 1995; Wenger 1998). Oppimisprosessin läpinäkyvyydellä ja oppi-

misen sosiaalisuuden, vuorovaikutuksen ja yhteistoiminnallisuuden lisääntymisel-

lä on merkitystä erityisesti aloilla, joissa oppilaat opiskelevat ja tekevät työtä 

työssäoppimisjaksolla pääasiassa yksin sekä etäällä toisistaan ja ohjaajistaan. 

Matkapuhelimen ja verkko-oppimisympäristön avulla oppilailla on pitkistä väli-

matkoista huolimatta mahdollisuus hyödyntää opiskelussaan aiemmin muodostu-

nutta sosiaalista verkostoa. Lisäksi mobiiliteknologia tarjoaa mahdollisuuden 

osallistua yhtä työpaikkaa laajempaan vuorovaikutukseen ja yhteistoiminnalliseen 

oppimiseen. Oppilailla on siis mahdollisuus oppia samalla opiskelumenetelmä, jo-

ta he voivat käyttää ammatillisen peruskoulutuksen jälkeenkin.  

Tutkimuksen tuloksista ilmenee, että oppilaat voidaan jakaa matkapuhelimen 

ja verkko-oppimisympäristön käytön perusteella käyttäjäryhmiin. Työssäoppimi-

sen ohjaamisen kannalta tieto on merkittävä, koska se mahdollistaa aiempaa pa-

remmin yksilöllisen ohjaamisen suunnittelun ja toteuttamisen. Yhtenä syynä käyt-

täjäryhmien välisiin eroihin saattavat olla oppilaiden erilaiset oppimistyylit (esim. 

Felder & Spurlin 2005; Honey & Mymford 1992, 1995). Oppimistyylit voidaan 

ottaa huomioon tämän tutkimuksen tuloksiin tukeutuen esimerkiksi siten, että vi-

suaalisesti oppivat oppilaat ja heidän ohjaajansa hyödyntävät oppilaan työssäop-

pimisjaksolla ottamia valokuvia ja videoita sekä niihin tallentunutta tietoa asioi-

den kertaamisessa ja uudelleenjäsentämisessä. Valokuvien ja videoiden avulla op-

pilaat voivat rakentaa myös visuaalisia representaatioita opittavista asioista (vrt. 

esim. Näykki & Järvelä 2008). Vastaavasti auditiivisia oppijoita voidaan tukea 

järjestämällä heille mahdollisuuksia keskustella, selittää ja kysellä opittavista asi-

oista esimerkiksi ryhmäpuheluissa. Tällöin työssäoppimisessa voidaan tukea ja 

hyödyntää aiempaa paremmin oppilaiden luontaisia oppimistyylejä ja oppimista 

voidaan suunnata aiempaa enemmän pintaoppimisesta syväoppimiseen (esim. 

Marton & Säljö 1997). Opetusteknologian monipuolinen käyttö mahdollistaa toi-

saalta myös oppimisen heikkojen osa-alueiden kompensoinnin. 

5.6 Jatkotutkimusehdotuksia 

Opetusteknologian käyttöä ammatilliseen peruskoulutukseen sisältyvässä työssä-

oppimisessa on tutkittu vähän. Tämän tutkimuksen tuloksena syntyi käsitys siitä, 

mitä matkapuhelimen ja verkko-oppimisympäristön toimintoja oppilaat käyttävät 

työssäoppimisjaksolla. Lisäksi tutkimus tuotti tietoa siitä, millaisia oppimista tu-

kevia tekijöitä matkapuhelimen ja verkko-oppimisympäristön käyttö sisälsi ja mi-
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ten oppilaiden ammattitaito kehittyi opetusteknologiaa hyödyntävällä työssäop-

pimisjaksolla. Tämän tutkimuksen perusteella opetusteknologiaa hyödyntävän 

työssäoppimisen tutkimisessa tulisi kiinnittää huomiota muun muassa seuraaviin 

tutkimusalueisiin: 

Opetusteknologian käytön muuttuminen ammattitaiton kehittymisen myötä. 

Tämä tutkimus antaa vastauksia siihen, miten tutkimukseen osallistuneet maata-

lous- ja bioenergia-alan ammatillista peruskoulutusta suorittavat toisen vuosikurs-

sin opiskelijat käyttivät matkapuhelinta ja verkko-oppimisympäristöä työssäop-

pimisjaksolla. Opetusteknologian laajemman käytön sekä ennen kaikkea oppimi-

sen ja sen ohjaamisen kannalta olisi tärkeää selvittää, miten opetusteknologian 

käyttö ja sen saamat merkitykset muuttuvat ammattitaidon kehittymisen eri vai-

heissa. Oletettavaa on, että tämän tutkimuksen tuloksiin verrattuna on eroja esi-

merkiksi puhelujen ja viestien sisällöissä sekä valokuvien merkityksissä, jos tut-

kittua opetusteknologiaa käyttäisivät vastaavien alojen ammattitutkintoa suoritta-

vat opiskelijat. Tärkeää olisi myös löytää kriittiset pisteet, joissa ammatillisen ke-

hityksen eri vaiheissa olevat oppilaat tarvitsevat ohjaamista.  

Valokuvien ja videoiden merkitys ja hyödyntäminen ammattiin oppimisessa 

olisi myös tärkeä tutkimusteema. Tämän tutkimuksen tulosten mukaan oppilaiden 

ottamilla valokuvilla ja videoilla on merkitystä muun muassa kuvattujen koneiden 

ja laitteiden sekä työssäoppimisjaksolla tehtyjen töiden mieleen palauttamisessa. 

Tulokset ovat kuitenkin vasta suuntaa antavia, ja siksi valokuvien ja videoiden 

merkityksestä ja hyödyntämisestä ammattiin oppimisessa tarvitaan lisätutkimuk-

sia. Niihin liittyvää tarkempaa ja syvällisempää tutkimusta vaatisi esimerkiksi se, 

miten valokuvien ja videoiden avulla mieleen palanneita asioita ja kokemuksia 

voidaan jäsentää uudelleen niin, että tuloksena syntyy kehittyneempi ja toimi-

vampi tietorakenne. Yhteisöllisen oppimisen kannalta olisi tärkeää selvittää tar-

kemmin myös se, miten toisten oppilaiden ottamia valokuvia ja videoita hyödyn-

tämällä voidaan pienentää työssäoppimispaikoista johtuvien oppimismahdolli-

suuksien eroja.  

Videopuhelujen hyödyntäminen työssäoppimisen tukena. Aktiivisimmat tähän 

tutkimukseen osallistuneista oppilaista kokeilivat videopuhelutoiminnon käyttöä. 

Se jäi kuitenkin kokeilun asteelle. Videopuhelujen käyttöä rajoittaa toistaiseksi 

nopeiden tietoliikenneyhteyksien puuttuminen taajamien ulkopuolella. Lisäksi 

oppilaat eivät ole tottuneet käyttämään videopuhelua. Tekniikan ja yhteyksien ke-

hittyessä videopuhelut tarjoavat oppimisen ja ohjaamisen kannalta tärkeän reaali-

aikaisen yhteyden ohjaajan ja oppilaan välille. Tällöin työssäoppimisen yksilölli-

sessä etäohjauksessa päästään useampia aisteja hyödyntävään synkroniseen ohja-
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ukseen. Ohjaaja näkee videopuhelussa esimerkiksi rikkoutuneen osan itse. Tällöin 

hänelle välittyvä ohjauksessa tarvittava tieto on paljon täsmällisempää ja moni-

puolisempaa, kuin mitä hän voi saada äänipuhelun välityksellä. Videopuhelujen 

hyödyntämiseen liittyvää tarkempaa tutkimusta vaatisi teknisten ratkaisujen tut-

kimisen lisäksi esimerkiksi se, millaista työssäoppimisen ohjaamista videopuhelu-

jen avulla voidaan tehdä ja millaisia vaikutuksia videopuhelujen avulla tehtävällä 

ohjaamisella on oppimiseen.  

Videopuhelujen lisäksi mobiiliteknologia tarjoaa muitakin tutkimisen arvoisia 

uusia ohjaus- ja vuorovaikutusmahdollisuuksia. Niitä ovat esimerkiksi podcast 

(Portable on demand casting) ja vodcast (Video portable on demand 

casting) -ohjelmien käyttö, joilla ennalta nauhoitettuja tiedostoja voidaan jakaa 

mobiililaitteisiin (ks. esim. Fiaidhi, Orabi & Mohammed 2008).  

Tiedon pirstaloituminen. Tämän tutkimuksen tuloksista voidaan päätellä, että 

matkapuhelimen ja verkko-oppimisympäristön käyttö tarjoavat paljon erilaisia 

mahdollisuuksia tukea työssäoppimista. Tutkimuksen tulokset tukevat käsitystä, 

että tieto on teknologiaa hyödyntävässä työssäoppimisessa pirstaleista. Tarkempaa 

tutkimusta vaatisi muun muassa se, millaisia vaikutuksia tiedon pirstaloitumisesta 

on oppilaiden ammatinhallinnassa tarvittaviin tietorakenteisiin. Opetusteknologi-

an käytön laajentamisen kannalta tärkeää olisi myös selvittää tarkemmin, miten 

tiedon pirstaloitumista voidaan hallita ja vähentää teknologiatuetussa työssäoppi-

misessa. Oleellinen kysymys on esimerkiksi se, missä tilanteissa oppilaat kykene-

vät suuntaamaan keskittymisensä työstä hetkeksi esimerkiksi viestiin sekä sen 

mukana tuleviin informaatioärsykkeisiin. 

Henkilökohtaistaminen. Tämän tutkimuksen tuloksista ilmenee, että kaikki 

oppilaat eivät käytä matkapuhelimia ja verkko-oppimisympäristöä samalla tavalla. 

Siksi oppilaille pitäisi olla tarjolla useampia vaihtoehtoja opetusteknologian käyt-

töön (ks. esim. Fiaidhi ym. 2008; Pomales-Garcia & Liu 2006). Tämän tutkimuk-

sen tuloksista ilmenee, että tutkitun opetusteknologian käyttö mahdollistaa paljon 

yksilöllisiä ratkaisuja opiskella ja tukea oppimista työssäoppimisjaksolla. Olisi 

tärkeää saada tarkempaa tietoa, miten voidaan yhdistää erilaiset oppimistyylit ja 

oppimisstrategiat sekä matkapuhelimen ja verkko-oppimisympäristön käyttö niin, 

että se tukee mahdollisimman hyvin yksilöllistä oppimista. Mielenkiintoista olisi 

selvittää myös, miten opetusteknologiaa voitaisiin hyödyntää erityistä tukea tar-

vitsevien oppilaiden ammattiin oppimisessa.  
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Liite 1 Haastattelurunko 

Oppilas on tutkimuksen tärkein linkki ja tiedon lähde. 

 
Yleiset kysymykset 
 
Käsitellään työssäoppimisjakson ilmapiiri sekä aiemmat kokemukset puhe-
limien ja tietokoneiden käytöstä. 
 
Kysymysesimerkkejä: 

- Millainen kokemus työssäoppimisjakso oli? 

- Millainen puhelin sinulla itselläsi on? 

- Mitä puhelimen toimintoja/ominaisuuksia käytät yleensä? 

- Mietokoneen käyttökokemukset? myös sähköposti, netti ym. palvelut 
 
Teema 1.  Kokemuksia opetusteknologian käytöstä 
 
Käsitellään videotallenteet, kuvat, äänitteet, tekstimuotoinen data, puhe-
linyhteys, oppimisalusta, ym. sovellukset 
 

Kysymysesimerkkejä: 

- Kerro, mitä puhelimen toimintoja käytit? 

- Miten käytit niitä ? 

- Kuvaile, mitä hyviä puolia niissä on? 

- Kuvaile, mitä huonoja puolia niissä on? 

- Miten niitä voisi kehittää? 

 
Teema 2.  Oppimista tukevat tekijät 
 
Käsitellään tuotokset, tiedon jakaminen, tiedonhankinta, muu kommuni-
kointi (mahd. myös selittäminen), tiedon käsittely/prosessointi, oppimista 
tukevan kokonaisuuden rakentaminen 
 

Kysymysesimerkkejä: 

- Kerro, miten teit tämän? 

o tilanne, tehdyt toiminnot jne. 

- Kerro, mitä haluat kertoa tällä tuotoksella? 

o millaisia ajatuksia tai tavoitteita tehdessäsi oli? 

o millaisia ajatuksia tämä herättää nyt? 
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o kuvaile, miten tämän tekeminen vaikutti oppimiseen?  

o arvioi, mikä onnistui näiden tekemisessä hyvin ja mikä huonosti? 

- Kerro esimerkkejä asioista ja tilanteista, joissa olit yhteydessä muihin? 

- Miten arvioit kokonaisuutena tällaisen työssäoppimisen järjestämistavan 

(kertaa pääpiirteet) vaikutuksia oppimiseesi? Mihin se sopii? Mihin se ei 

sovi? 

- Mitä se edellyttää opiskelijalta, opettajalta ja muilta mukana olevilta? 

- Kehittämisehdotuksia? 

 
Teema 3.  Saavutettu ammattitaito 
 
Käsitellään opittuja asioita, ammatillista kehittymistä, saavutettua osaamis-
tasoa, 
 

Kysymysesimerkkejä: 

- Kuvaile, mitä asioita opit jaksolla? 

- Kuvaile, miten kehittyminen näkyi käytännössä? 

- Kerro, millaisena näet ammattitaitosi jakson jälkeen? 

- Millainen merkitys käytössäsi olleilla laitteilla ja ohjelmilla oli ammatil-

liselle kehittymiselle? 

- Millainen merkitys tuotoksilla on ammatilliseen kehittymiseen?  

 
Yhteenveto ja tulkinta 
 
Käsitellään haastattelijan tekemä yhteenveto kokemuksista, arvioinnista, ke-
hittämisehdotuksista ja opituista asioista 
 

Kysymysesimerkkejä: 

- Olenko ymmärtänyt oikein, että olet käyttänyt puhelinta ja oppimisalus-

taa pääasiassa opiskelukavereille soittamiseen ja päiväkirjan täyttämiseen, 

mutta muuten et ole näistä paljon kiinnostunut? 

- Olenko ymmärtänyt oikein, että mielestäsi tämä järjestelmä toimii? 

- Olenko ymmärtänyt oikein, että sinä opit työssäoppimisjaksolla ottamaan 

näytteen polttoaineesta?  
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Liite 2 Esimerkkejä työn tekemisestä ja työn 
lopputuloksesta otetuista valokuvista 

Kuva 1. Meno-paluuniittokone. 

Kuva 2. Uudelleenjärjestetty akvaariohylly . 
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Liite 3. Tutkimukseen osallistuneiden oppilaiden 
ja opettajien esittämät kehittämisehdotukset 

Tässä liitteessä kuvataan, millaisia kehittämisehdotuksia tutkimukseen osallistu-

neet oppilaat ja opettajat esittivät matkapuhelimen ja verkko-oppimisympäristön 

käyttöön osana työssäoppimista. Kehittämisehdotukset on design-perustaisen tut-

kimuksen raportoinnissa (Bannan-Ritland 2003; Collins ym. 2004) tärkeä tuoda 

esille.  

Matkapuhelimen ja verkko-oppimisympäristön käyttöön liittyviä kehittämis-

ehdotuksia kysyttiin tutkimukseen osallistuneilta oppilailta tutkimushaastatteluis-

sa työssäoppimisjakson jälkeen. Niitä kysyttiin myös työssäoppimista ohjaavilta 

opettajilta työssäoppimisjaksojen aikana ja niiden jälkeen. Kehittämisehdotuksiin 

liittyvänä aineistona oli yhteensä 135 haastatteluvastausta 19 oppilaalta ja 3 opet-

tajalta.  

Merkittävin puhelutoimintojen käyttöön liittyvä kehittämisehdotus oli en-

simmäisen työssäoppimisjakson jälkeen tehty ehdotus opettajajohtoisten ryhmä-

puhelujen järjestämisestä. Niiden toivottiin sisältävän työssäoppimisjaksolla teh-

tyjen töiden ja opittujen asioiden kertaamista sekä muita ajankohtaisia teemoja. 

Sen sijaan ääni- ja videopuheluja oppilaat eivät toivoneet lisää.  

Merkittävin viestitoimintojen käyttöön liittyvä kehittämisehdotus oli ehdotus 

verkko-oppimisympäristössä olevan päiväkirjan muuttamisesta tekstiviestipohjai-

seksi. Tällöin päiväkirjoja ei olisi tarvinnut kirjoittaa verkko-oppimisympäristöön, 

vaan ne olisi voinut kirjoittaa matkapuhelimessa olevaan muistioon tai viestipoh-

jaan ja lähettää tekstiviestinä opettajalle tai tietokoneella verkko-

oppimisympäristöön. 

Tutkimukseen osallistuneet oppilaat toivoivat valokuvaamisen ja videoinnin 

kehittämiseksi lisää valokuvia eri tilanteista, tapahtumista ja työn tekemisestä. 

Neljännes oppilaista (5/20) toivoi lisää kuvasarjoja. Tyypillisesti kuvasarjoja toi-

vottiin enemmän opiskeltavasta asiasta ja työn eri vaiheista. Oppilaat toivoivat 

myös lisää ohjausta kuvaustoiminnon käyttöön. Kuvaustoimintojen käyttöön liit-

tyvän ohjauksen tarve muuttui tutkimuksen aikana teknisen osaamisen ohjaukses-

ta siihen, mistä valokuvia ja videoita kannattaa ottaa ja millaisia niiden pitäisi olla. 

Verkko-oppimisympäristön kehittämiseen liittyvät palautteet ja kehittämiseh-

dotukset koskivat teoriatiedon tarvetta verkko-oppimisympäristössä, verkko-

oppimisympäristön rakennetta ja käyttöä sekä työssäoppimisjaksolle tehtäväksi 

annettuja kirjallisia tehtäviä. Teoriatiedon tarpeellisuudesta ja kirjallisten tehtävi-

en siirtämisestä verkko-oppimisympäristöön oppilailla oli ristiriitaisia ehdotuksia. 
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Sen sijaan oppilaiden ehdotukset verkko-oppimisympäristön muuttamisesta yk-

sinkertaisemmaksi ja käyttäjäystävällisemmäksi olivat samansuuntaisia.  

Oppilaiden ja opettajien tekemät kehittämisehdotukset on kuvattu yksityis-

kohtaisemmin toiminnoittain. 

Puhelutoimintoihin liittyvät kehittämisehdotukset  

Puhelutoimintojen käyttöön teki kehittämisehdotuksia 65 % (13/20) tutkimukseen 

osallistuneista oppilaista ja opettajista. Niitä tekivät melko tasaisesti kaikkiin 

käyttäjäryhmiin sijoittuneet oppilaat. Haastatteluaineistosta ilmenee, että oppilaat 

eivät toivoneet oppilaiden välisten tai oppilaiden ja työpaikkaohjaajien välisten 

ääni- ja videopuhelujen lisäämistä. Sen sijaan osa oppilaista toivoi oppilaiden ja 

opettajan välisten vuorovaikutuksen lisäämistä työssäoppimisjaksojen aikana. He 

toivoivat myös opettajalta enemmän aloitteellisuutta vuorovaikutukseen.  

Merkittävin vuorovaikutuksen lisäämiseen liittyvä kehittämisehdotus oli eh-

dotus ryhmäpuhelujen järjestämisestä työssäoppimisjakson aikana. Ryhmäpuhe-

luidea syntyi ensimmäisen työssäoppimisjakson jälkeen, joten siitä saatiin koke-

musta vain toiselle ja kolmannelle työssäoppimisjaksolle osallistuneilta oppilailta.  

Ryhmäpuheluissa mukana olleet oppilaat kokivat ryhmäpuhelut tarpeellisiksi. 

Oppilaat toivovat lisää erityisesti opettajan ja oppilaiden välisiä ryhmäpuheluja, 

jotka järjestettäisiin opettajajohtoisesti vähintään kahdessa eri työssäoppimispai-

kassa olevien oppilaiden kanssa. Ryhmäpuhelujen määrään ehdotuksia tehneistä 

oppilaista suurin osa oli sitä mieltä, että niitä tulisi järjestää useamman viikon 

työssäoppimisjaksoilla kerran viikossa ja lyhyemmillä jaksoilla useammin (tau-

lukko 22). 

Työpaikkakohtaisten ryhmäpuhelujen tarpeellisuudesta oppilailla oli ristirii-

tainen käsitys. Ryhmäpuheluihin kehittämisehdotuksia tehneistä oppilaista 23 % 

(3/13) oli sitä mieltä, että työpaikkakohtaiset ryhmäpuhelut eivät ole välttämättö-

miä. Vastaavasti 23 % (3/13) oli sitä mieltä, että ne pitäisi järjestää työpaikkakoh-

taisesti ja 40 % (5/13) oli sitä mieltä, että ryhmäpuheluja pitäisi järjestää sekä 

työpaikkakohtaisesti että eri työpaikkojen välillä. Loput 14 % (2/13) oppilaista 

eivät ilmaisseet mielipidettä ryhmäpuhelujen järjestämismuodosta. Työpaikka-

kohtaisten ryhmäpuhelujen tarvetta perusteltiin esimerkiksi sillä, että oppilaat sai-

sivat niissä palautetta työssäoppimisjaksosta. Työpaikkakohtainen ryhmäpuhelu 

toimisi tällöin työpaikkakohtaisena palautekeskusteluna. Työpaikkakohtaisten 

ryhmäpuhelujen tarpeettomuutta perusteltiin vastaavasti esimerkiksi sillä, että 
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työpaikkaohjaajaa näki työssäoppimispaikalla muutenkin, jolloin vuorovaikutus 

työpaikkaohjaajan kanssa toimi ilman ryhmäpuheluja.  

Taulukko 22. Oppilaiden ja opettajien kehittämisehdotuksia ryhmäpuheluiden järjes-

tämisestä sekä niitä ilmentävät vastausesimerkit. 

Ehdotus Vastausesimerkit 

Ryhmäpuhelujen määrä ja 

järjestäminen 

”tietysti voi aatella sitä, että minkälainen on jakso, että ajatellen tätä kahen 

viikon jaksoa, se voi olla, että se viikko on lopulta liian vähän, jos ajattelee 

sitte taas, mikä oli harjoittelu turvetuotannossa niin, sinähän oli useita 

viikkoja, niin siinä vois ajatella, että se viikko on ihan hyvä.” (v12) 

”Pitäs kattoa semmonen aika (ryhmäpuheluille), että kukkaan ei oo 

töissä .... laittaa vaikka tekstiviesti, että ryhmäpuhelu tai neuvottelupuhelu 

sillon ja sillon” (v21).  

”ryhmäpuheluista pitää sopia etukäteen. Kaikilla täytyy olla rauhallinen ja 

hiljainen paikka” (o3) 

 

Ryhmäpuhelujen sisällöt ”kuulee vähä, että mitä muutki on tehny ja mitä oppinu” (v17) 

”ne (ryhmäpuhelut) ois sitte aiheittain, kun ruiskutus tulis nii sitte ois oma” 

(v22) 

Ryhmäpuheluihin osallistuneiden oppilaiden (7/20) ja opettajien (2/3) mukaan 

ryhmäpuheluaika pitää sopia etukäteen (taulukko 22). Ensimmäiset ryhmäpuhelut 

tehtiin oppilaiden työaikana, jolloin oppilaat olivat esimerkiksi traktorissa. On-

gelmaksi muodostui häiritsevä taustamelu, koska oppilailla oli traktoreita käyn-

nissä puhelun aikana (o2). Oppilaat eivät myöskään halunneet keskeyttää työtä 

ryhmäpuhelun takia. Erityisesti maatilan navettatöissä oppilaat kokivat työn kes-

keyttämisen vaikeaksi.  

Ryhmäpuheluihin osallistuneiden oppilaiden mukaan (7/20) ryhmäpuheluissa 

oli myös liikaa osallistujia (5 oppilasta). Ryhmäpuheluihin osallistuneiden oppi-

laiden ja opettajien mukaan sopiva oppilasmäärä olisi 2–3 oppilasta, jolloin ryh-

mäpuhelu toimisi pienryhmäkeskustelun tavoin.  

Tutkimuksen aikana järjestetyissä ryhmäpuheluissa oli oppilaiden mukaan 

kehittämistä myös sisällöllisesti, koska niissä ei tullut riittävästi uusia näkökulmia 

työn tekemiseen. Haastatteluvastauksista ilmenee, että oppilaiden ehdotukset 

ryhmäpuheluiden sisällöiksi jakaantuivat kahteen sisältöalueeseen (taulukko 22). 

Oppilaat esittivät ryhmäpuhelujen sisällöiksi oppilaiden tekemien töiden ja opit-

tavien asioiden kertaamista sekä ajankohtaista teemaa. Ajankohtaisia teemoja si-

sältävät ryhmäpuhelut pitäisi järjestää palautteen mukaan esimerkiksi siten, että 

maatilan kevättöissä olevilla oppilailla olisi kylvöjä käsittelevä ryhmäpuhelu kyl-
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vöaikaan ja ruiskutuksia käsittelevä ryhmäpuhelu ruiskutusten aikaan (taulukko 

22).  

Viestitoimintoihin liittyvät kehittämisehdotukset  

Viestitoimintojen käytön kehittämiseksi tutkimukseen osallistuneet oppilaat esit-

tivät vähemmän kehittämisehdotuksia kuin puhelutoimintojen käytön kehittämi-

seksi. Niitä teki 30 % (6/20) tutkimukseen osallistuneista oppilaista. Viestitoimin-

toihin liittyviä kehittämisehdotuksia tekivät teknologian passiivikäyttäjiä lukuun 

ottamatta kaikkiin käyttäjäryhmiin sijoittuneet oppilaat 

Merkittävin viestitoimintojen käyttöön liittyvä kehittämisehdotus oli ehdotus 

verkko-oppimisympäristössä olevan päiväkirjan muuttamisesta tekstiviestipohjai-

seksi. Tällöin päiväkirjoja ei olisi tarvinnut kirjoittaa verkko-oppimisympäristöön, 

vaan ne olisi voinut kirjoittaa puhelimessa olevaan muistioon tai viestipohjaan. 

Seuraavassa ovat oppilaiden alkuperäiset haastatteluvastaukset päiväkirjojen kir-

joittamisesta viestipohjaan ja muistioon.  

”tein sitten esimerkiks noista opintopäiväkirjoista, tein sinne niin tämmönen 

lähetä edelleen -toiminto, niin se ainoastaan minun mielestä toimi sillä taval-

la, että piti tehä sinne niin viestipohja, sitten lisätä se viestipohja elikkä tehä 

ensi valmiiksi viestipohja ajatellen jo sitä tilannetta, että jotakin on uusittava, 

että tietysti, tuntu pelaavan hyvin sillä, että mä tein esimerkiksi lupasin lähet-

tää näille vastuuhenkilöille sinne (työssäoppimispaikkaan) lupasin lähettää 

nuo päiväkirjat ja minä kokosin sitten kahteen viestipohjaan, ja ne on tuolla 

ja pistin sitten sähköpostiterveiset ja ne viestipohjat peräkkäin siihen, sillä 

tavalla se … joo siellähän on valmiita viestipohjia, joita on mahdollisuus ite 

tehä. Elikkä tänne on mahollisuus tehä sitten, kun ettii tän viestipohjatiedos-

ton, niin tänne on mahdollisuus tehdä valmis viestipohja ja tällä on nää, 

tuossa on se ensimmäinen ja täällä on toisen viikon (päiväkirja) elikkä tein 

sitten niin että kokosin sen sillä tavalla …. ja täällä on sitten myöskin nämä 

lähetetyt viestit sitten tallessa että” (v12) 

”se (muistio) vois olla ihan hyvä, että ei hirveesti tarvi oottaa (verkko-

oppimisympäristöön pääsyä), että se lattaa jotain ja sitten. Puhelimen muis-

tiin jos tekis muistiota aina ja tuolla se vois mennä ja sitte tietokoneella kir-

joittas koululla vaikka. Se ois varmaan mielenkiintoinen. Mullakkaan ei hir-

veesti siellä ollu aikaa alkaa miettiin niitä.” (v21) 
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Ehdotuksissa on yhteistä tekstiviestipohjaiseen päiväkirjaan siirtyminen. Päiväkir-

jat voisi tehdä viestipohjaan oppilaan 12 ehdotuksen mukaisesti. Viestipohjat voi-

si lähettää opettajalle joko tekstiviestinä tai sähköpostin liitteenä. Viestipohjaan 

kirjoitettua päiväkirjaa voisi käydä täydentämässä myöhemminkin. Vaihtoehtona 

oli oppilaan 21 esittämä ehdotus, jossa esitettiin päiväkirjojen kirjoittamista muis-

tiona ja niiden tallentamista matkapuhelimen muistiin. Muistioon kirjoitetut päi-

väkirjat lähetettäisiin tekstiviestinä opettajalle, tai ne voisi siirtää myöhemmin 

verkko-oppimisympäristöön tietokoneella joko kirjoittamalla tai puhelimesta ko-

pioimalla. Tällöin poistuisivat verkko-oppimisympäristöön pääsyssä ja sen käy-

tössä ilmenneet ongelmat.  

Opettajat (N=3) eivät kannattaneet viestipohjaiseen päiväkirjaan siirtymistä. 

Heidän mukaansa verkko-oppimisympäristössä olevasta päiväkirjasta opettajan 

oli helppo ja nopea tarkistaa, mitä oppilaat olivat tehneet työssäoppimisjaksolla. 

Tekstiviestipohjaiseen päiväkirjaan siirtyminen lisäisi opettajien mukaan heidän 

työtään huomattavasti, sillä jokaisen oppilaan päiväkirja tulisi opettajalle erillise-

nä viestinä. Toista ja kolmatta työssäoppimisjaksoa ohjanneet opettajat (n=2) esit-

tivät sen sijaan verkko-oppimisympäristössä olevan päiväkirjan kehittämistä siten, 

että niiden käytössä ilmenneet ongelmat vähenisivät.  

Viestitoimintojen käytön muut kehittämisehdotukset liittyivät valokuvien ja-

kamiseen ja teoriatiedon tarpeeseen. Valokuvien jakamiseen kantaa ottaneiden 

oppilaiden mukaan valokuvien lähettäminen verkko-oppimisympäristöön ei ole 

niin tärkeää kuin valokuvien lähettäminen multimediaviestinä henkilökohtaisesti 

toiselle oppilaalle. Oppilaista 15 % (3/20) oli sitä mieltä, että valokuvia ei kannata 

jakaa ollenkaan.  

Oppilailta kysyttiin myös, kokivatko he tarpeelliseksi saada teoriatietoa teks-

tiviestillä, jos verkko-oppimisympäristöön ei päässyt. Haastatteluvastauksista il-

menee, että oppilaat eivät toivoneet teoriatietoa viestien välityksellä. Osa oppi-

laista toivoi sen sijaan opettajalta enemmän ohjeita tekstiviestein. Aineistosta ei 

ilmene tarkemmin, millaisissa tilanteissa ja minkä tyyppisiä ohjeita oppilaat olisi-

vat halunneet lisää.  

Kuvaustoimintoihin liittyvät kehittämisehdotukset 

Tutkimukseen osallistuneet oppilaat olivat kiinnostuneet muita toimintoja enem-

män puhelimen kuvaustoimintojen käytöstä ja niiden kehittämisestä. Niihin liitty-

viä kehittämisehdotuksia teki 85 % (17/20) tutkimukseen osallistuneista oppilaista. 
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Suhteellisesti eniten niitä tekivät teknologian passiivikäyttäjät ja vähiten kuvaus-

toimintojen aktiivikäyttäjät.  

Tutkimukseen osallistuneet oppilaat esittivät kuvaustoimintojen kehittämi-

seksi valokuvien, videoiden ja kuvasarjojen (20 (11)) lisäämistä sekä ohjauksen 

lisäämistä valokuvien ottamiseen (14 (10)). Lisäksi oppilaat esittivät 11 (7) muuta 

kuvaustoimintoihin liittyvää palautetta ja kehittämisehdotusta. Valokuvia, videoita 

ja kuvasarjoja toivoi lisää vähän yli puolet (11/20) tutkimukseen osallistuneista 

oppilaista. Ehdotukset jakaantuivat siten, että oppilaista 45 % (9/20) halusi lisää 

valokuvia eri tilanteista, tapahtumista ja työn tekemisestä. Kuvasarjoja toivoi lisää 

25 % (5/20) oppilaista. Videoiden lisätarvetta oppilaat eivät kokeneet niin välttä-

mättömänä kuin valokuvien, vaan he kokivat sen ”hyväksi lisäksi”.  

Oppilaiden ehdotukset valokuvien lisäämiseksi eri tilanteista, tapahtumista ja 

töistä jakaantuivat kolmeen kuvauskohteeseen: ilmiö tai tapahtuma, poikkeusti-

lanteet sekä työn tekeminen (taulukko 23). Ilmiöllä tai tapahtumalla oppilaat tar-

koittivat työssäoppimispaikan laitteen toimintaan tai käyttöön liittyvää ilmiötä tai 

tapahtumaa, joka vaikutti työn tekemiseen. Esimerkiksi oppilaan 12 (taulukko 23) 

toivomaa valokuvaa palotapahtumasta ei ollut yhdelläkään oppilaalla, vaikka pa-

lamistapahtuma ja palamisprosessi oli tärkeä ymmärtää, jotta lämpölaitoksella voi 

tuottaa lämpöä tehokkaasti. Palotapahtuman ymmärtäminen liittyi siten läheisesti 

myös lämpölaitoksella työssäoppimisjaksolla olleiden oppilaiden töiden tekemi-

seen. Ilmiön kuvaaminen auttaisi oppilaiden mukaan myös ilmiön selittämisessä.  

Taulukko 23. Kuvauskohteet, joista oppilaat toivoivat lisää valokuvia ja videoita sekä 

niitä ilmentävät haastatteluvastausesimerkit.  

Kuvauskohde Kehittämisehdotusesimerkit 

Ilmiö tai tapahtuma ”ois voinu koittaa kuvata ihan sitä palotapahtumaa siellä kattilasta niistä 

kurkistusluukuista, se todennäköisesti olisi ollu mahollista, koska silläkin on 

merkitystä, että miten se palo siellä on asettunut. Sekin on semmonen 

kertomisen arvoinen juttu” (v12) 

 

Poikkeustilanteet  ”jottain haaveria ja sitte jottain erikoista, että ei mittään tusinatavaraa” (v25) 

”joo, siihen panostusta, että ne ottais niistä akuuttitilanteista niitä kuvia” (v22) 

 

Työn tekeminen ”lypsämisestäki ois voinu ottaa enemmän kuvia ja sitte niistä 

alkujärjestelyistä, ja sitte ku minä korjasin sitä ihmeen spiraalia ni siitäki ois 

voinu ottaa … kuvia” (v33) 

”no ei oo semmosia työnteon aikana otettuja kuvia niinku vaikka kun ajjaa 

traktorilla kone perässä. Semmosia olis voinu olla enemmän” (v24) 

”kaikista uusista mitä tehtiin …. peltotöistä ois voinu ottaa enemmän” (v35) 
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Poikkeustilanteilla oppilaat tarkoittivat tilanteita, joista he eivät selvinneet työssä 

tarvittavilla perustiedoilla ja -taidoilla. Poikkeustilanteet olivat tyypillisesti ennal-

ta suunnittelemattomia tilanteita, joissa kehittyivät muun muassa oppilaiden tilan-

nekohtaiset toimintataidot. Tällaisia tilanteita olivat esimerkiksi maatilan pelto-

töissä traktorin kiinni juuttuminen, lämpölaitoksella lämmöntuotannon keskeyt-

tämisen aiheuttavat tilanteet sekä eläintenhoitotöissä eläimen sairastuminen.  

Oppilaat kaipasivat lisää valokuvia myös erilaisten töiden tekemisestä. Osa 

oppilaista (2/20) toivoi lisää valokuvia myös rutiinitöiden tekemisestä, esimerkik-

si lypsämisen alkujärjestelyistä ja lypsämisestä, jotka olivat maatilan navettatöitä 

opiskelemassa olleille oppilaille jokapäiväistä työtä (taulukko 23). Rutiinitöiden 

kuvaamisen lisäämisellä oppilaat eivät tarkoittaneet rutiinitöiden tekemisen vaan 

työkokonaisuuden kuvaamista. Esimerkiksi oppilaalla 25 (taulukko 23) oli valo-

kuvia traktorista ja siihen liitettävistä laitteista. Lisäksi hänellä oli valokuvia työn 

lopputuloksesta ja työjäljestä, mutta ei itse työn tekemisestä. Aineistosta ilmenee, 

että ehdotukset poikkeavien tilanteiden kuvaamisen lisäämisestä liittyivät myös 

työn tekemisen kuvaamiseen. 

Toistuvia töitä enemmän oppilaat toivoivat lisää valokuvia työssäoppimisjak-

solla tehdyistä uusista asioista ja töistä (taulukko 23). Uudet asiat ja työt erottui-

vat poikkeavista tilanteista siinä, että niihin oli mahdollisuus valmistautua etukä-

teen. Niitä olivat esimerkiksi maatilan peltotyöt ja traktorin korjaaminen.  

Kuvasarjoja toivoi lisää 25 % (5/20) tutkimukseen osallistuneista oppilaista. 

Suhteellisesti eniten niitä toivoi lisää ensimmäiselle ja toiselle työssäoppimisjak-

solle osallistuneet teknologian passiivikäyttäjät ja vähiten viestitoimintojen aktii-

vikäyttäjät. Oppilaat toivoivat tyypillisesti enemmän kuvasarjoja opiskeltavasta 

asiasta ja työn eri vaiheista. Esimerkiksi maatilan viljelytöitä työssäoppimisjak-

solla opiskelleet oppilaat toivoivat lisää valokuvia viljelyn ja kasvun eri vaiheista. 

Merkittäviä kuvattavia kasvuvaiheita olisivat olleet maatilan viljelytöitä opiskel-

leiden oppilaiden mukaan esimerkiksi vaihe, kun kylvetty kasvi on ”oraalla”, kun 

ruiskutusajankohta ”alkaa olla käsillä” ja kun vilja on kypsää korjattavaksi.  

Oppilaat saivat ohjausta valokuvien ja videotallenteiden tekemiseen ennen 

työssäoppimisjaksoa. Palautteen perusteella he olisivat tarvinneet sitä myös jak-

son aikana. Oppilaat toivoivat lisää ohjausta siihen, mistä valokuvia ja videoita 

kannattaa ottaa ja millaisia niiden pitäisi olla. He toivovat ohjausta ja harjaannusta 

enemmän erityisesti videointiin, koska suurimmalla osalla oppilaista ei ollut siitä 

aikaisempaa kokemusta. Oppilaat toivoivat ohjausta lisää myös siihen, miten ku-

vataan eri työvaiheita ja työjälkeä niin, että se näkyy katsojalle. Esimerkiksi kyl-
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vöstä otetun valokuvan tai videon pitäisi olla oppilaan 25 mukaan sellainen, että 

siitä näkyy kylvövaiheet ja kylvöjälki.  

Valokuvauksen ja videoinnin ohjauksen tarve muuttui tutkimuksen aikana si-

ten, että tutkimuksen alussa oppilaat toivoivat enemmän teknistä ohjaamista. Tut-

kimuksen lopussa ohjaamisen tarve liittyi useammin hyvälaatuisten ja merkittävi-

en valokuvien ja videoiden tekemiseen.  

Haastatteluaineiston perusteella tietämättömyys kuvauskohteista johti tutki-

mukseen osallistuneilla oppilailla usein suunnittelemattomaan ja spontaaniin ku-

vaamiseen, minkä takia valokuvista ei aina ilmennyt kuvattu työ tai asia. Usein 

työkokonaisuudesta otetusta kuvasarjasta puuttui kokonaisuuden kannalta tärkeä 

osa. Tosin oppilaista 10 % (2/20) oli palautteessaan sitä mieltä, että oma harkinta 

ja itseohjautuvuus riittävät ohjaamaan valokuvaamista ja videointia. 

Oppilailta kysyttiin haastattelussa myös käsitystä siitä, häiritsikö kuvaaminen 

työtä. Palautteen mukaan oppilaiden käsitykset vaihtelivat sen mukaan, millaista 

työtä he olivat opiskelemassa. Suurin osa lämmöntuotantoa työssäoppimisjaksolla 

opiskelleista oppilaista oli sitä mieltä, että kuvaaminen ei häirinnyt työn tekemistä 

lämpölaitoksella. Sen sijaan maatilan töitä työssäoppimisjaksolla opiskelleilla op-

pilailla oli ristiriitainen käsitys kuvaamisesta työn aikana, sillä osa oppilaista oli 

sitä mieltä, että siellä voi kuvata kaikkien töiden aikana ja osa oppilaista koki ku-

vaamisen vaikeana työn aikana. Kuvaaminen koettiin vaikeaksi, jos itse tekee työ-

tä tai työ on niin likaista, että puhelinta ei voi työn aikana käsitellä. Palautteen pe-

rusteella kuvaaminen ei sovellu myöskään asiakaspalvelutilanteisiin.  

Verkko-oppimisympäristöön ja sen käyttöön liittyvät kehittämisehdotukset 

Tutkimukseen osallistuneet oppilaat ja opettajat tekivät eniten kehittämisehdotuk-

sia verkko-oppimisympäristön rakenteen ja käytön kehittämiseksi. Niihin liittyviä 

palautteita ja kehittämisehdotuksia teki 90 % (18/20) tutkimukseen osallistuneista 

oppilaista ja kaksi kolmesta opettajasta. Oppilaiden ja opettajien esittämät palaut-

teet ja kehittämisehdotukset liittyivät teoriatiedon tarpeeseen verkko-

oppimisympäristössä (7 (6)), verkko-oppimisympäristön rakenteeseen ja käyttöön 

(12 (10)) sekä työssäoppimisjaksolle annettuihin tehtäviin (16 (10)). Lisäksi oppi-

laat esittivät 18 (11) muuta verkko-oppimisympäristöön liittyvää palautetta tai ke-

hittämisehdotusta. Koska työssäoppimisjaksojen välillä tehtiin suurempia muu-

toksia verkko-oppimisympäristöön kuin muiden toimintojen käyttöön, niitä käsi-

tellään muita toimintoja tarkemmin työssäoppimisjaksoittain. 
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Tutkimukseen osallistuneista oppilaista 30 % (6/20) antoi palautetta teoriatie-

don tarpeellisuudesta verkko-oppimisympäristössä. Teoriatiedon tarpeellisuudesta 

saadut palautteet olivat ristiriitaisia (taulukko 24), sillä kolmannes (2/6) siitä pa-

lautetta antaneista oppilaista oli sitä mieltä, että työssäoppimisjaksolla opittaviin 

asioihin liittyvä teoriatieto olisi hyvä olla verkko-oppimisympäristössä ja kaksi 

kolmannesta (4/6) sitä mieltä, että teoriatietoa ei tarvitse olla saatavissa verkko-

oppimisympäristössä. Verkko-oppimisympäristöön teoriatietoa toivoneet oppilaat 

kokivat tarvitsevansa sitä erityisesti työssäoppimisjakson alussa. Oppilaat, jotka 

eivät kokeneet tarvitsevansa teoriatietoa verkko-oppimisympäristöön, kokivat 

saaneensa riittävästi teoriatietoa työssäoppimisjakson aikana oppilaitoksella pide-

tyillä lähipäivillä, ryhmäpuheluissa tai työssäoppimisjaksolle mukaan annetusta 

kirjallisesta materiaalista.  

Taulukko 24. Verkko-oppimisympäristöön ja sen käyttöön liittyvien kehittämisehdo-

tuksien aihealueet sekä niille tyypilliset kehittämisehdotukset. 

Aihealue Kehittämisehdotusesimerkit 

Teoriatiedon tarve verkko-

oppimisympäristössä 

”netin kautta, kumminki että on kuvia, että ei pelkkää teksti, että jää 

paremmin mieleen” (v17) 

”ei, en minä ainakaan ois kaivannu” (v22) 

 

Verkko-oppimisympäristön rakenne 

ja käyttö  

”vois tehä jokkaiselle oman kansion … sillai, että valikko tehtäs sillai, 

että siinä on kaikilla oma päiväkirja, josta pääsis klikkaamalla 

esimerkiksi aakkosjärjestyksessä ja siitä pääsis kattomaan 

toistenkin päiväkirjoja, mutta ei sillai, että siitä lävähtäs auki kaikki 

päiväkirjat kerralla” (v15) 

”siinä oli liikaa niitä valikkoja, monneen kertaan tavallaan samoja … 

kolmeko niitä piti tavallaan ladata, ennen kuin pääsi näkemään 

(päiväkirjan)” (v25). 

 

Työssäoppimistehtävien tekeminen 

verkko-oppimisympäristössä 

”samalla mennee ko tuon päiväkirjanki kirjottaa” (v31)  

”sillai, että osa vois olla paperilla ja osa tuolla (verkko-

oppimisympäristössä) (v32) 

”oli helpompaa ku sai sen lapun viijä sinne liikkeeseen ja me 

(työpaikkaohjaajan) kans pohittiin, että mikä on sen yrityksen ideat 

ja nämä” (v36) 

Tutkimukseen osallistuneista oppilaista 60 % (12/20) teki kehittämisehdotuksia 

verkko-oppimisympäristön rakenteeseen ja käyttöön. Suurin osa kehittämisehdo-

tuksista sisälsi esityksiä verkko-oppimisympäristön muuttamisesta yksinkertai-

semmaksi ja helppokäyttöisemmäksi.  
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Verkko-oppimisympäristön muuttamista yksinkertaisemmaksi ja helppokäyt-

töisemmäksi ehdotti 42 % (5/12) verkko-oppimisympäristöön ja sen käyttöön ke-

hittämisehdotuksia tehneistä oppilaista. Heistä kolme oli mukana ensimmäisellä 

ja kaksi toisella työssäoppimisjaksolla. Kolmannelle työssäoppimisjaksolle osal-

listuneet oppilaat eivät esittäneet enää verkko-oppimisympäristön muuttamista 

yksinkertaisemmaksi.  

Verkko-oppimisympäristön rakenteeseen ja käyttöön liittyvistä kehittämiseh-

dotuksista tyypillisimpiä olivat päiväkirjojen käyttöön ja rakenteeseen sekä verk-

ko-oppimisympäristön sivuhierarkkiaan liittyvät kehittämisehdotukset (taulukko 

24). Erityisesti ensimmäiselle työssäoppimisjaksolle osallistuneet oppilaat kokivat 

vaikeana verkko-oppimisympäristön käytön matkapuhelimen välityksellä, koska 

verkko-oppimisympäristön sivusta näkyy puhelimen näytöllä vain osa. Verkko-

oppimisympäristön sivuilla oli oppilaiden mielestä myös liikaa sisältöä, jolloin he 

eivät osanneet mennä sivulla oikeaan paikkaan.  

Toiselle työssäoppimisjaksolle osallistuneiden oppilaiden kehittämisehdotuk-

set liittyivät verkko-oppimisympäristön rakenteeseen, sillä se vaikutti erityisesti 

päiväkirjaan pääsyyn ja päiväkirjan kirjoittamiseen. Oppilaat kokivat päiväkirjaan 

pääsyn liian monimutkaiseksi (taulukko 24) verkko-oppimisympäristön hierarkki-

suuden vuoksi. He kokivat vaikeaksi sen, että he joutuivat avaamaan useita sivuja 

verkko-oppimisympäristöstä ennen kuin pääsivät päiväkirjaan. Oppilaat esittivät 

verkko-oppimisympäristön rakenteen yksinkertaistamista niin yksinkertaiseksi, 

että päiväkirjaan pääsee suoraan sisäänkirjautumisen jälkeen. Lisäksi osa oppi-

laista esitti päiväkirjan jaksottamista enintään yhden kuukauden työssäoppimista 

kattavaksi, jolloin niiden täyttäminen ja tallentaminen helpottuisi.  

Työssäoppimiseen sisältyi myös työssäoppimistehtävien tekeminen. Tehtävät 

oli annettu oppilaille tutkimukseen sisältyvillä työssäoppimisjaksoilla paperilla 

ennen jaksoa. Haastatteluissa ilmeni, että osa oppilaista ei ollut tehnyt työssäop-

pimisjaksolle annettuja kirjallisia tehtäviä ollenkaan ja osa oli tehnyt ne jakson 

jälkeen. Kaksi kolmesta tutkimukseen osallistuneesta opettajasta toivoikin reaali-

aikaista tehtävien seurantamahdollisuutta, jotta opettaja voisi paremmin seurata ja 

ohjata tehtävien tekemistä.  

Tutkimukseen osallistuneista oppilaista vajaa puolet (9/20) kertoi mielipi-

teensä tehtävien siirtämisestä verkko-oppimisympäristöön. Oppilaiden mielipiteet 

siitä olivat ristiriitaisia, sillä heistä vajaa puolet (4/9) oli sitä mieltä, että kaikki 

tehtävät voisi siirtää verkko-oppimisympäristöön ja kolmannes (3/9) sitä mieltä, 

että kaikki tehtävät on parempi tehdä paperilla. Loput (2/9) olivat sitä mieltä, että 

osa tehtävistä voisi olla verkko-oppimisympäristössä ja osa paperilla. Oppilaat 
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edellyttivät verkko-oppimisympäristössä olevilta tehtäviltä samoja ominaisuuksia 

kuin päiväkirjoiltakin, siis nopeaa pääsyä tehtäviin ja teknisesti yksinkertaisia rat-

kaisuja.  

Kaikkien tehtävien siirtämistä verkko-oppimisympäristöön kannattaneiden 

oppilaiden (n=4) perusteluina olivat paperimäärän pieneneminen sekä tehtävien 

tekemisen helppous päiväkirjojen kirjoittamisen yhteydessä (taulukko 24). Pape-

riversiona olevia tehtäviä kannattaneet oppilaat (n=3) perustelivat mielipidettään 

tottumiskysymyksillä, paperilla olevien tehtävien ”kätevyydellä” sekä sillä, että 

paperilla olevia tehtäviä on helpompi tehdä yhdessä työpaikkaohjaajan kanssa. 

Sekä verkko-oppimisympäristössä että paperilla olevia tehtäviä kannattaneet op-

pilaat ehdottivat sellaisten tehtävien tekemistä paperilla, joiden tekemisessä tar-

vitsee taustamateriaalia. Tehtävät, joissa ei tarvitse taustamateriaalia, voisi heidän 

mukaansa siirtää verkko-oppimisympäristöön. Taustamateriaalia vaativista tehtä-

vistä on esimerkkinä seuraava eläimen kuntoluokitukseen liittyvä tehtävä:  

”piti kuntoluokittaa lehmiä eli lehmistä katotaan, että mitä kuntoluokkaa ne 

on ja se määräytyy, että ku se on ykkösestä vitoseen se arviointi, ja kolmonen 

on hyvä, että viitonen on liian lihava ja ykkönen liian laiha ja kakkonen ja 

nelonen on siitä väliltä, ku ne on just semmosia, että se pittää olla ku siinä 

niinku näkkyy ne kuvat, että mikä on mikähi ja sitte ku lehmiä pittää tunnus-

tella ja kattoa siinä, nii se on hyvä, että paperit on matkassa siinä, että ku et-

tä miten en pystys konneelle nii saamaan ylipäätänsä sellasia” (v32) 

Tehtävän tekemiseen oppilaat tarvitsivat avuksi eri kuntoluokkien määritelmät ja 

valokuvat kuhunkin kuntoluokkaan kuuluvasta lehmästä. Oppilaat kokivat, että 

luokitusta tehdessä määritelmät ja valokuvat on parempi olla paperilla kuin verk-

ko-oppimisympäristössä.  

Osa oppilaista esitti vaihtoehdoksi verkko-oppimisympäristössä oleville teh-

täville tehtävien lähettämistä matkapuhelimen viestitoimintoja käyttäen siten, että 

tehtävät tulevat opettajalta oppilaalle tekstiviestinä ja oppilaat vastaavat niihin 

tekstiviestillä tai nauhoittamalla vastauksen äänite- tai videotallenteeksi. Vaihto-

ehtoista tehtävien lähettämistä kannattivat sekä tehtävien verkko-

oppimisympäristöön siirtämistä kannattaneet että niiden paperiversiona säilyttä-

mistä kannattaneet oppilaat.  

Verkko-oppimisympäristöön liittyvinä muina palautteina ja kehittämisehdo-

tuksina oppilaat esittivät muun muassa, että verkko-oppimisympäristön käyttöön 

pitäisi saada lisää koulutusta ja harjaannusta ennen työssäoppimisjaksoa. Lisäksi 

he esittivät, että verkko-oppimisympäristössä olleet viestit, valokuvat ja videot 
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olisi parempi lähettää suoraan multimediaviestinä. Oppilaat perustelivat puheli-

meen suoraan tulevien viestien ja valokuvien etua niiden katsomisen helppoudella.  

Palautteista ilmenee, että oppilaat toivoivat puhumalla tapahtuvaa vuorovai-

kutusta enemmän kuin tekstiviestien tai verkko-oppimisympäristön välityksellä 

tapahtuvaa vuorovaikutusta. He kokivat myös puhumisen helpommaksi ja turval-

lisemmaksi vuorovaikutusmuodoksi kuin tekstimuotoisen vuorovaikutuksen 

verkko-oppimisympäristössä. Oppilaat perustelivat verkko-oppimisympäristössä 

olevan keskustelufoorumin tarpeettomuutta käytössä olleiden puhelimien puhelu- 

ja viestitoimintojen monipuolisilla vuorovaikutusmahdollisuuksilla.  
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