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Tiivistelmä
Tämä Oulun kaupungin perusopetuksen digitaalisuuden nykytilan selvitysraportti on laadittu
Digiloikka 2020 -projektitiimin toimesta. Uusi Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet (OPH
2014) on korostanut digitaalisuuden roolia osana opetusta. Muutoksen myötä kouluissa on
tunnistettu haasteita muun muassa verkon kattavuuden, päätelaitemäärien ja opettajien
digiosaamisen osalta. Digiloikka 2020 -projekti käynnistettiin maaliskuussa 2017, ja sen tavoitteena
oli selvittää, mikä on Oulun kaupungin perusopetuksen digitaalisuuden tämänhetkinen tilanne ja
miten tästä eteenpäin olisi hyvä edetä.
Kevään ja syksyn 2017 aikana projektitiimi vieraili kaikissa Oulun 50 peruskoulussa, yhteensä 67
kouluyksikössä. Vierailujen aikana kerättiin laajasti aineistoa, josta tämän selvitysraportin
pääaineistona on käytetty 50 rehtorihaastattelua, 70 TVT-vastuuopettajahaastattelua ja 663
opettajan täyttämää lomakevastausta. Näiden ohella tässä raportissa on hyödynnetty
Opetushallituksen Opeka-kyselyn ja Turun yliopiston järjestämän ICT-taitotestin vastauksia sekä eri
sidosryhmien kanssa käytyjä keskusteluja, projektitiimin kouluvierailujen aikana tekemiä
oppimisympäristöihin liittyviä havaintoja ja kouluille lähetetyn sähköisen laitteistokyselyn
vastauksia. Aineistonkeruussa tavoitteena oli, että mahdollisimman laaja perusopetuksen piirissä
työskentelevä joukko pääsee tuomaan esille omat näkemyksensä aihealueesta.
Projektin selvitystyön aikana huomattiin, että perusopetuksen digitaalisuutta on kehitetty hyvin.
Tämän lisäksi on myös asioita, joiden edistämiseen on hyvä keskittyä myös tulevaisuudessa.
Verkkoyhteyksien toimivuudessa ja laitteiden määrissä on suurta hajontaa kouluyksiköiden välillä.
Nykyinen tilanne on, että useissa kouluissa on merkittävää vajetta etenkin päätelaitteissa. Lisäksi
huomattavalla osalla opettajista on haasteita opettaa niitä digitaalisia taitoja oppilailleen, jotka ovat
merkittyinä kullekin vuosiluokkatasolle oppilaiden osaamistavoitteiksi. Kaupungin sisällä
digitaalisuuteen liittyvää johtamista tulee selkeyttää niin koko sivistys- ja kulttuuripalveluiden kuin
koulujen tasolla. Tällä hetkellä esimerkiksi osaamisen kehittäminen on jakautunut useiden eri
toimijoiden vastuulle. Lisäksi toimivan laatutyön edellytyksenä olisi ottaa käyttöön monipuolisempi
osaamisen kehittämiseen sopiva HR-tietojärjestelmä, pitää kehityskeskusteluja systemaattisesti ja
kirjata ylös niissä esille nousevat tarpeet.
Digiloikka
2020
-projekti
etenee
seuraavaksi
perusopetuksen
digitaalisuuden
kehittämissuunnitelman laatimiseen. Kehittämissuunnitelman pohjana toimivat tämä
selvitysraportti ja rehtoreille sekä muille sidosryhmille jo pidetyt ja myöhemmin järjestettävät
kehittämisen työpajat.

Toimenpidesuositukset
Digitaalisten ratkaisujen hyödyntämisen lisääntyessä myös tarve laitteiden määrälle kasvaa. Tämän vuoksi
laitemäärän nostaminen riittävälle tasolle yksiköittäin on tarpeen. Samalla koulujen digitaalista
infrastruktuuria pitää suunnitella kokonaisuutena, jossa nykyaikaista AV-tekniikkaa on riittävästi ja se on

INFRASTRUKTUURI

yhteensopivaa päätelaitteiden ja muun tekniikan kanssa.
Kaikkiin Oulun peruskouluihin tulee rakentaa langaton verkko, joka kuuluu kaikissa koulun tiloissa.
Langattomassa verkossa on tärkeää ottaa huomioon jatkuvasti kasvavat vaatimukset kaistan laajuudelle ja
nopeudelle sekä säännöllisesti päivittää verkkoa vastaamaan uutta kasvanutta tarvetta.
Kaupungissa tulisi tehdä pitkän aikavälin päätökset kouluissa käytettävistä käyttöjärjestelmistä, ohjelmistoista
ja sähköisistä oppimisympäristöistä.
Kouluille tulisi tarjota kattava, helposti saatavilla oleva ja nopeasti toimiva tekninen tuki mahdollistamaan
teknologian käytön sujuva arki. TVT-vastuuopettajien työkuormaa tulisi vähentää ja tarjota heille
mahdollisuus keskittyä pedagogiseen kehittämis- ja ohjaustyöhön.
Sivistys- ja kulttuuripalveluissa olisi hyvä selkiyttää työnjako ja prosessit osaamisen kehittämiselle ja
laatutyölle sekä järjestää tekniset ratkaisut (kuten osaamisen johtamisen HR-tietojärjestelmä) tukemaan tätä
työtä muun muassa työntekijöiden koulutushistorian ja kehityskeskustelujen sisältöjen tallentamiseksi.

OSAAMISEN KEHITTÄMINEN

Kouluissa opettajien osaamisen johtamisen tulisi olla systemaattista. Osaamista tulee arvioida kaupungin
tasolla yhtenäisillä ja pitkään tulevaisuudessa käytössä olevilla mittareilla. Rehtorien tulee huomioida
kehityskeskusteluissa kunkin opettajan digiosaamisen taso ja luoda heille yhdessä kunkin opettajan kanssa
henkilökohtainen kehittymissuunnitelma.
Opettajien digiosaamisen tavoiteltava perustaso tulee määritellä, jotta opettajat voisivat peilata siihen omaa
senhetkistä osaamistaan ja suunnitella, miten voisivat täydentää nykyisiä valmiuksiaan opettaa OPS:ssa
määriteltyjä kokonaisuuksia.
Opettajien digiosaamisen täydennyskoulutuksen tulee olla tarvelähtöistä, koulujen tarpeisiin räätälöitävissä
olevaa ja opettajien osaamistasot huomioivaa. Lisäksi eri koulutuskokonaisuuksissa olisi hyvä keskittyä
erityisesti teknologisten ratkaisujen pedagogisiin soveltamismahdollisuuksiin.
Digitaidoissa edistyneiden oppilaiden tietoteknistä osaamista olisi hyvä hyödyntää monipuolisesti erilaisissa
oppimistilanteissa, jotta voidaan taata koulun sujuva arki ja oppilaiden TVT-osaamisen ja yhteistyötaitojen
kehittyminen edelleen.
Jotta Oulun peruskouluissa tehtävät kehittämistoimenpiteet saadaan toteutumaan käytännössä, tulee

JOHTAMINEN

kehitystyö toteuttaa osallistavasti ja verkostomallisesti. Kouluja koskevista asioista päätettäessä on hyvä
kuunnella opetushenkilökuntaa ja rehtoreita loppukäyttäjinä, jotta laadittavat ratkaisut palvelevat
kouluarkea.
Koulujen erityislaatuisuus tulee ottaa huomioon esimerkiksi laitemäärien osalta. Muun muassa
erityisopetusyksiköiden tarpeet ovat monessa suhteessa eriävät muiden peruskoulujen kanssa.
Kaupungin johtamisjärjestelmää on hyvä selkiyttää ja päättää, miltä osin asioita toteutetaan samalla tavoin
koko Oulun kaupungin alueella, mistä asioista päätetään alueellisesti ja mistä taas kouluyksiköissä.

1 Johdanto
Uusi Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet (OPH 2014) astui voimaan 1.8.2016 vuosiluokilla
1–6 ja tulee sen jälkeen voimaan portaittain seuraavien lukuvuosien aikana yläkoulun puolella.
Uudistuksen myötä digitaalisuuden rooli perusopetuksessa on aiempaa suurempi, mikä näkyy
etenkin OPS:n laaja-alaisen osaamisen osuudessa L5 ”Tieto- ja viestintätekniikan osaaminen”.
Kouluissa digitaalisuuden lisääntynyt käyttö yhtenä opetuksen työkaluna on tuonut haasteita muun
muassa verkon kattavuuden, päätelaitemäärien ja opettajien digiosaamisen osalta. Koulut ovat
ristipaineessa, kun rajallisin resurssein suhteellisen lyhyessä ajassa on otettu käyttöön uusi
opetussuunnitelma ja pyritty toteuttamaan siihen sisältyviä digitaalisuuteen liittyviä osia.
Digiloikka 2020 -projektiin palkattiin neljä Oulun kaupungin organisaation ulkopuolista
kasvatusalan ja aluekehityksen asiantuntijaa. Projektin päämääränä oli selvittää Oulun koulujen
tilanne digitaalisuuden suhteen ja kouluyksikköjen tarve kaupungilta tarvittavaan tukeen niin
sanotun digiloikan ottamisessa.
Tämä perusopetuksen selvitysraportti koostuu johdanto mukaan lukien yhdeksästä pääluvusta.
Luvuissa 2–8 kuvataan Oulun kaupungin perusopetuksen digitaalisuuden eri osa-alueiden nykytilaa
perustuen projektin tekemään selvitystyöhön aiheesta. Luvussa yhdeksän tehdään yhteenveto
tämän raportin keskeisimmistä sisällöistä. Jokaisen pääluvun alussa on Tiivistäen-osio, jossa
kiteytetään kyseisen luvun tärkein sisältö.
Tämän selvitysraportin pohjalta laaditaan Oulun kaupungin perusopetuksen digitaalisuuden
kehittämissuunnitelma, jonka sisällön tuottamiseen on osallistunut työpajojen kautta tähän
mennessä muun muassa rehtoreita, aluepäälliköitä, tutor-opettajia, kehittäjäopettajia, sivistys- ja
kulttuuripalveluiden ICT-tiimin ja HR-osaston edustajia sekä kaupungin IT-palveluntuottajan
edustajia. Kyseisessä suunnitelmassa kuvataan, millä toimenpiteillä kaupungin tulisi edetä
perusopetuksen digitaalisuuden kehittämisen suhteen seuraavien vuosien aikana.

1.1 Oulun kaupungin perusopetuksen konteksti
Oulun kaupungin alueella asuu tammikuussa 2018 noin 201 000 asukasta, joista
peruskouluoppilaita on noin 23 000. Kaupungin alueella toimii Oulun kaupungin alaisuudessa 50
peruskoulua, joihin kuuluu yhteensä 76 perusopetusyksikköä ja joissa työskentelee reilut 1 750
päätoimista opettajaa.
Oulun kaupungin perusopetusta ja osaa muista alueella toimivista sivistys- ja kulttuuripalveluista
hallinnoidaan eteläisen-, pohjoisen-, keskisen ja itäisen alueen kautta. Oulun kaupungin pinta-ala
on 3 880 km², ja esimerkiksi teknisen tuen tarjoamisen osalta on hyvä huomata, että kaupungin
kouluverkko toimii maantieteellisesti hyvin laajalla alueella. Tätä kuvaa kahden toisistaan
kauimmaisen yksikön välinen 65 kilometrin etäisyys autolla ajettaessa.
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Digiloikka 2020 -projektin toteutus
Kevään ja syksyn 2017 aikana projektitiimi vieraili kaikissa Oulun 50 peruskoulussa, yhteensä 67
kouluyksikössä. Kouluvierailuilla käytiin yleensä pareittain, mutta osaan suuremmista kouluista
projektitiimi meni suuremmalla ryhmällä ja pienimpiin yksiköihin yhden henkilön voimin.
Jokaisessa koulussa haastateltiin rehtori ja vähintään yksi tieto- ja viestintätekniikan (TVT)
vastuuopettaja. Näiden ohella opettajat osallistuivat kouluissa walk in -työpajoihin, joissa heille
annettiin mahdollisuus kertoa omista kokemuksistaan digitalisaation hyödyntämiseen liittyen. Walk
in -työpajan sisältöä kuvataan tarkemmin myöhemmin tässä luvussa.
Kouluvierailuilta kerätty aineisto numeroina:
 50 rehtorihaastattelua
 70 TVT-vastuuopettajahaastattelua
 663 täytettyä walk in -lomaketta.
Näiden ohella koulujen TVT-vastuuopettajille lähetettiin sähköinen laitteistokysely, jolla selvitettiin,
kuinka paljon kouluilla on päätelaitteita, miten niitä on sijoiteltu koulun sisällä ja minkälaisia
tulevaisuuden tarpeita kouluilla on laitteiston suhteen. Laitteistokyselyyn vastasi yhteensä 43
kouluyksikköä, joten vastausprosentti oli noin 62 %. Lisäksi Digiloikka 2020 -projektitiimi järjesti
projektin aikana useita työpajoja kaupungin eri sidosryhmille. Seuraavissa alaluvuissa kerrotaan
tarkemmin projektissa käytetyistä eri aineistoista: rehtori- ja TVT-vastuuopettajahaastatteluista,
opetushenkilöstölle järjestetyistä walk in -työpajoista ja muista aineistomuodoista.

Rehtori- ja TVT-vastuuopettajahaastattelut
Oulun kaupungin perusopetuksen 50 rehtorista haastateltiin 49, ja yhdessä koulussa haastateltiin
rehtorin sijaan vararehtori. Lisäksi muutamissa kouluissa haastattelussa olivat mukana yhtä aikaa
rehtori ja vararehtori. Haastattelujen kysymysrunko lähetettiin etukäteen rehtoreille sähköpostitse
ja haastattelut nauhoitettiin.
Rehtorihaastatteluiden kysymysrungon kysymykset liittyivät viiteen teemaan:
 Johtaminen ja strategia
 Resurssit
 Opettajien työ
 Käytännöt, normit ja linjaukset
 Yhteistyö ja tulevaisuuden tila
Jokaiselta koululta haastateltiin vähintään yksi TVT-vastuuopettaja. TVT-vastuuopettajien
haastatteluja pidettiin yhteensä 70, joista suurin osa oli henkilökohtaisia haastatteluja. Muutamissa
tapauksissa haastattelu suoritettiin ryhmähaastatteluna, johon osallistui kahdesta neljään
haastateltavaa yhtä aikaa. Analyysiä varten saman kouluyksikön TVT-vastuuopettajien haastattelut
yhdistettiin, jotta jokaisella yksiköllä on analysointivaiheessa sama painoarvo. Siten TVTvastuuopettajien haastatteluaineistoa analysoitaessa on käytetty haastatteluiden kokonaismääränä
lukua 62. Samoin kuin rehtorihaastatteluiden myös TVT-vastuuopettajahaastatteluiden
haastattelurungot lähetettiin etukäteen TVT-vastuuopettajille ja haastattelut nauhoitettiin.
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TVT-vastuuopettajahaastatteluiden kysymysrungon kysymykset liittyivät neljään teemaan:
 Opettajien työ
 Oppilaiden osaaminen
 Laitteisto ja ohjelmistot
 Yhteistyö
Sekä rehtori- että TVT-vastuuopettajahaastatteluita analysoitiin erillisinä kokonaisuuksina. Tällöin
kaikkia projektin aikana pidettyjä rehtorihaastatteluja käsiteltiin kokonaisuutena kysymys kerrallaan
(yhtenäisenä diskurssina) ja niistä etsittiin eniten toistuvia teemoja. TVT-vastuuopettajahaastattelut
analysoitiin samalla periaatteella.

Walk in -työpajat
Kouluvierailuilla pidettyjen rehtori- ja TVT-vastuuopettajahaastatteluiden ohella kouluilla
järjestettiin aina walk in -työpaja, jossa kerättiin vastauksia koulun opetushenkilökunnalta. Lisäksi
osassa yksiköistä saatiin vastauksia myös muulta henkilökunnalta, kuten terveydenhoitajilta,
koulukuraattoreilta ja -psykologeilta.
Walk in -työpaja rakennettiin sellaiseksi, että siihen pystyi osallistumaan koulupäivän aikana
joustavasti, vastaajien työpäivää mahdollisimman vähän keskeyttäen. Työpaja vei osallistujalta
keskimäärin aikaa yhteensä 5–10 minuuttia, ja se koostui kahdesta osasta. Ensimmäisessä vaiheessa
osallistujat täyttivät kyselylomakkeen, jossa oli neljä kysymystä. Kysymyksillä selvitettiin, miten
vastaajat suhtautuvat digitaalisten työvälineiden hyödyntämiseen, millaisia positiivisia kokemuksia
vastaajilla on opetustilanteista, joissa on hyödynnetty digitaalisia ratkaisuja ja mikä mahdollisti
näiden opetustilanteiden onnistumisen. Toisessa vaiheessa opettajia pyydettiin vastaamaan
kolmeen taululla esitettyyn lisäkysymykseen, joilla kartoitettiin koulun arjen ongelmakohtia ja
asioita, mitä opettajat itse haluaisivat kokeilla digitaalisiin ratkaisuihin liittyen.
Walk in -työpajojen yhteydessä koulun henkilökunnan kanssa keskusteltiin tauluille nousseista
aiheista. Näistä keskusteluista koottiin yhteensä noin 30 sivua pitkä anonymisoitu muistio, jota on
hyödynnetty tämän raportin laatimisessa.

Muut aineistomuodot
Benchmarking
Projektin alussa, maalis- ja huhtikuussa sekä kesäkuukausien aikana projektitiimi tutustui etenkin
Suomen suurimpien kuntien digistrategioihin, ja tunnisti painopisteitä, joihin muissa kaupungeissa
digitaalisuuden kehittämistyössä on keskitytty. Tämän ohella projektin aikana on luettu opetus- ja
kulttuuriministeriön, valtioneuvoston ja OAJ:n julkaisuja, joiden avulla on verrattu Oulun kaupungin
digitaalisuuden tilannetta koko valtakunnan tämän hetkiseen tilanteeseen. Keskeisimmät havainnot
tehdystä kartoituksesta ohjasivat omalta osaltaan kouluvierailuilla ja työpajoissa esille nostettujen
teemojen muodostamista.
Keskeisimmät selvitettävät teemat olivat seuraavat:
 Julkaisujen rakenne ja pääteemat
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Johtaminen, toimintakulttuuri ja niiden kehittäminen
Opettajien osaaminen ja sen kehittäminen
Tieto- ja viestintätekniikan käytön tekninen tuki
Laitteet, ohjelmistot, oppimisympäristöt ja sähköinen materiaali
Infra ja verkko

Rehtorityöpajat
Oulun kaupungin perusopetuksen rehtoreille pidettiin projektin aikana yhteensä kolme työpajaa,
joissa kerättiin aineistoa ja heräteltiin aihealueeseen liittyvää keskustelua. Ensimmäisessä vaiheessa
keväällä 2017 rehtoreille järjestettiin puolen päivän mittainen kehittämistyöpaja, jossa etsittiin
vastauksia seuraaviin neljään kysymykseen:





Miten koulut hyötyvät perusopetuksen digitalisaatiomuutoksesta?
Miten opettajien työtä voidaan helpottaa digitalisaatiomuutoksessa?
Miten perusopetuksen digitalisaatiomuutosta tulisi johtaa?
Miten perusopetuksen digitalisaatiomuutos tulisi toteuttaa?

Toisessa vaiheessa syksyllä 2017 rehtoreille järjestettiin kehittämispäivä kouluvierailuaineistosta
nousseiden teemojen ympärille. Kehittämispäivän aikana rehtorit työstivät konkreettisia
toimenpiteitä aineistosta nousseiden ongelmien ratkaisemiseksi. Tammikuussa 2018 järjestetyssä
kolmannessa työpajassa digitaalisuuden kehittämistä käsiteltiin kouluyksikön johtamisen
näkökulmasta. Työpajassa jaettiin ja muodostettiin parhaimpia käytännön ratkaisuja seuraaviin
teemoihin liittyen:





Miten luoda opetushenkilöstölle edellytykset digitaalisuuteen liittyvälle arjessa oppimiselle
ja pedagogiselle keskustelulle?
Kuinka kerätä ja hyödyntää tietoa koulun digiosaamisen johtamisessa?
Kuinka hyödyntää kehityskeskusteluja opettajan henkilökohtaisen digiosaamisen
kehittämisessä?
Miten ylläpitää rehtoreiden tietotaitoa oman koulun digitaalisuuden johtamisessa?

OTT-työpaja
Oulun kaupungin teknisen tuen palveluntoimittajana toimii Oulun Tietotekniikka (OTT). Kesäkuussa
2017 OTT:n edustajille järjestettiin työpaja, jossa esiteltiin kouluvierailuilla nousseita huomioita
palveluntoimittajan toimintaan liittyen ja visioitiin, mihin suuntaan koulujen tietotekniikkaan
liittyvät tarpeet tulevat kehittymään seuraavien vuosien aikana.

Laitteistokysely
Kouluvierailuilla kerätyn aineiston lisäksi TVT-vastuuopettajille lähetettiin sähköinen
laitteistokysely, jolla selvitettiin, kuinka paljon kouluilla on päätelaitteita, miten niitä on sijoiteltu
koulun sisällä ja minkälaisia tulevaisuuden tarpeita kouluilla on laitteiston suhteen.
Laitteistokyselyyn vastasi yhteensä 43 kouluyksikköä, joten vastausprosentti oli noin 62 %.
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Opeka-kysely
Opeka on opettajille suunnattu verkkopohjainen kysely, jonka avulla voidaan arvioida tieto- ja
viestintätekniikan opetuskäytön tasoa. Oulussa Opeka-kysely annettiin vastausmahdollisuus
kaikille kaupungin perusopetuksen opettajille loka- ja marraskuussa 2017. Vastausaikaa jatkettiin
vuoden 2018 tammikuun loppuun asti. Kyselyyn vastasi jatkettuun määräaikaan mennessä Oulun
alueella yhteensä 811 perusopetuksessa toimivaa opettajaa, mikä on vajaat puolet kaikista Oulun
perusopetuksen opettajista. Kysely on kansallinen, ja Oulun kaupungin tuloksia voi verrata suoraan
koko Suomen alueelta saatuihin tuloksiin. Opeka-kyselyä koordinoi Tampereen yliopisto. Kyselyssä
on yhteensä 49 kysymystä, jotka liittyvät seuraaviin teemoihin: strategia, sitoutuneisuus
muutokseen, uuden toimintakulttuurin luominen, osaamisen kehittäminen ja kouluni digitaalinen
toimintaympäristö. Opeka-kyselyn vastauksia on käytetty raportissa esitellyn muun aineiston
tukevana osana.

ICT-taitotesti
ICT-taitotesti on perus- ja toisen asteen opettajien ja oppilaiden digitaitojen arviointiin tarkoitettu
työkalu, jota ylläpitää Turun yliopiston Koulutussosiologian tutkimuskeskus (RUSE). Palvelun kautta
oppilaat ja opettajat voivat tehdä testin, jonka suorittamisesta he saavat oman henkilökohtaisen
koontiraportin. ICT-taitotestin kautta saatavaa tietoa opettajien ja oppilaiden osaamisesta voidaan
hyödyntää suunnittelun, täydennyskoulutuksen ja digitaitojen opetuksen taustatietona. Lisäksi
testin tehneet voivat hyödyntää osaamisprofiiliaan oman osaamisensa kehittämisessä. ICTtaitotesti sisältää oppilaille kuusi ja opettajille viisi osa-aluetta eli moduulia. Tuloksia, jotka on saatu
ICT-taitotestistä, on hyödynnetty projektin omaa aineistonkeruuta suunniteltaessa.
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2 Digiosaaminen ja sen kehittäminen kouluissa
Tiivistäen
•
•
•
•
•
•
•

Opettajat suhtautuvat tieto- ja viestintätekniikan käyttöön opetuksessa pääasiassa
positiivisesti.
Opettajien valmiudet käyttää tieto- ja viestintätekniikkaa opetuksessaan vaihtelevat
paljon yksiköiden välillä ja yksiköiden sisäisesti.
Opettajat kokevat digitaalisten ratkaisujen onnistuneen käytön vaikuttavan positiivisesti
oppilaiden motivaatioon ja innostukseen opetettavasta aiheesta.
Opetushenkilöstön kouluttaminen olisi parasta järjestää osallistujien omalla koululla.
Opettajat käyttäisivät enemmän tieto- ja viestintätekniikkaa opetuksessaan, jos heidän
osaamisensa paranisi.
Opettajat kokevat, että aikaa oman digiosaamisen edistämiseen on liian vähän.
Oppilaiden TVT-osaamista hyödynnetään opetuksessa suurimmassa osassa kouluja
vain satunnaisesti.

TVT-vastuuopettajista yli 30 % koki hankalaksi vastata kysymykseen, miten opettajien
digiosaamista tulisi kehittää, koska opettajilla on koulun sisällä hyvin erilaisia koulutustarpeita.
Erilaiset koulutustarpeet riippuvat esimerkiksi opettajan taitotasosta, opetettavasta aineesta ja
oppilaiden vuosiluokasta. Yli neljännes haastateltavista toi esiin, että opettajille pitäisi saada
enemmän rohkeutta, varmuutta tai tietoutta siitä, miten tieto- ja viestintätekniikkaa voidaan
hyödyntää opetuksessa.

2.1 Opettajien suhtautuminen ja valmiudet tieto- ja
viestintätekniikan hyödyntämiseen
Suurin osa opettajista suhtautuu positiivisesti tieto- ja viestintätekniikan hyödyntämiseen
opetuksessa. Kouluissa tunnistetaan TVT hyödyllisenä työvälineenä, ja useimmat opettajat
haluaisivatkin käyttää sitä nykyistä enemmän omassa opetuksessaan. Opeka-aineiston mukaan 88
% Oulun perusopetuksen opettajista kertoo osaavansa hyödyntää digitaalisia oppimateriaaleja
opetuksessa ja 74 % opettajista haluaisi käyttää tieto- ja viestintätekniikkaa enemmän opetuksessa.
Myös suurin osa TVT-vastuuopettajista (77 %) toteaa opettajien suhtautumisen TVT:n
hyödyntämiseen olevan pääsääntöisesti positiivista.
Tieto- ja viestintätekniikan käyttö opetuksessa hyväksytään, kunhan sille löytyy aina pedagoginen
peruste. Opettajat pitävät lomakeaineiston perusteella onnistuneena opetustilanteena sellaista,
jossa TVT on mahdollistanut helpomman toteuttamistavan jollekin asialle tai muuten tehostanut
opettajan tai oppilaan toimintaa. Onnistuneen opetustilanteen mittareina opettajat pitävät
oppilaiden oppimista, hyviä tuotoksia sekä oppilaiden innostuneisuutta ja motivoituneisuutta.
Useat opettajat ovat esimerkiksi oppitunneilla saaneet tieto- ja viestintätekniikan avulla
kannustettua oppilaita tekemään tehtäviä ahkerasti ja osallistumaan opetustilanteeseen

10

aktiivisemmin. Digitaaliset ratkaisut ovat auttaneet myös opetuksen eriyttämisessä sekä
mahdollistaneet osallistavan ja vuorovaikutteisen opetuksen. Esimerkiksi erityisopetuksessa
digitaaliset ratkaisut tarjoavat mahdollisuuksia räätälöidä opetusta paremmin oppilaiden tarpeisiin.
”Dokumenttikamera suurentaa kuvat, ja hyvän huomion saa kiinnitettyä erityislapsiin.”
(Lainaus keskustelusta opettajan kanssa walk in -työpajan yhteydessä.)
Osa opettajista kuitenkin suhtautuu varauksella koulujen digitaaliseen kehitykseen. Neljännes
haastatelluista TVT-vastuuopettajista kuvaili koulunsa opettajien suhtautuvan vaihtelevasti tieto- ja
viestintätekniikan käyttöön opetuksessa ja 60 % kertoi koulunsa opettajien digivalmiuksien olevan
vaihtelevia. Osalla opettajista on huolena, että digitaalisia ratkaisuja käytetään opetuksessa väärin
perustein ja unohdetaan, että niiden tarkoitus on tuoda lisäarvoa oppimiseen. Kriittistä
suhtautumista lisäävät laitteiden, ohjelmistojen ja verkkojen tekniset ongelmat.
Opettajilta kysyttiin kouluilla, mitä pitäisi tapahtua, että käyttäisit enemmän tieto- ja
viestintätekniikkaa opetuksessa (Taulukko 1). Vastauksista suurin osa liittyy laitemääriin ja teknisiin
ongelmiin. Opettajat kokevat, että tieto- ja viestintätekniikkaa hyödynnettäisiin enemmän, jos
laitteita, koulutusta, aikaa ja tukea olisi enemmän tarjolla. Osa TVT-vastuuopettajista näkee
kielteisemmän suhtautumisen ja passiivisemman toiminnan syinä myös opettajien epävarmuuden
tietotekniikan käytössä.
Taulukko 1. Opettajien näkemys siitä, mitä pitäisi tapahtua, että he käyttäisivät enemmän TVT:tä
opetuksessaan. Aineisto: walk in -työpajojen teemoitellut tauluvastaukset (N=804).
TEEMA

SELITE

% VASTAUKSISTA

Laitteet

Laitteita lisää, laitteet helpommin saataville ja toimivammat

41

laitteet
Osaamisen

Koulutusta,

enemmän

harjoittelua

ja

tukea,

kehittäminen

yhteistyömahdollisuuksia muiden opettajien kanssa ja

29

enemmän aikaa
Sovellukset ja ohjelmat

Ohjelmien ja materiaalien helpompi käyttö

11

Verkot ja yhteydet

Toimivampi ja nopeampi verkko

9

Tunnukset

Tunnus- ja kirjautumisasiat sujuvammiksi

4

Opetustilanteet ja -tilat

Pienemmät ryhmäkoot, pidemmät oppitunnit ja tiloihin tai

4

järjestelyihin liittyvät muut asiat toimivammiksi

2.2 Opettajien osaamisen kehittämisen kohteet
Opettajien koulutustarpeet ovat hyvin erilaisia johtuen esimerkiksi omasta osaamistasosta,
opetettavien aineiden erityispiirteistä sekä opetettavasta vuosiluokasta. Kuitenkin yhteinen tekijä
digiosaamisen parantamiseksi liittyy opettajan oman innostuksen löytämiseen aiheeseen. Useat
TVT-vastuuopettajat näkevät, että opettajille pitäisi saada enemmän rohkeutta, varmuutta ja
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tietoutta siitä, miten hyödyntää tieto- ja viestintätekniikkaa omassa opetuksessa. Useat opettajat
eivät esimerkiksi osanneet kertoa, mihin he itse haluaisivat koulutusta, koska heillä ei ole tarpeeksi
tietoa siitä, mitä mahdollisuuksia TVT voi tuoda omaan opetukseen. Osaamisen
kehittämiskohteiden kartoittaminen vaatii opettajien nykyisen TVT-taitotason määrittämistä, jonka
tekemistä suurin osa rehtoreista pitää hyvänä asiana.
TVT-vastuuopettajista 39 % mainitsi opettajien koulutustarpeiden liittyvän erilaisten ohjelmien,
sovellusten ja verkkoympäristöjen hyödyntämiseen. Erikseen Office 365 -tuotteisiin liittyvän
osaamisen kehittämisen mainitsi viidennes haastateltavista. Opettajat puolestaan kertoivat
työpajoissa, mitä he itse haluaisivat kokeilla tieto- ja viestintätekniikan käyttöön liittyen (Taulukko
2). Jokainen opettaja sai vastata niin monta asiaa kuin halusi, mikä selittää osaltaan vastausten
suurta hajontaa. Vastausten perusteella opettajat haluaisivat kokeilla monia kaupungin
koulutustarjonnassa jo tarjolla olevia asioita, kuten muistiinpano- ja portfoliotyökaluja sekä tiedon
jakamiseen liittyviä työkaluja. Opettajat haluaisivat lisäksi kokeilla erilaisia kuvien ja videoiden
editointiin soveltuvia ohjelmia ja yleisesti laitteiden hyödyntämistä opetuksessa. Useat TVTvastuuopettajat toivat esille, että olisi tarpeellista tarjota opettajille myös laitteiden käytön
perustaitoja edistäviä koulutuksia. Laitteiden parempi hallinta tuo joustavuutta ja varmuutta
opetukseen sekä vähentää mahdollisia ongelmatilanteita, joita TVT-vastuuopettajat joutuvat usein
ratkomaan. Tällaisia taitoja ovat esimerkiksi tiedon tallentaminen ja pilvipalveluiden käyttö sekä
tablettien ja muiden laitteiden peruskäyttö.
Taulukko 2. Mitä muuta opettajat haluisivat kokeilla opetuksessaan digitaalisiin ratkaisuihin
liittyen. Aineisto: walk in -työpajojen teemoitellut tauluvastaukset (N=410).
TEEMA

TARKEMPI KUVAUS

Kuvaaminen ja kuvien/videoiden

Kuvien ottaminen, tallentaminen ja

editointi

muokkaaminen

Muistiinpano- ja portfoliotyökalut

OneNote, portfoliosovellukset ja

% VASTAUKSISTA
8,3

6,6

tekstinkäsittelyohjelmat
Kirjat/sähköinen materiaali

Sähköinen oppimateriaali ja sen

5,9

hyödyntäminen
Ohjelmointi

Yleisesti ohjelmointia tai tiettyä ympäristöä sen

5,9

opettamiseen
Tablettien hyödyntäminen

Tablettien (esim. iPadien) parempi tai

5,9

tehokkaampi hyödyntäminen
Muut laitteet

Älytaulu, AppleTV, erityisopetukseen tarvittavat

5,4

laitteet
Sovellukset

Ei eritellä tarkemmin mitä sovelluksia

4,9

Jakamiseen liittyvät työkalut

Yhteistyötilat, OneDrive, Google Classroom,

4,1

blogit
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Robotiikka

Esim. legorobotit, Bee-Botit

4,1

Kokeet ja tehtävät

Esim. nettitehtävät, sähköiset kokeet

3,9

Pelit

Erilaisten pelien pelaaminen

3,9

Äänet ja musiikki

Sävellys ja musiikin editointi

3,9

Ainekohtaiset sovellukset

Esim. karttasovellukset

3,7

Luokka- tai henkilökohtaiset laitteet,

Oppilaiden omat laitteet, laitteiden sijoittelu

3,7

lähellä olevat laitteet

2.3 Opettajille suunnatun koulutuksen muodot
Yksi keskeisimpiä ongelmia opettajien osaamisen kehittämisessä on ajanpuute. Opettajien kanssa
käytyjen keskustelujen perusteella useat opettajat kokevat, että heiltä vaaditaan digimuutosta,
muttei tarjota kouluttautumiseen tai aiheeseen tutustumiseen riittävästi aikaa. Useat opettajat ja
TVT-vastuuopettajat ovat nostaneet esiin, että koulutukset olisi hyvä järjestää työajalla, jolloin
koulutukset tavoittaisivat opettajat paremmin. Tällöin osaan koulutuksista voitaisiin jopa velvoittaa
menemään.
Lähes kaikki rehtorit ja yli puolet TVT-vastuuopettajista kertoivat haastatteluissa, että koulutus olisi
hyvä järjestää omalla koululla. TVT-vastuuopettajat kokevat, että omalla koululla järjestettävä
koulutus tukisi hyvin opettajien koulutuksiin osallistumista ja tarjoaisi mahdollisuuksia tuoda
koulutuksessa opitut asiat osaksi omaa opetusta matalammalla kynnyksellä. Yli viidennes TVTvastuuopettajista kertoi, että osalla heidän opettajakuntansa edustajista voi olla suuri kynnys lähteä
ulkopuolisiin koulutuksiin, mihin osasyynä ovat esimerkiksi ajanpuute, etäisyys koulutuspaikkaan ja
sijaisjärjestelyjen hoitaminen. Toisaalta sekä opettajat että rehtorit ovat kehuneet koulun
ulkopuolisia koulutuksia. Rehtoreista 59 % kuvailee kaupungin taholta järjestettävien koulutuksien
olevan hyviä erityisesti niissä tilanteissa, kun otetaan käyttöön jokin koko kaupunkia koskeva
työkalu ensimmäistä kertaa. Haastatellut rehtorit kuvailivat toimivaksi malliksi eri koulutusmuotojen
yhdistelmää, jossa koulun sisäisiä, aluekohtaisia ja koko kaupungin tasoisia osaamisen kehittämisen
toimenpiteitä olisi hyvä järjestää kaikkia sopivassa suhteessa.
”Mä ehkä näkisin, että tavallaan semmoinen koulutuspaketti, mikä vois olla keskitetysti. Mutta
sitten täsmäkoulutukset, mitä niin kuin täällä työyhteisössä tarvitaan, siihen pitäis olla tukea
niin kuin paikan päältä.” (Lainaus rehtorihaastattelusta.)
Mallia myös tukee se tosiasia, että opettajien digiosaaminen on hyvin vaihtelevaa. Esimerkiksi
vähemmän tieto- ja viestintätekniikkaa taitavat opettajat voivat saada lisäarvoa pienissä ryhmissä
annetusta koulutuksesta ja yksilöohjauksesta, kun taas toiset saattavat hyötyä enemmän
koulutuskalenterin tarjoamista yleisistä koulutuksista. Tällaisen pedagogisen tuen avulla
pystyttäisiin osaltaan vastaamaan vaihtelevien taitotasojen asettamaan haasteeseen ja tarjoamaan
yksilöllistä tukea sitä tarvitseville.
Opettajien kanssa käytyjen keskustelujen perusteella osalla on ollut vaikeuksia ottaa kaupungin
järjestämissä koulutuksissa opitut asiat käyttöön omaan arkityöhön. Puolet haastateltavista TVT-

13

vastuuopettajista onkin nostanut esiin, että koulutuksien pitäisi olla käytännönläheisiä ja niiden
pitäisi sisältää käyttöönoton tukea. Omalla koululla järjestettävän koulutuksen vahvuuksina
pidetään tuttua oppimisympäristöä. Tällöin esimerkiksi tukea ja ohjausta voi antaa koulun
opettajayhteisölle tuttu henkilö, kuten koulun oma opettaja, joka tunnistaa ja tietää työyhteisön
asenteet ja digiosaamisen tason.
Tähän liittyen mentorointia ja tutor-toimintaa pidetään tärkeänä osaamisen kehittämisen muotona,
minkä toi esille 61 % rehtoreista. Useat näkevät, että digiosaamisen kehittäminen on hyvä järjestää
vertaisoppimisen ja epävirallisen tiedonjaon kautta. Tällaiset tavat antavat mahdollisuuksia
ideoiden ja vinkkien jakamiselle kouluyhteisön sisällä. Opettajat ovat ilmaisseet, että on tärkeää
antaa myös aikaa ja mahdollisuuksia pedagogiselle keskustelulle kouluissa. Esimerkiksi muutamilla
kouluilla tiedonvaihto on tuotu osaksi arkea jakamalla yhteisesti omat henkilökohtaiset
vahvuusalueet koko koulun opettajakunnan kesken. Opettajia on tämän jälkeen kannustettu
kysymään kollegoiltaan apua niihin asioihin, joihin he itse tarvitsevat vinkkejä ja apua. Avoin
keskustelu etenkin saman aineryhmän tai vuosiluokan opettajien kesken koetaan tärkeäksi tavaksi
jakaa ideoita ja hyviä käytänteitä.

2.4 Oppilaiden digiosaaminen ja sen hyödyntäminen
Useissa kouluissa oppilaiden TVT-taitojen vuosiluokkakohtaisia tavoitteita pidetään eräänlaisena
mittarina myös sille, mitä digitaitoja opettajan tulisi tietää ja osata koulumaailmassa. Oulun
kaupungilla on käytössä Oulun opetussuunnitelman liite, johon on kirjattu peruskoulun oppilaiden
TVT-taitojen kunkin vuosiluokan osaamistavoitteet. Esimerkiksi alakoulun oppilaan tavoitteiksi on
kirjattu muun muassa sujuva tekstin tuottaminen ja käsitteleminen eri välineillä, tarjolla olevan
tiedon kriittinen arviointi ja nettietiketin perussääntöjen hallitseminen. Vastaavasti yläkoulussa
oppilaan tulisi muun muassa osata esittää tietoa graafisessa muodossa ja käyttää erilaisia
viestintäkanavia tarkoituksenmukaisesti. Useat koulut ovat tehneet kaupungin yhteisistä TVTtaitotasoista oman koulun arkeen sopivia versioita.
”Mutta nyt kun on nuo Oulun kaupungin TVT-taitotasot, niin me viime keväänä ja tänä
syksynä viilattiin siitä arkeen, että miten me saavutetaan kullakin vuosiluokalla TVTtaitotasot, ja sitä kautta arkeen on kukin vuosiluokka ottanut asioita.” (Lainaus TVTvastuuopettajahaastattelusta.)
TVT-vastuuopettajien mukaan suurella osalla (61 %) kouluista on käytössä kaupungin tai koulun
laatimat TVT-taitotasot, joihin on kirjattuna opetettavat vuosiluokkakohtaiset taitotavoitteet tietoja viestintätekniikan suhteen. Kuudessa yksikössä, joista neljä on erityiskouluja, TVT-taitotasot eivät
ole käytössä. Vaikka taitotasot ovat laajasti tiedossa, niitä noudatetaan vaihtelevasti ja niiden
toteutumista ei juurikaan seurata. TVT-vastuuopettajat ja rehtorit eivät haastatteluissa osanneet
kuvailla TVT-taitotasojen todellista toteutumista tai kuvailivat toteutumisen olevan heikkoa. Vain
viisi TVT-vastuuopettajaa kertoi suoraan, että heidän kouluyksikössään taitotasot toteutuvat.
Varsinaista seurantaa taitotasoihin on vain harvalla koululla, ja erityisesti yläluokilla taitotasojen
toteutumisen seuraaminen on haastavaa. Rehtoreista 17 % mainitsi erikseen toiveen yhteisistä
linjauksista tieto- ja viestintätekniikan käytön suhteesta opetuksessa. Haastatteluista nousee esille,
että kouluilla hyödyttäisiin yhteisestä tavasta seurata taitotasojen toteutumista. Taitotasojen avulla
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voidaan varmistaa, että kaikki oppilaat pystyvät tasavertaisesti saavuttamaan saman digiosaamisen
tavoitetason.
”Henkilöstön TVT-osaamisen minimi on oikeasti se, mitä vaikka meidän koulussa tehdään. 1–
6-luokkien TVT-taitotasot. Sehän tarkottaa käytännössä ihan näitä perusohjelmia ja asioitten
hallintaa. Mutta ei tarvi olla niinku rautanikkari, vaan niitten loppukäyttö onnistuu.” (Lainaus
rehtorihaastattelusta.)

Oppilaiden TVT-osaamisen hyödyntäminen opetuksessa
Kouluissa voidaan opettajan tukena käyttää myös oppilaiden digiosaamista. Lähes kaikissa
kouluissa hyödynnetään opetuksessa oppilaiden TVT-osaamista jollain tavalla. TVTvastuuopettajien haastatteluiden perusteella suurimmassa osassa (82 %) kouluista oppilaiden
osaamisen hyödyntäminen tapahtuu koulun arjessa spontaanisti ja satunnaisesti. Oppilaiden
osaamista hyödynnetään enimmäkseen luokan sisällä esimerkiksi niin, että työvaiheen valmiiksi
saanut oppilas auttaa jäljessä olevia oppilaita. Kouluissa käytetään jonkin verran vanhempia
oppilaita apuna nuorempien ryhmissä, kun nämä ottavat haltuun ensimmäisen kerran jonkin uuden
asian. Tällaisia tilanteita ovat esimerkiksi koneelle kirjautumisen ja ohjelmoinnin opetteleminen.
Vain viidessä (8 %) kouluyksikössä oppilaiden osaamista ei hyödynnetä tai sen hyödyntämisestä ei
ole tietoa.
”Arjessa ja just solun kesken, että isommat auttaa pienempiä. On sovittu, vaikka että meillä
on nyt ekaa kertaa tämä jutska, että tuutteko kaveriksi ja sitten ne tulee apuopettajiksi. Se on
toiminut hyvin, ne on tosi motivoituneita.” (Lainaus TVT-vastuuopettajahaastattelusta.)
”Ja varsinkin sitte, jos on pikkasen oudompi ohjelma opettajalle, niin voi olla, että joltakin
oppilaalta apuja sitten saa." (Lainaus TVT-vastuuopettajahaastattelusta.)
Vain neljässä koulussa on hyödynnetty suunnitelmallisesti oppilaiden digiosaamista opetuksen
tukena, ja sitä on harkittu 11 koulussa. Haastatteluissa on myös tuotu esille, että kaupungin tasolla
voitaisiin tarkastella, millä tavoin oppilaiden osaamisen hyödyntämistä voitaisiin tukea. On
ehdotettu, että kouluille voitaisiin tuoda esimerkkejä konkreettisista, jo käytössä olevista
toimintamalleista ja että kouluja voitaisiin tukea mallien käyttöönotossa.
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3 Koulujen tukipalvelut
Tiivistäen
•

•
•

Useat TVT-vastuuopettajat ovat kuormittuneita työssään, ja heidän tuntiresurssinsa
menee pääosin teknisten ongelmien ratkaisemiseen pedagogisen ohjauksen ja
kehittämisen jäädessä vähemmälle huomiolle.
Syksyllä 2017 toteutettu alueellisesti järjestettävä koulujen lähitukihenkilöpilotti on
saanut laajasti positiivista palautetta.
Teknisen tuen ratkaisumalleista eniten on kehuttu sitä, että kouluilla on oma
mikrotukihenkilö saatavilla.

Peruskoulut saavat erilaista tukipalvelua osaamisen kehittämiseen, pedagogiseen tukeen, laitteiden
hankkimiseen ja tekniseen tukeen. Tässä selvitysraportissa teknisellä tuella tarkoitetaan kaikkea
koulun saamaa tukea, joka liittyy verkkoyhteyksiin, laitteisiin sekä eri ohjelmistoihin ja sähköisiin
oppimisympäristöihin. Teknistä tukea tarvitaan esimerkiksi päätelaitteille kirjautumisen ongelmiin,
AV-tekniikan häiriöihin, salasanojen palauttamiseen, päätelaitteiden toimintahäiriöihin,
tulostamisen ongelmiin ja verkon kuuluvuushäiriöihin.

3.1 Työnjako teknisen tuen sisällä
Oulun kaupungin perusopetuksen teknistä tukea järjestää sivistys- ja kulttuuripalveluihin kuuluva
ICT-tiimi. Oulun kaupungin teknisen tuen palveluntoimittajana toimii Oulun Tietotekniikka (OTT).
Kaupungin viidelle Linux-käyttöjärjestelmää hyödyntävälle koululle OTT tilaa palvelun
alihankkijalta, jolloin lopullisena palveluntoimittajana on Opinsys Oy. Lisäksi kouluille on varattu
resursseja oman henkilökunnan sisältä löytyville TVT-vastuuopettajille, jotka tarjoavat ensi kädessä
apua koulujen tietoteknisiin ongelmiin.
Oulun kaupungin sisäinen teknisen tuen työnjako on määritelty sivistys- ja kulttuuripalveluiden
digitaalisen agendan, OTT:n palvelukatalogin ja TVT-vastuuopettajien tehtäviä koskevan paikallisen
sopimuksen muodossa. Keskeisin kiteytys työnjaosta on, että ICT-tiimi tarjoaa suoraa tukea Office
365 –ympäristön käytössä, suunnittelee tuen rakentamisen kokonaisuuden ja organisoi teknisen
tuen järjestämisen. OTT tarjoaa palveluita niihin tarpeisiin, joita ICT-tiimi siltä ostaa. OTT:n
päätoimintaperiaate on, että mahdollisimman suuri osa teknisistä ongelmista ratkaistaan etänä
palvelupyyntöjen kautta.
TVT-vastuuopettajien tehtävistä on laadittu Oulun kaupungin ja OAJ:n välinen tehtäviä koskeva
paikallinen sopimus. Sopimuksessa määritellään TVT-vastuuopettajille kolme vastuualuetta:
teknisen tuen antaminen omalla koululla, pedagogisen tuen antaminen opettajille ja oman koulun
tiloihin ja kalustoihin liittyvät tehtävät. Tarkoitus on, että TVT-vastuuopettajien tuntiresurssi menisi
pääosin pedagogiseen kehittämistyöhön, mutta seuraavassa alaluvussa kuvataan tarkemmin, miten
työnkuva toteutuu todellisuudessa.
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Koulut voivat myös ostaa TVT-vastuuopettajalta lisätyöpanosta tietoteknisiin ongelmiin liittyen, ja
osassa kaupungin kouluista tätä vaihtoehtoa on hyödynnetty. Lisäksi koulut voivat järjestää teknistä
tukea myös OTT:n tarjoaman yleisen peruspalvelun täydennykseksi. Muutamissa kaupungin
suurissa kouluissa (Ritaharju, Metsokangas, Pohjankartano ja Kastelli) onkin hankittu joko koulun
oma tai koulukokonaisuuden lähellä olevien eri yksiköiden kanssa yhteinen mikrotukihenkilö, joka
työskentelee OTT:n palveluksessa. Tämän ohella Oulun kaupungissa on kokeiltu OTT:n
lähitukipilottia, jossa jokaiselle neljälle alueelle hankittiin omat täysiaikaiset TVT-lähitukihenkilöt.
Tästä pilotista saatuja kommentteja nostetaan esille seuraavassa alaluvussa.

3.2 Teknisen tuen toimivuus tällä hetkellä
Teknisen tuen toimivuudesta on saatu osittain ristiriitaista palautetta eri koulujen välillä. Kaikkein
parhaiten toimivaksi kuvattiin teknistä tukea niissä yksiköissä, joissa on oma koululla työskentelevä
mikrotukihenkilö. Seuraavaksi kuvataan tarkemmin aineistosta löytyneitä havaintoja.
Rehtorit haluavat selkeyttä ja yhdenmukaisuutta tekniseen tukeen. Heistä yli puolet pitää tekniseen
tukeen saatavaa koulun ulkopuolista apua yhtenä keskeisimmistä tarpeista, joita koululla tällä
hetkellä on digitaalisuuteen liittyen. Rehtoreista 78 % toivoo teknistä tukea suoraan omalle koululle.
Suurin osa rehtoreista haluaisi myös, että tekninen tuki järjestettäisiin muuten kuin TVTvastuuopettajaresurssin kautta. Haastatelluista rehtoreista ainoastaan 18 % esittää toiveen, että
tekninen tuki järjestettäisiin keskitetysti koko kaupungin tasolla ilman kouluilla toimivia omia
mikrotukihenkilöitä.
TVT-vastuuopettajista selkeä enemmistö haluaisi käyttää oman TVT-vastuuopettajan
tuntiresurssinsa pedagogisiin tehtäviin, joihin heidät on koulutettu, ja kaipaisivat tekniseen tukeen
sen alan ammattilaisia. TVT-vastuuopettajien tämänhetkinen tuntiresurssi on työkuormaan
suhteutettuna selvästi liian pieni, ja se kuluu suurelta osin teknisten ongelmien ratkaisemiseen
(Taulukko 3), mikä on vastoin TVT-vastuuopettajien tuntiresurssin alkuperäistä kaupungin tasoista
tavoitetta. Opetushenkilökunnan sisältä etenkin TVT-taitojen kanssa vähemmän harjaantuneet
opettajat kaipaavat henkilökohtaista apua tieto- ja viestintätekniikan käyttöön. Kouluilla käydyistä
keskusteluista ilmenee, että useat opettajat kokevat teknisen tuen puutetta. Keskustelujen mukaan
etenkin syksyllä olisi tärkeää, että joku olisi auttamassa heitä tunnusten, salasanojen ja asennusten
kanssa.
TVT-vastuuopettajat ovatkin toivoneet, että toimenkuva sisältäisi enemmän opettajien tieto- ja
viestintätekniikan käytön pedagogista ohjausta, sillä nimenomaan pedagoginen ohjaus on TVTvastuuopettajien vahva osaamisalue. Jotta toimenkuva voisi muuttua, teknisen tuen järjestelyjä olisi
uudistettava, opettajien TVT-taitotasoa kohotettava ja kirjautumiseen liittyvien ongelmien
aiheuttamaa rasitetta vähennettävä.
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Taulukko 3. TVT-vastuuopettajien yleisimmät tai kuormittavimmat työtehtävät. Aineisto: TVTvastuuopettajien teemoitellut haastatteluvastaukset (N=62).
TEEMA

% VASTANNEISTA

Laitteiden ylläpito ja teknisten ongelmien ratkaiseminen

84

AV-ongelmien ratkaiseminen

58

Kirjautumisongelmien ratkaiseminen (tunnukset ja salasanat)

53

Ohjelmistoihin ja sovelluksiin liittyvän tuen antaminen

42

Verkon ylläpito

26

Kehitystyö

21

Päivitysten asentaminen

15

Laskutus, hankinnat ja kirjanpito

11

Pedagogisen tuen antaminen

8

3.3 Oulun Tietotekniikka teknisen tuen palveluntarjoajana
OTT:n tarjoamasta palvelusta kerättiin palautetta rehtoreiden ja TVT-vastuuopettajien
haastatteluissa. Lisäksi aihe nousi esille myös opettajien kanssa käydyissä keskusteluissa walk in työpajojen yhteydessä. Tämän ohella OTT:n edustajille järjestettiin kesäkuussa työpaja, jossa
lähdettiin laatimaan ratkaisuja kouluilla esille nousseisiin yhteistyön haastekohtiin ja visioimaan
tulevaisuuden kouluympäristön teknisiä tarpeita.
TVT-vastuuopettajista 35 % ja rehtoreista 41 % koki, että OTT:n palvelu toimii hyvin. Tätä mieltä
olivat erityisesti ne koulut, joilla käy säännöllisesti OTT:n tukihenkilö tai joilla on oma OTT:n
mikrotukihenkilö omassa koulukiinteistössä. Kolmannes vastanneista TVT-vastuuopettajista ja
rehtoreista näki OTT:n palvelun laadun vaihtelevan. TVT-vastuuopettajista osa (13 %) koki, että
heidän työaikaansa kuluu OTT:n palvelun piiriin kuuluvien tehtävien hoitamiseen, kuten laitteisiin
liittyvien ongelmien ratkaisemiseen. Muutamat TVT-vastuuopettajat myös kertoivat hoitavansa
joitakin tehtäviä itse, koska näkevät sen olevan nopeampi keino kuin odottaa ratkaisua OTT:lle
lähetetyn palvelupyynnön jälkeen.
Rehtoreista 43 % ja TVT-vastuuopettajista 21 % kritisoi OTT:n hinnoittelua kokien, että palvelun
laatu ei vastaa siitä maksettavaa hintaa. Haastatteluissa toivottiin, että OTT:n laskutus olisi
läpinäkyvämpää, jotta koulut tietäisivät, miten paljon minkäkin teknisen ongelman ratkaiseminen
maksaa. Lisäksi kouluissa toivotaan parempaa keskusteluyhteyttä OTT:n kanssa ja halutaan, että
OTT puhuisi teknisistä asioista paremmin niin sanotulla koulun kielellä, jottei tekninen käsitteistö
muodosta kielimuuria käyttäjän ja palveluntarjoajan välille.
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Rehtoreista kolmannes kokee OTT:n tarjoaman palvelun jäykäksi tai kömpelöksi, ja koulut
toivovatkin enemmän joustavuutta ja räätälöintimahdollisuuksia saamaansa palveluun. Lisäksi
kouluilla toivotaan, että OTT:n kautta tehtävissä laitehankinnoissa olisi laajemmat mahdollisuudet
valita erilaisia tuotteita. Esimerkiksi joissakin Microsoft-ympäristöä käytävissä kouluissa haluttaisiin
hankkia Windows-tabletteja ja Linux-käyttöjärjestelmää käyttävissä kouluissa Chromebookeja tai
käytettyjä tietokoneita.
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4 Laitteet
Tiivistäen
•

•
•

•
•

Suurimmassa osassa kouluja koetaan, ettei laitekanta vastaa koulun nykyistä
käyttötarvetta, joka tulee kasvamaan edelleen sähköisten opetusmenetelmien ja
-materiaalien yleistyessä.
Kouluille halutaan enemmän erityisesti päätelaitteita oppilaille.
Opettajille toivotaan käyttöön henkilökohtaisia päätelaitteita ja älypuhelimia. Tätä
perustellaan esimerkiksi osaamisen kehittämisellä, etätyöskentelyn mahdollistamisella
ja viestinnän helpottamisella.
Opettajat haluaisivat sijoittaa laitteita luokkahuoneisiin, jolloin niitä voisi käyttää
spontaanisti oppitunneilla.
Useissa kouluissa AV-tekniikan ja päätelaitteiden välillä on yhteensopivuusongelmia.
Näistä ongelmista osa selittyy sillä, että AV- ja päätelaitesuunnittelu ja -hankinnat ovat
erillisiä prosesseja.

Opettajien ja rehtoreiden mukaan laitteiden saatavuus ja toimivuus ovat merkittävimpiä tekijöitä
teknologian hyödyntämisessä kouluissa. Opetushenkilöstölle esitettyyn lomakekysymykseen ”Mitä
pitäisi tapahtua, että käyttäisit tieto- ja viestintätekniikkaa enemmän opetuksessa?” tulleista
vastauksista 41 % liittyi laitteisiin. Useimmat laiteongelmat liittyvät laitteiden määriin, toimivuuteen
ja heikkoon saatavuuteen (Taulukko 4).
Taulukko 4. Mitä laitteisiin liittyvää pitäisi tapahtua, että opettajat käyttäisivät enemmän TVT:tä
opetuksessaan. Aineisto: walk in -työpajojen teemoitellut tauluvastaukset (N=328).
TEEMA

% VASTAUKSISTA

Laitteita pitäisi saada lisää yleisesti

37

Laitteiden pitäisi toimia paremmin

21

Laitteita pitäisi olla enemmän luokkahuoneissa

13

Laitteita pitäisi saada lisää oppilaille

10

Laitteiden pitäisi olla helpommin saatavilla

10

Laitteita pitäisi saada lisää opettajille

6

Suurimmassa osassa kouluja koetaan, ettei laitekanta vastaa koulun nykyistä käyttötarvetta. TVTvastuuopettajista 77 % nosti haastatteluissa esille, että koulu tarvitsee enemmän päätelaitteita
erityisesti oppilaille. Tällä hetkellä oppilaskäyttöisten laitteiden määrät vaihtelevat hyvin paljon
kouluyksiköittäin. Ongelmia on lisäksi laitteiden laadussa ja toimintakyvyssä.
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4.1 Oppilaiden käytössä olevat päätelaitteet
Koulujen nykyinen oppilaskäyttöinen laitevarustus on laadultaan ja määrältään hyvin vaihtelevaa
yksiköiden välillä. TVT-vastuuopettajille lähetetyn laitteistokyselyn tulosten perusteella
kouluyksiköiden oppilaskäytössä olevien laitemäärien keskiarvo on 0,36 laitetta oppilasta kohden
(Kuvio 1). Toisin sanoen keskimäärin kouluyksiköissä joka kolmannella oppilaalla voi olla yhtä aikaa
käytössä tabletti, pöytätietokone tai kannettava tietokone. Tähän lukuun sisältyvät kaikki
oppilaslaitteet, myös jo vanhentuneet, leasingistä poistuneet laitteet.
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Kouluyksikön oppilasmäärä
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0,80

Laitteita oppilasta kohden (sis. tabletit, pöytä- ja kannettavat tietokoneet)

Kuvio 1. Yksikkökohtaiset laitemäärät yhtä oppilasta kohden. Aineisto: TVT-vastuuopettajille
lähetetty laitteistokysely (N=43).
Yllä olevassa kuviossa yhtä kouluyksikköä kuvaa yksi piste. Laitteistokyselyyn vastanneen
kouluyksikön oppilaskäyttöiset tabletit sekä pöytä- ja kannettavat tietokoneet on laskettu yhteen
ja summa on jaettu kouluyksikön oppilasmäärällä. Saatu tulos esitetään x-akselilla. Heikoimmassa
asemassa olevilla yksiköillä yhtä oppilasta kohden on 0,16 laitetta. Esimerkiksi 320 oppilaan
koulussa tämä tarkoittaisi, että oppilailla on käytössä 51 laitetta eli yhtä laitetta kohden on 6,3
käyttäjää. Suodattamalla kuviosta ääriarvot pois nähdään, että 84 %:lla yksiköistä kyseinen
suhdeluku asettuu välille 0,2–0,6. Käytännössä tämä tarkoittaa, että useilla kouluyksiköillä on
toisiinsa nähden jopa kolminkertaisesti enemmän laitteita oppilasta kohden. Tilastojen perusteella
yksiköiden oppilaskäyttöinen laitemäärä ei ole riippuvainen koulun oppilasmäärästä ja
suhdelukujen hajonta yksiköiden välillä on suurta. Leasing-laitteille vastaava keskiarvo on
puolestaan 0,23 laitetta oppilasta kohden (Kuvio 2).
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Kouluyksikön oppilasmäärä
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Kuvio 2. Yksikkökohtaiset leasing-laitemäärät
vastuuopettajille lähetetty laitteistokysely (N=36).

yhtä

oppilasta

kohden.

Aineisto:

TVT-

Suhdelukujen hajonta on suurta myös leasing-laitteiden osalta. Kuviossa 2 ei ole huomioitu Linuxkäyttöjärjestelmää hyödyntäviä kouluja, koska niissä oppilaiden käytössä olevia tietokoneita ei
hankita OTT:n leasingin kautta, vaan niitä muun muassa ostetaan käytettynä ja saadaan
lahjoituksina.

Tietokoneet
Peruskoulujen oppilaskäyttöisistä tietokoneista noin 29 % on pöytäkoneita ja 71 % kannettavia
tietokoneita. Tietokoneita on kouluyksiköittäin keskimäärin 0,23 oppilasta kohden (Kuvio 3).
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Kuvio 3. Yksikkökohtaiset oppilaskäyttöiset tietokoneet (sisältää pöytä- ja kannettavat tietokoneet)
yhtä oppilasta kohden. Aineisto: TVT-vastuuopettajille lähetetty laitteistokysely (N=41).
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Pöytä- ja kannettavia tietokoneita käytetään sekä ala- että yläkouluissa muun muassa sähköisten
materiaalien hyödyntämisessä ja erilaisissa projekteissa. Vaikka alkuopetuksessa useat opettajat
hyödyntävät opetuksessaan mielellään tabletteja, niin tietokoneita tarvitaan edelleen useissa
ohjelmissa ja yleisesti tietoteknisten taitojen opettamisessa. Pöytätietokoneita arvostetaan niiden
toimintavarmuuden takia. Useat opettajat valittelevat etenkin kannettavien tietokoneiden
kirjautumisen hitautta. Osassa kouluja kirjautumiseen saattaa mennä 15–20 minuuttia oppitunnin
alusta. Ongelmia saattavat aiheuttaa myös joidenkin koulujen heikko langaton verkko ja
laitekannan korkea ikä.

Tabletit
Oppilaskäyttöisiä tabletteja on kouluyksiköittäin keskimäärin 0,13 oppilasta kohden (Kuvio 4).
Selvästi suosituin tablettimalli on iOS-käyttöjärjestelmän iPad (69 % kaikista tableteista), toiseksi
suosituimpia ovat Android-käyttöjärjestelmän (22 %) ja kolmanneksi Windows-käyttöjärjestelmän
(12 %) tabletit.
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Kuvio 4. Yksikkökohtaiset oppilaskäyttöiset tabletit yhtä oppilasta kohden. Aineisto: TVTvastuuopettajille lähetetty laitteistokysely (N=41).
Tablettien käyttö on suosittua etenkin alakoulun opettajien keskuudessa. Käyttöä perustellaan
muun muassa sillä, että tabletteja on helppo siirtää paikasta toiseen ja niissä ei ole
kirjautumisongelmia kuten tietokoneiden kanssa. Alakoulun opettajat hyödyntävät tabletteja muun
muassa kuvaamisessa, editoinnissa sekä opetuspelien ja -ohjelmien käytössä. Useat yläkoulun
opettajat puolestaan käyttävät tabletteja lähinnä tiedonhakuun, kuvaamiseen ja dokumentointiin.
Yläkoulun opettajat vaativat laitteilta monipuolisempia toimintoja, joten useat pitävät tietokonetta
hyödyllisempänä välineenä.
Suurimmat ongelmat tablettien käytössä liittyvät yksiköiden käytännönjärjestelyihin, tablettien
saatavuuteen ja tableteilla tallentamiseen. Ongelmina on koettu, ettei tabletteja aina laiteta
lataukseen käytön jälkeen tai niiden kuljettamiseen ei ole asianmukaista kärryä. Useat opettajat
näkevät tableteilla töiden (esimerkiksi kuvien tai videoiden) tallentamisen kaupungin tukemaan
OneDrive-pilvipalveluun haasteellisena. Tästä syystä töitä tallennetaan usein päätelaitteen omaan
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muistiin, mikä myös tuottaa ongelmia laitteiden rajallisen muistin takia. Opettajat ovat kertoneet,
että tallentamista suoraan OneDriveen ei joko osata, sitä pidetään monimutkaisena,
epäkäytännöllisenä tai teknisesti mahdottomana tehdä. Tabletit ovat esimerkiksi useimmiten
yhteiskäytössä, jolloin muut käyttäjät saattavat poistaa vahingossa toisten tallentamia töitä. Töiden
jatkotyöstämistä varten tiedostot pitäisi saada helposti siirrettyä toiselle laitteelle. Osa opettajista
käyttääkin sähköpostia tai muita pilvipalveluja kuten Dropboxia tai Google Drivea töiden
siirtämiseen. Kaupungin tarjoaman tuen ulkopuolisia tiedonsiirtopalveluja käytettäessä opettajilla
itsellään on suurempi vastuu huolehtia esimerkiksi tietosuojan toteutumisesta.

Oppilaiden omat laitteet
Oppilaiden omia laitteita käytetään opetuksessa lähes jokaisessa koulussa. Valtakunnalliseen
Opeka-kyselyyn vastanneista Oulun perusopetuksen opettajista 66 % kertoo oppilaiden saavan
käyttää oppitunneilla omia laitteita. Vastaavasti 24 % opettajista kertoo, ettei omia laitteita käytetä
opetuksen aikana. Opettajien kanssa käytyjen keskustelujen perusteella käytössä ovat
pääsääntöisesti oppilaiden älypuhelimet. Tablettien tai kannettavien tietokoneiden käyttöä on
pyritty edistämään vain muutamissa kouluissa erillisten projektien tai teemaviikkojen aikana.
Oppilaiden älypuhelimia hyödynnetään kouluarjessa pienissä ja yksittäisissä tehtävissä, kuten
tiedonhaussa, kuvien tai lyhyiden videoiden ottamisessa ja erilaisten sovellusten käytössä.
Älypuhelimien hyödyntämistä perustellaan niiden käytön helppoudella, nopeudella ja
saatavuudella. Joissain tapauksissa oppilaiden puhelimien käytöllä saatetaan paikata koulun vajaata
laitekantaa.
Vaikka oppilaiden älypuhelimia hyödynnetään miltei jokaisessa koulussa jollain tavalla, ei käyttö
haastattelujen perusteella ole täysin ongelmatonta. Hieman alle kolmannes TVT-vastuuopettajista
toi haastatelluissa esiin huolenaiheita tai haasteita oppilaiden omien laitteiden käyttöön liittyen.
Korvauskysymykset laitteiden rikkoutumistilanteissa koettiin haastavina, samoin oppilaiden
laitteiden ja niissä olevien datapakettien erilaisuus. Rehtoreista 45 % nosti esiin ongelmallisia asioita
oppilaiden omiin laitteisiin liittyen. Näitä ovat esimerkiksi korvausmenettely laitteen
rikkoutumistilanteessa ja laitteiden mahdollinen eriarvoistava vaikutus.
”Alueen oppilaiden sosioekonominen tausta on sellainen, että oppilaiden omiin
laitteisiin tukeutuminen ei ole oikein mahdollista. Toki osalla oppilaista laitteita ja
nettiä on, mutta ei lähellekään kaikilla.” (Lainaus rehtorihaastattelusta.)
Osassa kouluista oppilaiden omien laitteiden käyttöön liittyviä mahdollisia ongelmatilanteita on
pyritty välttämään kysymällä lupa huoltajilta. Wilma-järjestelmässä on valmis lomake, jota voidaan
käyttää kysyttäessä lupaa hyödyntää oppilaan omaa laitetta opetuksessa. Myös Opetushallitus on
laatinut vastaavan lomakepohjan. Osassa tapauksista lupia omien laitteiden käyttöön opetuksessa
ovat pyytäneet yksittäiset opettajat. Muutamissa kouluissa lupaa on kysytty järjestelmällisesti
oppilaiden vanhemmilta. Haastatteluun osallistuneista rehtoreista 94 % ilmaisee, ettei koulussa ole
erikseen kielletty oppilaiden omien laitteiden käyttöä opetustilanteissa, ja 80 % haastateltavista toi
myös esiin, että opettaja päättää älypuhelimien käytöstä oppituntien ja opetuksen aikana.
Neljännes rehtoreista toi esiin halun lisätä jossain määrin oppilaiden omien laitteiden
hyödyntämistä. Tätä perustellaan sillä, että oppilailla on laitteet joka tapauksessa mukana, joten
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niitä voisi luonnollisesti hyödyntää opetuksessa. Muutama rehtori myös toivoo suoraan yleistä
linjausta Bring Your Own Device -menettelyyn, eli BYODiin.

4.2 Opettajien käytössä olevat päätelaitteet
Suurin osa rehtoreista ja useat opettajat haluaisivat kaikille opettajille henkilökohtaiset päätelaitteet
ja älypuhelimet käyttöön. Omia laitteita perustellaan esimerkiksi osaamisen ja viestinnän
kehittämisellä sekä etätyöskentelyn mahdollistamisella. Tällä hetkellä useimmat koulut eivät tarjoa
opettajilleen omia tietokoneita tai älypuhelimia käyttöön.
Laitteistokyselyn perusteella Oulun kaupungin opettajien käytössä olevista tietokoneista 58 % on
kannettavia tietokoneita ja 42 % pöytätietokoneita. 45 %:lla yksiköistä on jokaista opettajaa kohden
vähintään yksi opettajien käytössä oleva tietokone. Vastaavasti 13 %:lla yksiköistä on tarjota
vähemmän tai yhtä paljon kuin 0,5 tietokonetta opettajaa kohden. Tietokoneet eivät välttämättä
ole opettajien henkilökohtaisessa käytössä, vaan luvut sisältävät myös opetus- ja muihin
koulutiloihin kiinteästi sijoitettuja tietokoneita, joita opettajat voivat käyttää.
Opettajakäyttöisiä tabletteja on kouluyksiköissä keskimäärin 0,2 tablettia opettajaa kohden.
Määrissä on suuria yksikkökohtaisia eroja, ja esimerkiksi 52 %:lla alakoulun yksiköistä ei ole yhtään
opettajakäytössä olevaa tablettia. Työpuhelin on puolestaan tarjottu opettajille käyttöön 86 %:ssa
kouluyksiköistä. Työpuhelimista peruspuhelimia on 82 % ja älypuhelimia 18 %. Tällä hetkellä vain 5
% yksiköistä tarjoaa lähes jokaiselle opettajalleen (yksikössä vähintään 0,81 älypuhelinta/opettaja)
oman älypuhelimen käyttöön. Suurimalla osalla yksiköistä (85 %) on käytössä alle 0,2 älypuhelinta
opettajaa kohden.
Useat ovat sitä mieltä, että opettajilla tulisi olla omat päätelaitteet työskentelynsä tukena. Tämä
mahdollistaisi muun muassa sujuvamman viestinnän opettajien ja vanhempien välillä ja omien
taitojen ylläpidon paikasta riippumatta. Opetuksessa käytetään enenevissä määrin hyödyksi erilaisia
ohjelmistoja ja sovelluksia, jolloin opettajan oma laite helpottaisi opetustilanteiden valmistelua ja
toteutusta.
”Jos on oma laite, jota voi käyttää, niin se on helpompi, kun on pystyny itte harjottelemaan.
Se ei oo sitten, että haetaan oppilaan laite ja äkkiä ennen tuntia harjotellaan. Opettajilla pitäs
ehdottomasti olla omat.” (Lainaus TVT-vastuuopettajahaastattelusta.)

4.3 AV-tekniikka, laitteiden sijoittelu ja käytännön järjestelyt
Laitteiden sijoittelu ja käytännön järjestelyt vaikuttavat laitteiden käytettävyyteen arjessa. Vaikka
koululla olisi hyvin laitteita käytössä, niiden heikko sijoittelu kouluympäristöön voi hankaloittaa
laitteiden hyödyntämistä. Oppilaiden käytössä olevat päätelaitteet on tyypillisimmin sijoitettu
liikuteltaviin ratkaisuihin, kuten niin sanottuihin läppärikärryihin tai tablettisalkkuihin. Kouluissa on
myös suhteellisen paljon kiinteitä ratkaisuja, kuten opetustiloihin sijoitettuja työasemia tai erillisiä
varattavissa olevia TVT- tai ATK-luokkia.
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Opetustilojen AV-tekniikka ja muu varustelu
Tyypillinen opetustilojen varustelu koostuu erilaisista AV-laitteista ja tietokoneista. Tämä käy ilmi
laitteiston määrää kartoittavasta laitteistokyselystä, jossa TVT-vastuuopettajia pyydettiin
kuvailemaan koulun tyypillistä opetustilan varustelua (Kuvio 5). Useimmin kuvailuissa toistunut
varuste on dokumenttikamera, jonka toi esiin 89 % vastaajista. Muita tyypillisiä varusteita ovat data(68 %) tai älyprojektori (25 %), opettajan pöytä- tai kannettava tietokone (yhteensä 80 %) ja
äänentoistolaitteet (41 %).
Dokumenttikamera
Dataprojektori
Opettajan pöytäkone
Äänentoisto/kaiuttimet
Opettajan kannettava tietokone
Älytaulu
Älyprojektori
Telakka
Oppilaskäyttöisiä tietokoneita
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% vastaajista

Kuvio 5. Vastanneiden maininnat koulunsa opetustilan tyypillisestä varustelusta. Aineisto: TVTvastuuopettajille lähetetty laitteistokysely (N=44).
Kouluissa, joissa on käytössä älyprojektoreita, niitä on usein sijoitettu vain osaan opetustiloista.
Monissa vastauksissa myös mainittiin, että tekniikka on vanhentunutta esimerkiksi tietokoneiden
osalta, mikä usein saattaa hankaloittaa niiden sujuvaa käyttöä. Lisäksi videotykit ja
dokumenttikamerat saattavat toimia VGA-liitännällä, jolloin esimerkiksi ääntä varten tarvitsee
erillisen kytkennän.
Kysyttäessä millainen opetustilojen varustelun pitäisi olla, jotta se vastaisi koulun tulevaisuuden
tarpeita, eniten mainintoja saivat erilaiset oppilaskäyttöiset laitteet. Useat TVT-vastuuopettajat
toivovat opetustiloihin joko kannettavia tietokoneita tai tabletteja riippuen luokan tarpeesta.
Useimmin vastauksissa toistunut varuste on tabletti (esimerkiksi iPad), jonka mainitsi 39 %
vastaajista. Osa TVT-vastuuopettajista toivoi opetustiloihin laitteita oppilaiden käyttöön, muttei
eritellyt tarkemmin minkälaisia niiden pitäisi olla. Oppilaille tarjolla olevien laitteiden sijoittaminen
luokkahuoneisiin tuo joustavuutta oppimistilanteissa. Muita mainittuja varusteita olivat
dokumenttikamera, opettajien kannettaville tietokoneille tarkoitettu telakka, älytaulu ja -tykki sekä
dataprojektori.
Laitteistokyselyssä useat vastaajat mainitsivat myös, että opetustilan laitekanta tulisi päivittää ajan
tasalle, jotta se vastaisi opetustarpeita. Tiloihin toivotaan esimerkiksi parempaa kaapelointia sekä
uudempia HMDI-liitännällä toimivia dokumenttikameroita ja dataprojektoreita. Osa myös nostaa
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esille, että langattoman verkon nopeuden opetustilassa pitäisi olla nykyistä parempi, jotta se
vastaisi käyttötarvetta.

AV-tekniikkaan liittyvät ongelmat
Useissa kouluissa AV-tekniikan ja päätelaitteiden välillä on yhteensopivuusongelmia. Näistä
ongelmista osa selittyy sillä, että AV- ja päätelaitesuunnittelu ja -hankinnat ovat erillisiä prosesseja.
Tällöin esimerkiksi perusparannus- ja uudiskohteiden laitehankinnat toteutetaan useampien eri
kilpailutuksien kautta ja voi olla, että hankitut päätelaitteet ja AV-tekniikka eivät toimi keskenään.
Lisäksi ongelmana useissa yksiköissä on, ettei AV-laitteita osata käyttää. Esitystekniikkaan liittyvät
ongelmat ovat myös yksi suurimpia tekijöitä, jotka kuormittavat TVT-vastuuopettajia heidän
työssään. Haastatteluissa 58 % TVT-vastuuopettajista toi esiin AV-ongelmien ratkaisemisen yhtenä
yleisimmistä työtehtävistään.
Opettajien mainitsemia AV-laitteisiin liittyviä ongelmia ovat esimerkiksi se, että äänet eivät kuulu
tai kuva ei näy. Osa opettajista myös näkee, että laitteita on liian paljon erilaisia, mikä hankaloittaa
niiden käyttöä. Jos koululla esimerkiksi on useita eri laitemalleja käytössä, voi kannettavan
tietokoneen kytkeminen telakkaan vaatia kaapeleiden siirtelyä, koska telakat ovat yleensä merkkitai mallikohtaisia.
Yksi mahdollisuus olisi, että kaikki AV-tekniikka ja päätelaitteet hankittaisiin yhdeltä toimittajalta
leasing-palveluna. Tällöin esimerkiksi videoprojektorien ja älytykkien uusiminen tapahtuisi tietyllä
syklillä, jolloin käytössä olevat laitteet eivät ehtisi vanheta ja näin ollen hankaloittaa kouluarkea.

Pysyvästi luokkatiloihin sijoitettuja laitteita toivotaan lisää
Usean opettajan mielestä helpointa olisi, jos laitteita olisi sijoitettu pysyvästi luokkiin, joissa niitä
voidaan ottaa käyttöön spontaanisti. Toiveina on esitetty, että joka luokassa olisi valmiina ainakin
muutama päätelaite, joita voisi käyttää joustavasti oppitunnin aikana. Erityisesti taito- ja
taideaineissa nähdään hyvänä, jos luokissa olisi jonkin verran laitteita sijoitettuna, sillä laitteita
käytetään paljon työskentelyn apuna ja dokumentoinnissa. Opettajien lomakevastauksista käy ilmi,
että oppimisympäristöihin kiinteästi sijoitetut laitteet helpottavat tietotekniikan hyödyntämistä
ilman erillistä suunnittelua. Helposti saatavilla oleva laitteisto on myös onnistuneiden
opetustilanteiden taustalla.
"Minulla on luokassa pysyvästi kaksi iPadia, joten harjoitus on helppo tehdä milloin vain."
(Lainaus keskustelusta opettajan kanssa walk in -työpajan yhteydessä.)
Alakoulussa on myös toivottu tietokonetta sijoitettavaksi luokkahuoneeseen, jotta oppilaat voivat
harjoitella hiiren käyttöä. Osassa kouluista on panostettu siihen, että jokaisessa luokassa on
tietokoneen lisäksi myös esimerkiksi yksi iPad koko ajan käytössä. Näin myös opettajilla, jotka
käyttävät muuten tietotekniikkaa vähän, on ainakin matalampi kynnys hyödyntää sitä osana omaa
opetustaan esimerkiksi tiedonhaussa. Jos laitteita ei ole mahdollista sijoittaa suoraan opetustiloihin,
opettajat toivovat niiden sijaitsevan mahdollisimman lähellä opetustiloja.
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”Meillä on yleisesti koneet käytävässä helposti saatavilla. Helppo saatavuus/varattavuus
helpottaa myös koneiden aktiivista käyttöä.” (Lainaus keskustelusta opettajan kanssa walk in
-työpajan yhteydessä.)
Erillisiä kiinteitä TVT-luokkia on suhteellisen paljon, ja niiden käyttöasteet ovat usein korkeita.
Opettajien mukaan tämä johtuu siitä, että luokan koneet ovat toimintavarmoja ja käyttövalmiita
eikä niitä tarvitse erikseen liikutella mihinkään. Joihinkin TVT-luokkiin eivät kuitenkaan mahdu
kerralla työskentelemään kaikki luokan oppilaat, jolloin opettajan on suunniteltava oppitunnin
kulku olosuhteiden mukaan.

Laitteiden varaaminen
Opettajat toivovat, että tietokoneita ja tabletteja varattaessa niitä riittäisi kerralla koko luokalle.
Tällöin tietotekniikan hyödyntäminen opetustilanteissa olisi helpompaa ja joustavampaa.
Yhteiskäyttöisten laitteiden lainauskäytänteiden toivotaan olevan mahdollisimman vaivattomia, ja
useat kehuvatkin sähköisiä varausjärjestelmiä. Suurella osalla kouluista on käytössä laitteiden
sähköinen varauskalenteri, joka on useiden opettajien mukaan helpottanut laitteiden varaamista.
Osassa kouluyksiköissä voi tablettien ja tietokoneiden lisäksi varata myös muita laitteita, kuten
ohjelmoitavia robotteja, digikameroita ja 3D-tulostimia. 30 % laitteistokyselyyn vastanneista TVTvastuuopettajista kertoi koulun yhteiskäyttöisten välineiden sisältävän 3D-tulostimen. 57 %:lla
kouluyksiköistä on puolestaan käytössään vähintään yksi yhteiskäyttöinen robotti. Yleisimpiä
robottimalleja ovat Bee-Bot, Lego (Mindstorm, NXT ja EV3) ja Edison.
Yksi suurimmista kannettavien tietokoneiden ja tablettien käyttöä hankaloittavista tekijöistä on
laitteiden siirtely paikasta toiseen. Esimerkiksi isojen laatikoiden kantaminen talvisin eri
koulurakennusten välillä voi olla liian haastavaa ja aikaa vievää. Laitteiden sijoittelu on erityisen
ongelmallista kouluissa, jotka toimivat useissa eri rakennuksissa tai vanhoissa ja sokkeloisissa
koulukiinteistöissä.

4.4 Laiteresurssien riittävyys
Sähköisten opetusmenetelmien ja -materiaalien yleistyessä myös laitteiston käyttötarve kasvaa.
Osa rehtoreista näkee, että tällä hetkellä laitteistoa on tarpeeseen nähden hyvin tai kohtalaisesti,
mutta kokee määrän olevan riittämätön tulevaisuuden tarpeisiin nähden. Rehtoreista kolme
neljästä näkee laitteiston määrässä tai laadussa parantamisen varaa. Vastaavasti TVTvastuuopettajista 77 % toi esiin, että koulu tarvitsee enemmän erityisesti päätelaitteita
oppilaskäyttöön. Rehtoreista 22 % puolestaan kokee laitteiston vastaavaan koulun tarpeisiin, ja
TVT-vastuuopettajista 29 % totesi koulunsa laitteiston tällä hetkellä joko riittävän tai olevan niin
sanotulla minimitasolla. Samalla TVT-vastuuopettajista suurin osa kuitenkin toivoi joko enemmän
tai parempia laitteita. Nyt esimerkiksi kouluilla on käytössä paljon vanhoja, leasingistä poistuneita
laitteita, jotka toimivat heikosti. Laitteiden tämänhetkisen määrän nähdään mahdollistavan
nykyisen kaltaisen käytön. Määrän lisääminen mahdollistaisi toimintakulttuurin muutoksen, jolloin
niitä voitaisiin käyttää luontevammin jokapäiväisessä työssä erillisten projektien sijaan.
Vaikka suurin osa rehtoreista ja opetushenkilöstöstä toivoo koululleen lisää päätelaitteita
opetuskäyttöön, heillä ei kuitenkaan ole yhteistä näkemystä siitä, mikä olisi sopiva minimitaso
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laitteille. Vastauksissa on ehdotettu oppilaslaitteille erilaisia suhdelukuja (laitetta oppilasta kohden),
kuten 1:1, 1:2, 1:3 ja 1:4. Opettajille tärkeintä laitteiden käytössä ovat joustavuus ja vaivattomuus.
Useat opettajat haluaisivat, että laitteita varattaessa niitä olisi käytettävissä luokan jokaiselle
oppilaalle yhtä aikaa. Osa TVT-vastuuopettajista määritteleekin sopivan laitemäärän käyttäen
opetusryhmää määreenä, esimerkiksi ”Pärjää, kun on kahdelle luokalliselle läppäreitä”. Monelle
opettajalle on myös tärkeää, että luokkahuoneissa olisi valmiina muutamia laitteita, joita voi käyttää
oppituntien aikana joustavasti esimerkiksi tiedonhakuun.
Vaikka suuressa osassa kouluja nähdään, että laitteita tarvitaan nykyistä enemmän, niin kuitenkin
TVT-vastuuopettajien ja muun opetushenkilöstön kanssa käytyjen keskustelujen perusteella osassa
kouluista laitteita ei hyödynnetä niin paljon kuin voisi. Osa opettajista perustelee laitteiden vähäistä
käyttöä heikolla verkkoyhteydellä, hitaalla kirjautumisella, materiaalien vaikealla saatavuudella ja
laitteiden pitkällä hakumatkalla. Osa on myös nostanut esille, että innostumisen laitteiden
käyttämiseen pitäisi nousta opettajista itsestään. Eräät ovat nähneet koulun TVT-myönteisen
toimintakulttuurin ja -ilmapiirin lisäävän innostumista laitteiden hyödyntämiseen.
”Jos opettajalla on halua lähtä tähän muutokseen, niin on riittävät resurssit. Kyllä se nyt tällä
hetkellä se on enää opettajan halusta kiinni. Sitten tietenkin, jos kaikki syttyy täällä, niin sitten
laitteet ei riitä.” (Lainaus rehtorihaastattelusta.)
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5 Verkko
Tiivistäen
•
•

Useassa koulussa on ongelmia verkkoyhteyksien kanssa esimerkiksi katvealueiden ja
verkon kuormituksen osalta.
Oulun kaupungin perusopetuksen jokaiselle toimintayksikölle pyritään käynnissä
olevien projektien kautta tuottamaan tarkoituksenmukainen linjayhteysnopeus ja
langattoman verkon käyttömahdollisuus.

Useassa koulussa on ongelmia verkkoyhteyksien kanssa. Yleisiä ongelmia ovat verkon ylikuormitus
ja rakennuksien katvealueet, joissa yhteydet eivät toimi. Verkko-ongelmat ovat myös yksi keskeinen
opettajien turhautumisen aiheuttajista. Laitteistokyselyyn osallistuneista TVT-vastuuopettajista noin
61 % oli sitä mieltä, että langaton internetyhteys omassa yksikössä on ainakin jokseenkin toimiva,
ja noin 32 % oli eri mieltä kyseisen väitteen kanssa (Kuvio 6).

7%
16 %

41 %

16 %

Jokseenkin samaa mieltä
Täysin samaa mieltä
Täysin eri mieltä
Jokseenkin eri mieltä
Ei eri eikä samaa mieltä

20 %
Kuvio 6. Vastanneiden arvio väitteeseen ”Koululla on käytössä riittävä ja toimiva langaton internetyhteys”. Aineisto: TVT-vastuuopettajille lähetetty laitteistokysely (N=44).
Opeka-kyselyn perusteella 16 % Oulun perusopetuksen opettajista ei pidä käytössä olevaa
internetyhteyttä riittävän nopeana ja toimivana. Puolestaan 27 % on täysin samaa mieltä ja 50 %
jokseenkin samaa mieltä siitä, että langaton yhteys on riittävä. Haastateltavista rehtoreista 37 %
kertoi verkon kattavuudessa tai toiminnassa olevan ongelmia. Ongelmat verkon kattavuudessa ja
kaistan riittämättömyydessä mainitaan usein esteeksi laitteiston hyödyntämiselle. Toimintavarman
verkon nähtäisiin lisäävän myös opettajien varmuutta käyttää tieto- ja viestintätekniikkaa.
Tämän raportin kirjoittamisen aikana on menossa toimialan palveluverkon Bittiloikka- ja
Langattomuusloikka-projektit. Niiden tavoitteena on tuottaa jokaiselle toimintayksikölle sekä
tarkoituksenmukainen linjayhteysnopeus että langattoman verkon käyttömahdollisuus.
Verkkoparannuksen saaneiden koulujen opettajat ovat olleet pääsääntöisesti tyytyväisiä
parannuksiin, mutta muutamien mielestä esimerkiksi verkon pitäisi olla vielä nopeampi. Kesäkuussa
2017 OTT:n kanssa pidetyssä työpajassa nousi esille, että meneillään olevan Langattomuusloikkaprojektin jälkeen on tärkeää seurata säännöllisesti verkon riittävyyttä, koska koulujen digitaalisten
ratkaisujen käyttämisen yleistyminen ja monipuolistuminen tuovat mukanaan jatkuvia haasteita
verkon riittävyydelle.

30

6 Digitaaliset oppimateriaalit, sovellukset ja
käyttöjärjestelmät
Tiivistäen
•

•
•
•

•

Kouluissa käytetään kaupungin taholta tuettujen O365-ohjelmien lisäksi paljon
kaupungin tarjoaman tuen ulkopuolisia ohjelmia ja sovelluksia, joista käytetyimpiä
ovat kustantajien tarjoamat opetusmateriaalit.
Oppilaiden päätelaitteille kirjautumiseen liittyvät ongelmat ovat haaste suuressa
osassa kouluja.
Opettajat toivovat kouluille sellaista kirjautumisratkaisua, joka mahdollistaa
oppilastunnusten uudelleenaktivoinnin ilman yhteydenottoa erilliseen tahoon.
Digitaalisten oppimateriaalien hankintakanavan siirtyminen syksyllä Edustoreen on
saanut kouluilla erittäin kriittisen vastaanoton, mikä johtuu suurelta osin palvelun
huonosta käytettävyydestä, teknisistä ongelmista ja siirtymisen liian nopeasta
aikataulusta.
Opettajille käyttöjärjestelmät eivät ole oleellinen tekijä itsessään, vaan heille on
tärkeintä, että laitteet ja ohjelmat toimivat ja ovat helposti saatavilla.

Kysyttäessä TVT-vastuuopettajilta, miten opettajat hyödyntävät pedagogisesti tieto- ja
viestintätekniikkaa opetuksessa, 69 % vastanneista toi esiin opetusohjelmat, sovellukset ja erilaiset
digimateriaalit opetuksen välineinä. Materiaaleja ja ohjelmia käytettäessä opettajille tärkeintä on
helppokäyttöisyys.

6.1 Opetuksessa käytettävät sovellukset ja digitaaliset
oppimateriaalit
Opettajien keskuudessa yleisimmin käytettyjä sovelluksia ja digitaalisia opetusmateriaaleja ovat
kustantajien tarjoamat digimateriaalit. Opettajien lomakevastauksissa lähes joka kolmas vastaajista
mainitsi digitaaliset opetus- tai verkkomateriaalit osana onnistunutta opetustilannetta. TVTvastuuopettajia puolestaan pyydettiin haastatteluissa nimeämään koulun käytetyimpiä ohjelmia ja
-sovelluksia, jotka eivät ole kaupungin tuen piirissä. Näistä eniten mainintoja saivat kustantajien
tarjoamat digitaaliset opetusmateriaalit (Kuvio 7).
TVT-vastuuopettajat ovat avoimeen kysymykseen vastatessaan kertoneet oman näkemyksensä
käytetyimmistä sovelluksista ja muista opetuksessa hyödynnettävistä ohjelmista. Opettajat ovat
puolestaan lomakevastauksissa antaneet esimerkin onnistuneesta opetustilanteessa, jossa on
saatettu hyödyntää jotain sovellusta tai digitaalista materiaalia. Vastauksista ei voida päätellä, mikä
on yleisin ohjelmisto tai sovellus. Saatuja vastauksia voidaan pitää kuitenkin suuntaa antavina
tarkasteltaessa sitä, minkälaisia ohjelmia opettajat yleisesti käyttävät opetuksessaan.
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Kuvio 7. Eniten käytetyt ei-tuetut ohjelmat ja sovellukset. Aineisto: TVT-vastuuopettajien
haastatteluvastaukset (N=62).
Opettajat käyttävät ohjelmistoja ja sovelluksia muun muassa opetustilanteen pelillistämisessä,
havainnollistamisessa, esityksissä sekä tiedon keräämisessä ja siirtämisessä. TVT-vastuuopettajien
ja opettajien lomakevastausten perusteella suosittuja yksittäisiä sovelluksia ovat muun muassa
Kahoot, Ekapeli ja Näppistaituri. Esimerkiksi Kahootia käytetään eri oppiaineissa tietovisojen,
sanakokeiden ja testien pitämisessä. Useat opettajat käyttävät opetuksessa hyödyksi myös videoja animaatioeditointiohjelmia sekä QR-koodilukijoita.
Opettajat toivat lomakevastauksissa esiin myös paljon Microsoft Officen työkaluja, joista
mainituimpia ovat Powerpoint, OneNote, Word ja OneDrive. Myös Googlen eri sovelluksia, kuten
Google Classroomia ja Drivea, käytetään monessa koulussa osana opetusta. Useissa kouluissa
arvostetaankin ilmaisia ohjelmia, ilmaisen kokeilujakson ohjelmia ja kaupungin taholta tuettuja
ohjelmia.
”Lähtökohta on kuitenkin se, että Microsoftin ohjelmia on pyritty käyttämään ja sitten ilmaisia
ohjelmia.” (Lainaus TVT-vastuuopettajahaastattelusta.)

Digitaalisten oppimateriaalien jakelukanavat
Syksyn 2017 aikana opettajien keskeiseksi huolenaiheeksi nousi oppimateriaalien siirtyminen
kustantajien sivuilta Edustoreen, joka on Kuntien Tiera Oy:n digitaalisten oppimateriaalien
hankinta- ja jakelukanava. Kyseiseen järjestelyyn siirryttiin, koska koulujen aiemmin hyödyntämä
oppimateriaalien puitesopimus ei kattanut moderneja digitaalisia oppimateriaaleja, jotka tulee
kilpailuttaa hankintalain mukaisesti. Tehdyllä ratkaisulla digimateriaalien kilpailutus tapahtuu
Edustoressa keskitetysti.
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Siirtyminen syksyllä Edustoreen sai kouluilla erittäin kriittisen vastaanoton, mikä johtuu suurelta
osin palvelun huonosta käytettävyydestä ja teknisistä ongelmista. Kritiikkiä sai myös siirtymisen
aikataulu, pilotoinnin puute ja heikko tiedottaminen. Osa rehtoreista ja TVT-vastuuopettajista
näkee sähköisten oppimateriaalien muuttuneen hankintatavan nostaneen jossain määrin
kustannuksia, kun aikaisemmin oppikirjat ja sähköiset oppimateriaalit on voitu kustantajasta
riippuen hankkia niin sanottuna pakettiratkaisuna.
Kouluvierailujen yhteydessä on ilmennyt, etteivät monet opettajat tiedä, miksi Edustoreen on
siirrytty. Osa opettajista on kokenut, että Edustoren tuominen kouluihin on vienyt koulujen
digitaalista muutosta taaksepäin. Kouluilla on ilmennyt ongelmia muun muassa siinä, etteivät
opettajat ole saaneet palvelusta käyttöönsä kaikkia haluamiaan materiaaleja tai aiemmin käytettyjä
materiaaleja ei ole ollut palvelussa enää tarjolla. Muutamat opettajat ovat kertoneet esimerkiksi,
että he ovat toistaiseksi lopettaneet digimateriaalin käytön tai käyttävät vanhoja materiaaleja
Edustoreen liittyvien ongelmien takia.
”Ja nyt ne ei oikeen toimi ja kukaan ei osaa vastata, että miksi ne ei toimi. Sitä ois pitäny
pilotoida
ennen
ku otetaan
koko
kaupunkiin
käyttöön.”
(Lainaus
TVTvastuuopettajahaastattelusta.)
”Tämän syksyn tuska: Edustore. Mitään tilattuja sähköisiä oppimateriaaleja ei olla saatu
käyttöön.” (Lainaus TVT-vastuuopettajahaastattelusta.)
Palvelu on myös koettu liian kankeaksi tai vaikeakäyttöiseksi. Usea opettaja on kertonut, että tunnin
alussa materiaalin käyttöönotossa menee liian kauan aikaa, koska materiaalit joudutaan
aukaisemaan monen linkin takaa. Opettajat ovatkin haikailleet aiemmin käytössä olleita
kustantajien alustoja, joissa materiaalit olivat heidän mielestään paremmin saatavilla.
Aineenopettajalla saattaa olla koulussa paljonkin opetusryhmiä, joille kaikille pitää Edustoressa
luoda omat alisivustonsa ja kutsua oppilaat niihin, mikä koetaan työläänä. Lisäksi osa on kokenut
ongelmallisena kirjautumisen Edustoreen O365-tunnuksilla. Esimerkiksi sijaisilla ei välttämättä ole
O365-tunnuksia, mikä vaikeuttaa heidän pääsyään sähköisiin materiaaleihin. Myöskään Linuxkäyttöjärjestelmää hyödyntävissä kouluissa kaikilla käyttäjillä ei ole O365-tunnuksia.
Kritiikistä huolimatta osa opettajista on nähnyt Edustoreen siirtymisen ongelmat muutoksen
välivaiheena, joka tasoittuu ajan myötä. Edustoren käyttöön ei annettu riittävää käyttökoulutusta
sen tullessa kouluihin, mikä on osaltaan johtanut käyttöongelmiin. Useat opettajat eivät esimerkiksi
tiedä, miten Edustoreen voi linkittää omat käytetyimmät sovellukset, jotta niitä ei tarvitse etsiä joka
kerta uudestaan.
”Mä luulen, että ongelma on, että vanhat materiaalit ei oo Edustoressa, että kaikkea ei voi
käyttää Edustoresta. Tää on varmaan välivaihe.” (Lainaus TVT-vastuuopettajahaastattelusta.)

6.2 Käyttöjärjestelmät kouluissa
Oulussa viidellä koululla on pääkäyttöjärjestelmänä Linux ja 45 koululla Windows. Koulut käyttävät
lisäksi muita käyttöjärjestelmiä etenkin tablet-laitteissa, joissa suosituin on iOS-käyttöjärjestelmä.
Toiseksi suosituin käyttöjärjestelmä tableteissa on Android ja kolmanneksi Windows. Opettajien
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kanssa käytyjen keskustelujen perusteella suurimmalle osalle opettajista ei ole väliä, mikä
käyttöjärjestelmä on käytössä, kunhan laitteet ja ohjelmat toimivat ja niitä on hyvin saatavilla.
”Mulle on ihan sama mikä se järjestelmä on, kuhan se lähtee siitä, että kaikilla oppilailla on
useasti mahdollisuus käyttää TVT:tä.” (Lainaus TVT-vastuuopettajahaastattelusta.)
Keskustelu tietokoneiden käyttöjärjestelmistä ei liity niinkään itse käyttöjärjestelmän toimintaan
vaan järjestelmään liittyviin ohjelmistoihin, laitteisiin ja palveluntarjoajiin. Osa opettajista on
kritisoinut Microsoftin Office 365 -ympäristöä sen toimintahäiriöiden ja monimutkaisuuden takia.
Esimerkiksi pilvitallennusta on toivottu yksinkertaisemmaksi ja helpommaksi käyttää
koulumaailmassa. Näkemyksissä on esitetty, että nyt käytössä olevat ohjelmat on suunniteltu
ensisijaisesti yrityskäyttöön aikuisille, mutta kouluympäristöä ja pienten lasten kanssa toimimista ei
olla huomioitu tarpeeksi. Osa opettajista käyttää O365-tuotteiden lisäksi myös Googlen palveluita,
kuten Docsia ja Drivea. Linux-käyttöjärjestelmää hyödyntävissä kouluissa Google Classroomia on
kehuttu sen hyvällä soveltuvuudella koulutyöskentelyyn.
Käyttöjärjestelmän valintaa perustellaan myös tyytyväisyydellä palveluntoimittajien tarjoamiin
palveluihin. Etenkin Linuxia käyttävissä kouluissa korostetaan Opinsysin toimivaa palvelua
esimerkiksi äkillisissä ongelmatilanteissa. Linux-käyttöjärjestelmää hyödyntävissä kouluissa Linuxin
nähdään mahdollistavan suuremmat laitemäärät kouluilla, koska se on kevyt ja helppo asentaa
erilaisiin koneisiin, jolloin koulut hyödyntävät käytettyjä tietokoneita omiin tarpeisiinsa. Samaan
aikaan käytettyjen laitteiden hyödyntäminen herättää huolta kaupungissa palvelunjärjestäjän osalta
laitteiden ylläpidon, päivittämisen ja huoltamisen suhteen. Käytettyinä hankitut laitteet ovat usein
elinkaarensa loppupäässä, minkä nähdään lisäävän huollon ja päivitysten tarvetta.
Linux-käyttöjärjestelmää käyttävien koulujen TVT-vastuuopettajat ovat ilmaisseet toiveen, että
kouluilla pitäisi olla mahdollisuus päättää itse, minkä käyttöjärjestelmän he ottavat käyttöön. Oulun
kaupungin sivistys- ja kulttuuripalveluiden ICT-tiimi puolestaan toivoo, että koko kaupungin tasolla
kaikissa toimialueissa käytettäisiin samaa käyttöjärjestelmää, jotta saavutettaisiin mittakaavaetuja
ja kokonaisuuden hallinta olisi selkeämpää. Useamman ekosysteemin käytön nähdään kasvattavan
työmäärää hallinnoinnin, ylläpidon ja kehittämisen näkökulmasta. Lisäksi nähdään, että
kustannukset kasvaisivat edellä mainittujen tukitoimien osalta.
Kaupungin taholta Linux-ympäristön yhden keskeisimmän palveluntarjoajan Googlen tarjoamiin
palveluihin suhtaudutaan varauksella keväällä 2018 voimaan astuvan EU:n tietosuoja-asetuksen ja
opetuksen IT-kokonaisuuden hallittavuuden takia. Osa Linuxia käyttävien koulujen TVTvastuuopettajista kokee, että opettajilla pitäisi olla vapaus valita myös omaan opetukseensa sopivat
digitaaliset työkalut.
”Mä toivon, että ku meillä on hyvä kokemus tästä Opinsysistä ja Linuxin käytöstä, että Oulussa
mahdollistettais muillekin kouluille tavallaan se, että voi valita mitä käyttää.” (Lainaus TVTvastuuopettajahaastattelusta.)
Useiden käyttöjärjestelmien hyödyntämisestä saman koulun sisällä on toisistaan poikkeavia
näkökulmia. On ilmaistu, että olisi hyvä, jos oppilaat voivat tutustua useisiin erilaisiin laitteisiin ja
käyttöjärjestelmiin. Toisaalta osa opettajista on kritisoinut laitteiden ja järjestelmien erilaisuutta ja
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toivonut yhdenmukaisuutta niihin. Useiden järjestelmien ja laitteiden opettelu vie aikaa ja
yhteensovittaminen voi olla haasteellista.

6.3 Järjestelmiin ja palveluihin kirjautuminen opettajien haasteena
Oppilaiden päätelaitteille kirjautumiseen liittyvät ongelmat ovat haasteena suuressa osassa kouluja.
Ongelmana on esimerkiksi koneille kirjautumisen hitaus, jota selitetään muun muassa käytettävien
koneiden laadulla ja verkkoon liittyvillä haasteilla. Kirjautumisen hitaus vie joidenkin opettajien
mielestä liian paljon aikaa oppitunneista. Esimerkiksi muutamat opettajat ovat todenneet, ettei
tietokoneiden käyttö ole tästä syystä järkevää 45 minuuttia kestävillä oppitunneilla, kun
kirjautuminen saattaa kestää 15–20 minuuttia.
Toinen keskeinen pullonkaula laitteiden käyttöönotossa on kirjautumiseen tarvittavat oppilaiden
salasanat ja niiden palauttamiseen liittyvät käytänteet. Opettajien kanssa käydyistä keskusteluista
ja TVT-vastuuopettajien haastatteluista on käynyt ilmi, että vielä vanhemmatkin oppilaat unohtavat
usein salasanansa. Tällä hetkellä salasanan uudelleenaktivointi vaatii yhteydenottoa Oulun
Tietotekniikkaan, mikä koetaan hitaana ja jäykkänä käytänteenä. TVT-vastuuopettajista 40 %
mainitsi, että tunnuksien aktivointi, uusiminen ja hankkiminen vievät suuren osan heidän
työajastaan. Opettajat toivovatkin kouluille sellaista järjestelmää, joka mahdollistaa
oppilastunnusten uudelleenaktivoinnin ilman yhteydenottoa erilliseen tahoon. Muutamissa
kouluissa kerrotaan, ettei heillä ole tunnuksiin ja salasanoihin liittyviä ongelmia, koska ne ovat niin
aktiivisessa käytössä, etteivät ne pääse unohtumaan. Lisäksi Opinsys Oy:ltä palvelunsa saavat koulut
hallinnoivat itse tunnuksiaan.
Kouluissa oppilailla saattaa olla tietokoneelle kirjautumisen lisäksi paljon muitakin muistettavia
käyttäjätunnuksia ja salasanoja, mitä osa opettajista pitää haasteellisena. Esimerkiksi tietyt
ohjelmistot ja oppimisympäristöt vaativat käyttäjän kirjautumista palvelun erillisillä tunnuksilla.
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7 Johtaminen
Tiivistäen
•
•
•
•

•

•

•

Perusopetukselta puuttuu yhteinen digistrategia, joka antaisi raamit koulujen
toiminnalle.
Sivistys- ja kulttuuripalveluissa on yksittäisiä asioita, kuten käyttöjärjestelmien
tulevaisuus ja laitekantaminimi, joihin koulut odottavat päätöksiä.
Koulujen tasolla johtamiskäytänteissä on merkittävää hajontaa esimerkiksi
kehityskeskustelujen pitämisen ja opettajien osaamisen johtamisen osalta.
Osaamisen kehittämiseltä ja laatutyöltä puuttuvat yhteiset yksilön osaamisen
arvioinnin työkalut ja mittarit, joilla voitaisiin vuosittain seurata osaamisen
kehittymistä.
Koulujen digitaalisuuden kehittäminen on hankepohjaista ja hajanaista, joten
kaupungin sisällä on käytössä päällekkäisiä kehittämisen työkaluja, kuten DSoE tai
NPDL.
Kehityskeskusteluista nousevien keskeisimpien sisältöjen ja henkilökunnan
täydennyskoulutushistorian tallentamiselle ei ole olemassa yhteistä HRtietojärjestelmää.
Opettajilla on käytännössä mahdollisuus kieltäytyä noudattamasta yhteisiä
ohjeistuksia ja vastaanottamasta ohjeita omaan työhönsä, mikä tuo haasteita koulujen
osaamisen johtamiselle rehtoreiden nykyisillä toimivaltuuksilla.

Digimuutoksen johtaminen vaatii paljon aikaa ja monen asian ymmärrystä niin infrasta, laitteista
kuin digipedagogiikastakin. Rehtorit ovat suuren informaatiotulvan keskellä, ja kouluissa kaivataan
selkeytystä tärkeimmistä huomioitavista asioista koulun digitaalisuuden johtamisessa. Osa
rehtoreista on toivonut digitaalisuuden johtamiseen myös koulutusta, jotta he voisivat tunnistaa
keskeisimmät huomioon otettavat asiat oman koulun toiminnan kehittämisessä.

7.1 Koulut kaipaavat digistrategiaa ja selkeitä päätöksiä
Perusopetukselle kaivataan aineiston perusteella yhteistä digistrategiaa, joka tarjoaisi selkeät
raamit kouluille digitaalisuuteen liittyen. Koulujen digitaalisuuteen liittyvän ymmärryksen tason
sekä kehittämistoiminnan ja laitteiston määrän välillä on suuria eroja kaupungin sisällä.
Digistrategian sisällöstä kysyttäessä 51 % rehtoreista nosti esille koulujen välisen tasapuolisuuden
merkityksen laitteiston ja verkon osalta. Mahdolliseen strategian sisältöön halutaan sisällyttää infra
ja laitteet, minkä erikseen nosti esille 76 % rehtoreista. Lisäksi rehtoreista 78 % haluaa, että
digistrategiassa määritettäisiin opettajan digiosaamisen tavoiteltava perustaso sekä
täydennyskoulutus, jolla tämä tavoitetaso saavutettaisiin.
Rehtoreista 78 % vastasi myöntävästi, kun heiltä kysyttiin, pitäisikö digistrategian olla sitova. Tässä
yhteydessä haastatteluvastauksissa korostui toive siitä, että strategia sitoisi kaikkia osapuolia.
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Tällöin koulut sitoutuisivat tekemään digimuutoksesta heille määritetyn osan ja lisäksi kouluille
tarjottaisiin riittävät resurssit strategiassa linjattuihin tavoitteisiin pääsemiseksi.
Digitaalisuuden kehittäminen on edennyt pitkälti hankevetoisesti, jolloin hankkeissa mukana olleet
koulut ovat usein muita pidemmällä tieto- ja viestintätekniikan osalta. Muutamissa kouluissa on
nostettu esille, että kouluille pitäisi antaa mahdollisuus erikoistua esimerkiksi digitaalisuuteen.
Myös muihin aihealueisiin, kuten kuvataiteeseen, musiikkiin ja liikuntaan, erikoistuminen lisää
yksilöllisen varustelun tarvetta. Kehittämishankkeiden myötä osalla kouluista on käytössään
toimiviksi havaittuja kehittämisen työkaluja, kuten NPDL ja DSoE, joita avataan tässä luvussa
myöhemmin.
Koulujen kehittäminen vaatii selkeyttämistä ja yhdenmukaistamista, jottei koulukenttä ole liian
eritasoinen ja hajanainen. Selkeyttäminen ja yhdenmukaistaminen ovat haastavia tehtäviä, koska
koulut ovat erilaisia niin iän, rakennusten määrän, sijainnin kuin oppilasmäärän suhteen.
Kaupungissa on joitain yhteisiä asioita, joihin kouluissa erityisesti kaivataan päätöksiä
epätietoisuuden välttämiseksi ja työrauhan takaamiseksi. Esimerkiksi Linux-käyttöjärjestelmää
käyttävillä kouluilla on huoli suunnittelun vaikeudesta, koska kouluissa koetaan, ettei kyseisen
käyttöjärjestelmän toiminnan jatkuvuudesta tulevaisuudessa ole riittävää varmuutta. Lisäksi osa
rehtoreista toivoo laitteiden määrälle tietynlaista minimitasoa, joka mahdollistaisi osaltaan
digitaalisen muutoksen jokaisessa yksikössä. Niin ikään osaamiselle toivotaan tavoitetasoa, jotta
opettajilla olisi selkeä päämäärä digitaalisen osaamisensa kehittämiselle.
Sivistys- ja kulttuuripalveluiden johtamisjärjestelmä saa myös kritiikkiä osakseen. Aluemallin
hyödyntämisestä esiintyy erilaisia mielipiteitä siinä, missä määrin eri alueille tulisi antaa vapautta
kehittää digitaalisuutta omaan suuntaansa ja miltä osin toiminnan pitäisi olla samanlaista koko
Oulun kaupungin alueella. Kehittämisen tavoitteiden toivotaan olevan yhtenevät koko kaupungin
tasolla, jotta digitaalisuudessa ei pääse syntymään alueellisia eroja. Esimerkiksi hyväksi havaittujen
työkalujen, toimintojen ja tavoitteiden on hyvä olla yhteisiä koko kaupungin tasolla.

7.2 Kouluyksiköiden nykyiset käytänteet digitaalisuuden
edistämiseksi
Usea rehtori on kokenut koulun oman henkilöstön osaamisen hyödyntämisen ja kehittämisen
olevan erityisen hyvä keino edistää digimuutosta. Rehtoreiden asema on kuitenkin haastava
johtamisen näkökulmasta, sillä heillä on hyvin vähän suoria keinoja johtaa opettajia, jos opettajilla
itsellään ei ole halua kehittää omaa digiosaamista tai ottaa käyttöön uusia digitaalisia ratkaisuja.
Rehtorit ovat ilmaisseet, että myös heidän omaa osaamistaan voisi kehittää esimerkiksi tarjoamalla
täydennyskoulutusta digitaalisuuden johtamiseen.
”En tiiä tarviiko koulu tukea vai tarviiko rehtori tukea. Sitä kautta sitten puhutaan strategisesta
johtamisesta. On paljon strategioita ja eri aloilla ja eri asioissa, - - mutta kyllä mä näkisin,
että koulujen rehtorit ovat sillä tavalla avainasemassa, että jos niitä saatais näitä haitareita
vähän kapeammalle, niin vaikuttaisko se kouluun myös. Ja mitkä on ne olennaiset asiat mitkä
tulee. Meillä tulee paljon joka puolelta, että tartu tähän ja tartu tähän. Niin tarvis tukea ehkä
siihen, että mitä on ne olennaiset asiat mihin kannattaa mennä.” (Lainaus
rehtorihaastattelusta.)

37

”Koulutus kai se on se juttu. Jos otetaan pitempää kokonaisuutta, jossa rehtorit koulutetaan,
että kaikki kuulee saman asian samassa paketissa ja mitä on ne jutut, niin sen mä näkisin
niinku olennaisena asiana.” (Lainaus rehtorihaastattelusta.)

Digitaalisuutta pyritään edistämään kouluissa erilaisilla sisäisillä käytänteillä. Näitä ovat muun
muassa epävirallisen tiedonjaon mahdollistaminen, tiimiopettajuuden hyödyntäminen ja
kehityskeskustelujen käyminen. Koulujen tasolla on paljon hajontaa kehityskeskustelujen pitämisen
ja opettajien osaamisen johtamisen osalta. Esimerkiksi Opeka-kyselyn mukaan Oulun
perusopetuksen opettajista 61 % on samaa mieltä sen väitteen kanssa, että kehityskeskusteluissa
otetaan huomioon TVT-osaaminen. Vastaajista puolestaan 12 % näki, ettei tieto- ja
viestintätekniikkaa huomioida kehityskeskusteluissa lainkaan.

Hankintakäytänteet
Haastatelluista rehtoreista 56 % kertoi, että strategiaan tai yhteisiin linjauksiin perustuvien
hankintojen tulisi tapahtua keskitetysti. Vain 11 % on sitä mieltä, että koulujen tulee saada päättää
itse kaikista hankinnoista. Keskitettyä hankintaa kannattavista rehtoreista kaksi mainitsee erikseen,
että kärkihankkeisin tulisi voida satsata edelleen erilaisten ideoiden ja innovaatioiden
kehittämiseksi. Keskitetyn hankintatavan eduksi rehtorit näkevät sen, että sen avulla varmistetaan
säännöllinen laitteiden hankinta jokaiseen kouluyksikköön. Osaa rehtoreista ja TVTvastuuopettajista harmittaa kuitenkin, ettei laitehankintoja voi enää tehdä koulun omilla muusta
budjetista säästyneillä rahoilla. Haastatelluista rehtoreista 17 % nosti esille, että fyysisen
oppimateriaalin, kuten oppikirjojen, hankintojen päätösvallan tulisi säilyä kouluilla.
Suurimmalla osalla kouluyksiköistä on laitteistokyselyn mukaan ajantasainen laitteistoluettelo.
Kuitenkin kyselyyn vastanneista 23 % kertoi, ettei kouluyksiköllä ole ajantasaista listausta koulun
laitteista. Muutama TVT-vastuuopettaja on myös nostanut esiin, että laitesuunnittelu on hankalaa,
koska laitteiden hintoja on vaikea arvioida muutaman vuoden päähän. Muutamilla kouluilla on ollut
myös epäselvyyttä, kuinka paljon koululle hankittavat tuotteet ja palvelut maksavat. On ollut
esimerkiksi tilanteita, joissa laitehankinnan lasku on ollut merkittävästi odotettua suurempi.
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Kaupungin käytössä olevat kehittämisen työkalut
Opeka, Oppika ja Ropeka
Opeka on verkkopohjainen kysely, joka toimii itsearviointityökaluna opettajille. Opekan avulla
voidaan arvioida tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön tasoa. Kysely antaa tietoa TVTvalmiuksista suhteessa muihin opettajiin, kouluihin ja valtakunnalliseen tilanteeseen. Ropeka toimii
vastaavanlaisena arviointityökaluna, mutta se on suunnattu rehtoreille. Oppika on puolestaan
oppilaille tarkoitettu kysely, joka antaa suuntaa oppilaiden osaamisesta tieto- ja viestintätekniikan
osalta.

Majakka-yhteistyö
Kehittämiskouluverkosto Majakka on 11 peruskoulusta muodostuva yhteistyöverkosto. Sen
tavoitteena on muun muassa uudistaa toimintakulttuuria ja pedagogiikkaa, edistää oppimista ja
motivaatiota sekä tukea opettajien osaamisen kehittymistä kokeilu- ja kehittämistoiminnan kautta.

DSoE
Kansainvälisessä Digital Schools of Europe -hankkeessa selvitetään Tiekartta-laatutyökalun avulla
koulun digitaalisuuden tila ja tavoitetaso. Kouluissa järjestetään vuosittain tiivis työpaja, jossa
arvioidaan koulun vahvuudet ja merkittävimmät kehittämiskohdat digitaalisuuden alueella ja
sovitaan yhdessä keskeisimmät kehittämistoimenpiteet seuraavalle vuodelle. Oulu on ainoana
suomalaisena toimijana mukana hankkeessa.

NPDL
New Pedagogies for Deep Learning -hankkeessa kehitetään oppilaiden tulevaisuudessa tarvittavia
taitoja ja koulujen toimintakulttuuria painottamalla syväoppimisen pedagogiikkaa. NPDLhankkeessa perehdytään kuuteen taitoon, joista jokainen sisältää tavoitteita myös tieto- ja
viestintätekniikan osalta. Taidot liittyvät oppimaan oppimiseen, maailmankansalaisuuteen,
yhteistyöhön, viestintään, luovuuteen ja ajatteluun. Hankkeeseen sisältyvän koulujen
arviointityökalun avulla koulun toimintakulttuuria voi arvioida seuraavien teemojen kautta: visio ja
tavoitteet, johtajuus, kumppanuus, digitaalisen teknologian hyödyntäminen, uudet mittarit,
suorituskyvyn rakentaminen ja viestintä. Hanke on päättynyt Oulun kaupungissa, mutta siitä saatuja
kokemuksia pyritään jakamaan myös muihin kuin hankkeessa mukana olleisiin kouluihin.

ICT-taitotesti
ICT-taitotesti on perusopetuksen ja toisen asteen opettajille ja oppilaille tarkoitettu testi heidän
digitaitojensa arviointiin. Turun yliopiston Koulutussosiologian tutkimuskeskus (RUSE) kehittää ICTtaitotestiä. Osallistuneet saavat suorituksestaan palautteeksi oman koontiraportin, jonka tuloksia
voidaan hyödyntää suunnittelun, kehittämisen ja muun toiminnan tukena. Taitotestiä voi käyttää
myös oman osaamisensa kehittämisessä.
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8 Koulujen erityistarpeet
Tiivistäen
•

•
•

Erityiskouluissa on omia muista kouluyksiköistä poikkeavia tarpeita, joita tulisi
huomioida niin resurssihankinnoissa kuin henkilökunnan täydennyskoulutuksen
räätälöinnissä.
Koulutilojen pohjaratkaisuilla ja materiaalivalinnoilla on vaikutusta tietotekniikan
hyödyntämiseen kouluissa.
Useassa eri yksikössä toimivat koulut ovat ilmaisseet huolensa resurssien
riittämättömyydestä.

8.1 Erityisopetus
Oulussa on toiminut vuoden 2017 alusta Tiernan erityiskoulu, joka koostuu yhteensä 11 yksiköstä.
Tiernan koulu tarjoaa oppilailleen erityistä tukea silloin, kun lähikoulun tai alueen tehostetun ja
erityisen tuen järjestelyt eivät riitä vastaamaan oppilaiden tarpeita, joita heidän koulunkäynnin
jatkuminen välttämättä edellyttää. Oppilaat saavat opetusta erityisopetuksena henkilökohtaisen
opetuksen järjestämistä koskevan suunnitelman (HOJKS) mukaisesti. Erityiskouluihin ohjautuminen
harkitaan aina oppilaskohtaisesti yhteistyössä huoltajan ja moniammatillisen oppilashuollollisen
verkoston kanssa.
Perusopetuksen yksiköissä tarjotaan tehostettua ja erityistä tukea oppilaan omassa
opetusryhmässä kaikkia tukimuotoja käyttäen, ellei ole oppilaan edun mukaista siirtää häntä
muuhun opetusryhmään. Erityistä tukea annetaan niille oppilaille, joiden kasvun, kehityksen tai
oppimisen tavoitteiden saavuttaminen ei toteudu riittävästi muuten.
Tiernan koulun yksiköissä on erilaisia opetus- ja oppimisratkaisuja, joilla pyritään vastaamaan
oppilaiden yksilöllisiin tarpeisiin. Esimerkiksi vaikeasti kehitysvammaisille oppilaille on olemassa
omia oppimistiloja, kuten aisti- ja musiikkihuoneet, joilla osaltaan edistetään oppilaiden motorisia
ja kognitiivisia taitoja. Osa erityisopetuksen yksiköistä etenee oppiaineiden sijaan toimintaalueittain, joita ovat motoriikka, kommunikaatio, sosiaaliset taidot, päivittäiset taidot ja kognitiiviset
taidot. Opetustilanteissa käytetään laajasti hyödyksi erilaisia digitaalisia ratkaisuja.

Erityisopetuksessa huomioitavat tarpeet
Digitaalisilla ratkaisuilla mahdollistetaan monelle oppilaalle HOJKS:n mukainen opetus siten, että
esimerkiksi kommunikointi helpottuu tai mahdollistuu ja yksilökohtainen tehtävien teko on
helpompaa. Erityiskoulujen resurssit ja valmiudet tietotekniikan hyödyntämiselle vaihtelevat
yksiköiden välillä. Tiernan koululle toivotaan kaupungilta erityishuomiota esimerkiksi resurssien
kohdentamisessa. Lisäresursseja kaivataan, jotta erityisoppilaiden kanssa saavutetaan
yhdenvertaiset oppimismahdollisuudet muiden kanssa.
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”Heiltä puuttuu tavallaan tasavertainen mahdollisuus aika moneen asiaan elämässä. Että
meillä olisi edes hyvä taso täällä, niin pystytään turvaamaan edes tämmöinen oppimisen
mahdollisuus tässä elämässä.” (Lainaus rehtorihaastattelusta.)
Erityiskoulussa toivotaan omalle henkilökunnalle räätälöityä koulutusta, joka järjestetään heidän
omissa yksiköissään ja jossa huomioidaan heidän arkensa erityispiirteet. Laaja-alaisten
erityisopettajien kanssa käydyistä keskusteluista on ilmennyt, että erityiskoulun henkilökunta
kaipaa lisää tietoa hyvistä opetusta ja oppimista edistävistä sovelluksista ja laitteiden
soveltamismahdollisuuksista.
Tiivis yhteistyö kodin ja koulun välillä on helpottunut nopeampien ja ketterämpien
viestintämenetelmien avulla, mutta sen edistämiseksi kaivataan vielä opettajille omia älypuhelimia.
Esimerkiksi oppilaiden päivän kulusta olisi tärkeää lähettää kuvia huoltajille.
"Kun koulun numerosta soitetaan koteihin, ovat vanhemmat aivan sydän kurkussa, että mitä
taas on koulussa tapahtunut. Olisi mukava lähettää välillä kuvia kännykällä, ja näyttää että
tänään täällä koululla hymyillään." (Lainaus rehtorihaastattelusta.)
Oulun seudulla erityisopetuksen kenttä on laaja ja vaihtelee yksiköittäin. Osalla yksiköistä on
esimerkiksi omia erityistarpeita laitteiden suhteen. Esimerkiksi iPadien on oltava tavallista isompia,
jotta oppilaan on helpompi osua näyttöön motorisista taidoistaan huolimatta. Aineiston perusteella
erityisopetusta tulisikin käsitellä omana kokonaisuutenaan esimerkiksi laitehankintojen ja
koulutuksen järjestämisen osalta.

8.2 Erityistarpeet koulutiloihin liittyen
Useista samassa pihapiirissä tai kauempana toisistaan sijaitsevista yksiköistä koostuvat koulut ovat
ilmaisseet huolensa resurssien jakamisesta. Joissain yksiköissä on hankalampi saada teknistä tai
pedagogista tukea, koska ne joutuvat jakamaan resurssin usean yksikön kesken. Nykyisessä
resurssienjaossa ei huomioida myöskään sitä, että osa kouluista joutuu jakamaan laitehankinnat
useamman yksikön kesken, jolloin kokonaiskustannukset saattavat olla suuremmat kuin yhden
rakennuksen varustelussa.
”Suurin ongelma on, että rahat jaetaan oppilaskohtaisesti Oulun kaupungissa. Kun on kaks
pientä yksikköä, ja kun pieni rahamäärä jaetaan vielä kahteen, niin se on tosi vähän laitteita
mitä saa.” (Lainaus TVT-vastuuopettajahaastattelusta.)
Koulurakennusten ja opetustilojen pohja- ja materiaaliratkaisut vaihtelevat kaupungin sisällä, mikä
lisää yksilöllisen suunnittelun tarvetta koulujen varustelussa. Esimerkiksi kivirakenteisissa kouluissa
paksut seinät heikentävät langattoman verkon kuuluvuutta ilman asianmukaista suunnittelua.
Osassa kouluja kulkuyhteydet tilojen välillä voivat olla haastavia, mikä vaikeuttaa esimerkiksi
läppärikärryjen siirtämistä paikasta toiseen. Tällaisia ongelmia esiintyy kouluissa, joissa opetustiloja
on pihapiirissä useissa eri rakennuksissa tai opetustilat sijaitsevat rakennuksessa useassa eri
kerroksessa. Isoissa kouluissa haasteena voi olla kokonaisuuden hallinta, jos tilaratkaisut ovat
toisistaan hyvin poikkeavia. Myös uusissa ja peruskorjatuissa kouluissa on ilmennyt haasteita
esimerkiksi kaapeloinnin ja AV-laitteiden toimivuuden suhteen.
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9 Yhteenveto
Kouluvierailuiden ja muiden järjestettyjen työpajojen pohjalta projektin aikana kertyi laajasti
laadukasta aineistoa. Rehtorihaastatteluissa viimeisenä kysymyksenä selvitettiin miten rehtorit
näkevät tulevaisuuden ihanteellisen digitaalisuutta hyödyntävän kouluyhteisön. Rehtoreiden
vastauksissa korostui ajatus siitä, että digitaalisuus on koulun arjessa luonnollinen oppimista
edistävä työkalu, jonka käyttötavat ovat aina perusteltavissa pedagogisin hyödyin. Jotta tähän
visiotilanteeseen päästään, tulee kouluissa kehittää systemaattisesti opetushenkilökunnan
osaamista, teknistä tukea, laitteita ja verkkoa sekä ohjelmistoja, käyttöjärjestelmiä ja
oppimisympäristöjä. Näiden ohella kaikkiin osa-alueisiin liittyvät johtaminen, resurssit ja budjetti
sekä yhteistyö ja osallisuus. Kuviossa 8 havainnollistetaan aineiston perusteella muodostettua
visiotilaa ja siihen vaikuttavia asioita.

Kuvio 8. Digikehityksen ydin. Nykytilan selvityksen pohjalta laadittu Oulun kaupungin
digitaalisuuden kokonaistilanne.
Jotta digiloikka saadaan otettua, tulee opettajien digiosaaminen saattaa niin sanotulle
minimitasolle jokaisen opettajan osalta. Tässä onnistutaan, kun opettajille tarjotaan riittävästi ja
tarpeeksi joustavasti koulutusta, täydennyskoulutus suunnitellaan tarvelähtöisesti ja
opetushenkilökunnan käytettävissä on riittävästi pedagogista tukea.
Monipuolinen tieto- ja viestintätekniikan käyttö uuden opetussuunnitelman mukaisesti vaatii
opettajilta sekä välineistön hallinnan tietoteknisiä taitoja että kykyä soveltaa ohjelmia ja sovelluksia
pedagogisesti ja tarkoituksenmukaisesti. Sujuva arki kouluissa varmistetaan riittävällä teknisellä
tuella. Tämä vähentää opettajien kokemaa epävarmuutta, auttaa kehittämään koulun toimintaa ja
edistää opetustilanteiden kohdentumista oppimiseen.
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Tekniseen tukeen pitäisi saada selkeyttä ja lisää resursseja. Tällöin koulussa tiedettäisiin
ongelmatilanteessa, kenen vastuulla mikäkin asia on ja mistä kyseiseen ongelmaan saadaan apua.
Tämän ohella nykyinen OTT:n tarjoama tekninen tuki ja TVT-vastuuopettajien tuntiresurssi eivät
riitä vastaamaan koulujen tarpeeseen. TVT-vastuuopettajien tuntiresurssi menee suurelta osin
teknisten ongelmien ratkaisemiseen, jolloin pedagogisen tuen antamiseen ei riitä aikaa.
Kaupungissa pitää tehdä päätös siitä, kuka vastaa teknisestä tuesta miltäkin osin, ja tarjota riittävät
resurssit sen toteuttamiseksi.
Suurimmassa osassa kouluja koetaan, ettei laitekanta vastaa koulun nykyistä käyttötarvetta.
Sähköisten opetusmenetelmien ja -materiaalien yleistyessä myös laitteiston käyttötarve kasvaa.
Koulut tarvitsevat enemmän erityisesti päätelaitteita oppilaille. Päätelaitteiden sijoittelua tulisi
suunnitella siten, että opettajat voivat käyttää niitä mahdollisimman spontaanisti oppitunnin
aikana. Toiveina on esitetty, että joka luokassa olisi ainakin muutama laite valmiina. Omien
henkilökohtaisten laitteiden hankkiminen opettajille puolestaan edesauttaisi heidän osaamisensa
kehittämistä ja viestintämahdollisuuksia koulun ja kodin välillä.
Toimiva verkko on osa välttämätöntä perustaa digitaalisten ratkaisujen hyödyntämiselle. Jotta
koulussa voidaan kirjoittaa asioita muistiin, tarvitaan kyniä ja paperia, ja jotta oppilaat voivat hakea
tietoa ja tallentaa, on langattoman verkon oltava kunnossa kaikissa alueen kouluyksiköissä.
Kouluille tulee antaa mahdollisuus kehittää omaa toimintaansa pitkäjänteisesti. Tämän vuoksi
kaupungissa tulee tehdä pitkän aikavälin päätökset käytettävistä käyttöjärjestelmistä,
ohjelmistoista ja sähköisistä oppimisympäristöistä.
Digimuutos tapahtuu nopeasti ja se muuttaa jatkuvasti koulujen arkea monella eri osa-alueella.
Rehtorit toivovat Oulun kaupungin sivistys- ja kulttuuripalveluille yhteistä visiota, strategiaa ja
toimenpideohjelmaa digitaalisuuden johtamiseen. Tällä taataan jatkuvuus ja raamit toiminnalle
pitkällä aikavälillä. Sen ohessa rehtoreille olisi hyödyksi koota kokonaiskuvaa selkiyttävä ohjeistus,
joka toimisi muistilistana niistä tehtävistä, jotka heidän olisi hyvä huomioida koulun digitaalisuuden
johtamisessa.
Digiloikka-projekti jatkuu seuraavaksi perusopetuksen digitaalisuuden kehittämissuunnitelman
laatimiseen ja Oulun kaupungin sivistys- ja kulttuuripalveluiden eri sidosryhmien osallistamiseen
osana kehittämisprosessia.
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