
Teppo Pirnes

Opetusvideoiden käyttäminen ammatillisessa

koulutuksessa

Tietotekniikan
pro gradu -tutkielma

4. huhtikuuta 2018

Jyväskylän yliopisto

Informaatioteknologian tiedekunta

Kokkolan yliopistokeskus Chydenius



Tekijä: Teppo Pirnes
Yhteystiedot: teppo@pirnes.net
Puhelinnumero: 044-5598 313
Ohjaaja: Mikko Myllymäki ja Risto Honkanen
Työn nimi: Opetusvideoiden käyttäminen ammatillisessa koulutuksessa
Title in English: Teaching videos in vocational education
Työ: Tietotekniikan pro gradu -tutkielma
Sivumäärä: 54+7
Tiivistelmä: Tämän pro gradu -tutkielman tavoitteena on tutkia opetusvideoiden
käyttämistä toisen asteen ammatillisten perustutkintojen opetuksessa. Tutkimuk-
sessa selvitetään kuinka opiskelijat kokevat videoiden käyttämisen opetuksessa. Li-
säksi tutkitaan opettajien mielipiteitä videoiden hyödyntämisestä opetuksessa ja
onko heillä osaamista ja motivaatiota oman video-opetusmateriaalin tuottamiseen.
Tutkimuksen tiedonkeruu tehtiin kahtena erillisenä kyselytutkimuksena ja tutki-
musmenetelminä olivat kvantitatiivinen ja kvalitatiivinen tutkimus.
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Esipuhe

Tässä pro gradu -tutkimuksessa olen saanut perehtyä videoiden opetuskäytön pe-
rusasioihin ja syventää omaa tietämystäni erilaisista opetusmenetelmistä. Tutkimuk-
sen tekeminen on avartanut näkemystäni opettamisesta ja varsinkin sulautettu ope-
tus ja käänteinen opetus tulevat jatkossa omalta osaltani saamaan enemmän aikaa
opetuksessa. Tutkimustulokset rohkaisevat myös jatkamaan opetuskäyttöön sovel-
tuvien videoiden tekemistä ja uskon pystyväni hyödyntämään niitä paremmin ope-
tuksessani.

Tässä yhteydessä haluan kiittää kaikkia tutkimuksen kyselyihin osallistuneita
Koulutuskeskus JEDUn oppilaita ja opettajia. Kyselyn vastauksista olen saanut tar-
vittavan tiedon tutkimukseeni ja toivottavasti omalta osaltani pystyn tällä tutki-
muksella innostamaan opettajia videoiden opetuskäytön lisäämiseen. Kiitokset läh-
tevät myös ohjaajilleni Mikko Myllymäelle ja Risto Honkaselle. Mikko on kärsiväl-
lisesti kommentoinut tekstejäni ja ohjannut tekemistäni oikeaan suuntaan, vaikka
itselläni suunta on välillä sisällön osalta vaihtunutkin. Ristolta olen saanut arvok-
kaita neuvoja liittyen tekstin ladontaan ja lähdeteoksiin .

Koska elämä ei ole ollut pelkkää tutkimuksen tekemistä, myös taustajoukot an-
saitsevat kiitokset. Harrastuskaverini ovat auttaneet minua tuulettamaan välillä aja-
tuksiani ja saamaan sitä kautta uutta virtaa tekemiseeni. Lopuksi kiitokset menevät
kotijoukoille. Tytärtäni Nooraa haluan kiittää opiskelijan vertaistuesta ja vaimoani
Satua kaikesta tuesta ja ymmärryksestä, jota opiskeluni ja tämän tutkimuksen teke-
minen ovat vaatineet.

Tähän haluan vielä nostaa Aina Inkeri Ankeisen lausahduksen: ”Onko kaiken
aina pakko muuttua?”. Ehkä ei kaiken, mutta kun muutoksia tapahtuu, niin on hyvä
olla itse niitä tekemässä.
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Sanasto

CNC Tietokoneavusteinen työstötekniikka
Moodle Avoimeen lähdekoodiin perustuva verkko-oppimisalusta
MOOC Avoin verkkokurssi
Office 365 Microsoftin pilvipalvelu
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1 Johdanto

Ammatillisessa koulutuksessa on menossa suurin muutos vuosikymmeniin. Am-
matillisen koulutuksen reformi tuo mukanaan muutoksia ja uusia haasteita. Muu-
tokset koskettavat niin hallintoa kuin opetustakin. Ammatillisen koulutuksen ra-
hoitus ja järjestämisluvat ovat muuttumassa ja koulutuksen järjestäjät joutuvat so-
peuttamaan toimintojaan näiden mukaisesti. Tämän lisäksi opetusta määrittelevät
tekijät, kuten opetussuunnitelmat, ovat myös uudistamisen edessä. Myös tutkinto-
nimikkeitä uudistetaan ja tutkintojen määrää vähennetään.

Opetussuunnitelmat eivät sinänsä ota kantaa menetelmiin, mutta opetusjärjeste-
lyt muuttuvat entistä enemmän erilaisia teknologioita hyödyntäviksi. Tämä aiheut-
taa myös opettajien osaamiseen muutostarpeita. Erilaiset verkko-oppimisympäristöt
ovat tulleet tutuiksi aiemmin, mutta opetuksen muuttuessa tarvitaan myös uusia
menetelmiä opetuksen järjestämiseksi.

Ammatillisen koulutuksen reformi tuo mukanaan uusia keskeisiä käsitteitä. Eräs
tällainen on yksilölliset opintopolut. Käytännössä tämä tarkoittaa entistä laajempaa
opintojen henkilökohtaistamista opiskelijan omien aikataulujen ja aiemman osaa-
misen suhteen. Tämä vaatii myös opetusjärjestelyiltä joustavuutta. Opiskelijan on
pystyttävä opiskelemaan itsenäisesti. Erilaisia menetelmiä on runsaasti olemassa,
mutta niitä on otettava käyttöön. Reformi tuo mukanaan myös koulutuksen siirty-
misen yhä enemmän luokkahuoneiden ulkopuolelle, aitoihin työympäristöihin.

Liikkuvan kuvan tai tuttavallisemmin videoiden käyttäminen opetuksen apuna
ei ole enää uusi asia, mutta materiaalin laaja tarjonta luo uusia mahdollisuuksia nii-
den hyödyntämiseen. Myös tekniikka ja verkkoyhteydet ovat kehittyneet. Videoita
voidaan katsoa nykyään ajasta ja paikasta riippumatta. Myöskään omien videoiden
tuottaminen ei ole enää laitteistoista ja ohjelmistoista kiinni. On lähdettävä rohkeasti
tutustumaan uusiin asioihin tekemisen kautta.

Videot ovat tärkeämpi osa tämän päivän opetusta. Videoita on vapaasti saata-
villa erilaisten julkaisujärjestelmien kautta ja yhä useammin opettajat tekevät omaa
videomateriaalia opetuksensa tueksi. Materiaalin kirjo on kuitenkin valtava ja hy-
vän opetusvideon tekeminen vaatii osaamista ja suunnitelmallisuutta. Lisäksi inter-
netistä saatavien materiaalien suhteen on kiinnitettävä huomio tekijänoikeuksiin.
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Digitalisaation myötä ovat uudet oppimiskäsitykset saaneet jalansijaa opetus-
kentässä. Sulautuva opetus tai sulautettu oppiminen eli blended learning yhdistää
luokkahuoneen ja virtuaalisen oppimisympäristön yhdeksi kokonaisuudeksi. Su-
lautetussa opetuksessa korostuu opiskelijan omatoimisuus ja vastuu opiskelujen
etenemisestä.

Tässä pro gradu-tutkielmassa oli tavoitteena tutkia kuinka opiskelijat kokevat
videomateriaalin käyttämisen opetusmenetelmänä ja selvittää myös opettajien nä-
kemyksiä videoiden käyttämisestä opetustyössä. Tutkimuskysymyksiksi nousivat:

1. Kokevatko opiskelijat video-opetusmateriaalin käyttämisen hyödylliseksi ja
toimivaksi opetusmenetelmäksi?

2. Onko opettajilla valmiuksia ja motivaatiota tuottaa video-opetusmateriaalia?

3. Voidaanko video-opetusmateriaalin avulla parantaa yksilöllisten opintopol-
kujen suorittamista?

Tässä tutkimuksessa tiedonkeruumenetelmäksi valittiin kyselytutkimus. Tiedon-
keruu suoritettiin kahdella erillisellä sähköisellä kyselyllä, jotka tehtiin Webropol-
kyselytyökalulla. Tutkimusmenetelmänä käytettiin kvantitatiivista sekä kvalitatii-
vista tutkimusta. Kvantitatiivisen tutkimuksen määrällinen aineisto saatiin kyselyn
strukturoiduista kysymyksistä ja avoimilla kysymyksillä saatiin tutkimukseen laa-
dullista, kvalitatiivista aineistoa. Tutkimuksen kohderyhmänä olivat perustutkinto-
jen ja valmentavien koulutusten opiskelijat ja opettajat. Tutkimukseen osallistuneet
henkilöt olivat Koulutuskeskus JEDUn Haapaveden toimipisteestä.

Tutkimustulosten valossa voidaan todeta, että videoiden opetuskäyttö koetaan
hyvänä menetelmänä ja lähes kaikilla on ollut jonkinlainen kosketuspinta opetusvi-
deoihin. Molemmat ryhmät uskovat myös että videoiden avulla pystytään jatkossa
tukemaan yksilöllisten opintopolkujen toteuttamista. Opettajat toteavat myös, että
he ovat kiinnostuneita tuottamaan itse opetusvideoita, mutta heiltä puuttuu tarvit-
tava osaaminen.

Tutkielma koostuu seitsemästä luvusta. Luvussa kaksi käsitellään oppimiseen ja
opetukseen liittyviä teorioita ja käsitteitä. Kolmannessa luvussa esitetään videoiden
opetuskäytön rakennetta, tekniikka ja julkaisujärjestelmiä. Neljäs luku kuvaa tut-
kimuksen toteutusta. Tutkimuksen tulokset ja pohdinta esitetään luvuissa viisi ja
kuusi. Luku seitsemän on tutkimuksen yhteenveto.
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2 Oppiminen ja opetus

Oppiminen voi sisällöltään olla hyvinkin eri tyyppistä, riippuen mistä asiayhteydes-
sä on kysymys. Tarkkaa määrittelyä oppimisen käsitteelle on hankala löytää. Oppi-
minen ei olekaan yksi yksittäinen ilmiö vaan yhdistelmä useista erilaisista proses-
seista [19]. Yhteistä näille prosesseille on jonkinlainen muutos, mutta sisällöltään ne
voivat olla erilaisia.

Opetuksesta ja oppimisesta on tehty mittava määrä erilaisia tutkimuksia. Tutki-
muksen kohteina ovat olleet mm. erilaiset oppimisteoriat ja oppimiskäsitykset. Op-
pimisteorioita on vuosien myötä tunnistettu ja tunnustettu lisää. Nykyisin opetusta
ja oppimista ei pyritä kuitenkaan ”lokeroimaan” johonkin tiettyyn oppimisteoriaan
ja varsinkin uusien teknisten menetelmien myötä, eri teorioita on yhdistetty ja käy-
tetty opetuksessa rinnakkain. Yleisimpiä oppimisteorioita käsitellään luvussa 2.1.
Myös oppimistyylejä on tutkittu paljon, näistä kerrotaan tarkemmin luvussa 2.2.

Opetuksen suunnittelussa hyödynnetään mm. edellä mainittuja oppimisesta teh-
tyjä tutkimuksia. Näiden teorioiden pohjalta on kehitetty useita erilaisia opetuksen
menetelmiä. Luvussa 2.4 käsitellään tarkemmin tämän työn kannalta tärkeitä me-
netelmiä.

Opetuksen järjestämiseen vaikuttaa fyysiset, psyykkiset ja sosiaaliset tekijät ja
tällöin puhutaan oppimisympäristöistä. Oppimisympäristöjä käsitellään luvussa 2.3.
Näitä tekijöitä kuvataan myös eräässä koulutuksen järjestäjän tärkeimmässä asiakir-
jassa, opetussuunnitelmassa. Opetussuunnitelmaa käsitellään luvussa 2.5.

Ammatillinen koulutus on tulevien vuosien aikana uusien haasteiden edessä.
Rahoitusjärjestelmät muuttuvat ja myös opetussuunnitelmiin tulee isoja muutoksia.
Tämä kaikki tapahtuu ammatillisen koulutuksen reformin nimissä ja näistä muu-
toksista kerrotaan tarkemmin luvussa 2.6.

2.1 Oppimisteoriat

Erilaiset oppimisteoriat ovat antaneet aina suunnan opetukselle ja sen suunnittelul-
le. Se, mikä oppimiskäsitys on ollut hallitsevana teoriana, on tuonut oman leimansa
kyseisen ajankohdan opetukselle. Huomattavaa kuitenkin on, ettei oppimiskäsityk-
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siä voida käsitellä toisiaan poissulkevina, vaan paras tapa tukea oppimista, on käyt-
tää opetuksessa eri oppimiskäsityksiä rinnakkain.

Seuraavaksi tekstissä käsitellään yleisimmät oppimisteoriat. Näiden lisäksi kir-
jallisuudesta löytyy myös muita oppimisteorioita ja -käsityksiä, mutta tässä käsitel-
lyt teoriat ovat yleisemmin tunnettuja ja tunnustettuja.

2.1.1 Behavioristinen oppimiskäsitys

Behavioristinen oppimiskäsitys kehitettiin 1900-luvun puolivälissä. B.F. Skinneriä
pidetään behaviorismin oppi-isänä. Hän tutki laajasti aihetta ja kirjoitti siitä usei-
ta kirjoja. Hänen teoriansa pohjautui vahvasti mm. Pavlovin [26] koirilla tekemiin
kokeisiin. Myöhemmin Skinnerin innoittamana monet opettajat kehittivät opetusta
behavioristisen oppimiskäsityksen mukaan.

Skinnerin tunnetuimpia tutkimuksia behaviorismista oli kyyhky ja opetusko-
ne. Skinnerin [32] tutkimuksessa nälkäinen kyyhky asetettiin häkkiin. Häkkiin oli
asennettu levy, jota kopauttamalla häkkiin annosteltiin ruokaa. Aluksi kyyhky nok-
ki levyä satunnaisesti, jolloin sai ruoka-annoksen. Ennen pitkää kyyhky oppi saa-
maan ruoka-annoksen kopauttamalla levyä. Tässä ruoka toimi ns. vahvistajana, jon-
ka avulla kyyhky oppi nokkimaan levyä.

Skinner käytti tutkimuksissaan vastaavanlaisia kokeita ja ne suoritettiin yleen-
sä eläimillä. Hän yhdisti tutkimuksissaan ihmisten ja eläinten käyttäytymistavat ja
loi johtopäätöksensä tämän olettamuksen pohjalta. Saari ja Harni [30] toteavat että
nykyisen tiedon valossa näissä tutkimuksissa on nähtävissä ei-inhimillinen luonne
eivätkä ole yksiselitteisiä ja täysin objektiivisia.

Opetuksessa behaviorismissa lähtökohtana on tiedon siirtäminen opettajalta op-
pilaalle. Oppimistuloksen määrittelee se, kuinka hyvin opiskelijat ovat tiedon si-
säistäneet. Oppimistuloksien tulee olla selkeästi mitattavissa [28]. Oppijan käyttäy-
tymistä ohjataan ulkopuolelta tulevalla vahvistamisella. Toivotunlaista käyttäyty-
mistä palkitaan ja ei toivottua käyttäytymistä pyritään heikentämään rangaistuksil-
la [32] [38]. Tätä operantin ehdollistamisen menetelmää on kutsutaan ohjelmoiduksi
opettamiseksi.

Vaikka behavioristisen oppimisteorian mukaisella opetuksella on päästy hyviin
tuloksiin ja opetus on monissa tapauksissa tehokasta, on behaviorismi saanut kri-
tiikkiä osakseen. Nykyisten opetussuunnitelmien mukaisesti oppimisen tulisi tuot-
taa laajempaa ymmärrystä ja tietojen tulkintaa. Behaviorismissa kyse on pääosin
erilaisten faktojen ja osasuoritusten ymmärtämisestä ja ne saattavat jäädä muistiin
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merkityksettömiksi osiksi. Lehtinen et al. [19] toteavat, että tämä ei vastaa käsitystä
nykytietämyksen mukaisesta käsitteellisestä ymmärryksestä.

2.1.2 Kognitiivinen oppimiskäsitys

Kognitiivinen oppimiskäsitys kehittyi 1960-luvulla. Se erosi behavioristisesta ajatte-
lusta siinä, että oppimista tarkasteltiin ajattelun ja muistin tuotoksena [19]. Kogni-
tiivisessa oppimiskäsityksessä ulkoisten vaikutusten sijasta kiinnitettiin huomio si-
säisiin vaikutuksiin. Oppimiskäsityksen mukaan on oleellista kuinka oppija proses-
soi tietoa. Oppija toimii itse aktiivisena tiedonkäsittelijänä. Hän kehittää itse omaa
tiedonkäsittelyään, ajatteluaan, ongelmanratkaisukykyä ja itsearviointiaan [38].

Kognitiivisen oppimimiskäsityksen perusajatus on, että oppilas oppii uutta, kun
hän kytkee uudet asiat entisiin taitoihinsa ja tietoihinsa. Oppilaalla on siis aina jo-
kin perustieto tai käsitys uudesta asiasta, ja hän pystyy kytkemään uudet asiat nii-
hin. Uusikylä ja Atjonen [39] kuitenkin huomauttavat että oppilaan ennakkokäsi-
tys asiasta voi olla myös ristiriitainen uuden tiedon kanssa. Opettajan tuleekin olla
selvillä, mitä oppilas ennakkoon asiasta tietää. Näin pystytään välttämään väärien
tietojen vaikutus uuden oppimiseen.

Karin [15] mukaan opettajan on myös pystyttävä työllistämään oppilaiden ajat-
telu ja tarpeen tullen suunnata ajattelu tavoitteiden mukaiseksi. Opetuksen tavoit-
teena on ajattelurakennelmien ja käsitysten muuttaminen. On myös mahdollistetta-
va näiden muutosten testaaminen vuorovaikutuksessa opettajan ja oppilaiden kans-
sa.

2.1.3 Konstruktiivinen oppimiskäsitys

Konstruktivismissa on useita eri keskeisiä ilmiöitä ja eräs oppimisen kannalta kes-
keisiä asioita on myös oppilaan metakognitiiviset taidot. Tämä tarkoittaa oppilaan
tietoisuudesta omasta oppimisestaan. Myös oppilaan oma aktiivisuus, omat tavoit-
teiden asettelut ja motivaatio ovat merkittävässä asemassa. Näissä korostuu oppi-
laan oma toiminta. Voidaankin nähdä, että nämä seikat tekevät konstruktiivises-
ta oppimiskäsityksestä vastakohdan behaviorismille, jossa opettajan rooli on mm.
asettaa oppimisen tavoitteet.

Konstruktiivisen oppimiskäsityksen mukaan oppimisessa korostuu oppilaan oma-
kohtaisten havaintojen tekeminen ja oman tiedon rakentaminen. Lehtinen et al. [19]
toteavat, että konstruktiivisessa ja kognitiivisesssä oppimisessa aikaisemmalla tie-
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dolla on iso merkitys uuden asian oppimisessa. Rauste-von Wright [27] on tiivistä-
nyt konstruktiivisen oppimiskäsityksen periaatteet seuraavasti:

• Oppiminen on aktiivista tiedon konstruoimista,

• Oppiminen liittyy toimintaan ja palvelee toimintaa,

• Oppiminen on aina tilannesidonnaista vuorovaikutuksen tulosta,

• Olennaista on, että oppijassa heräävät omiksi koetut, opittavaan asiaan liitty-
vät kysymykset, oma kokeilu, ongelmanratkaisu ja ymmärtäminen,

• Itseohjautuvuus, minän kasvu ja itsereflektiiviset valmiudet ovat mahdollisia
yksilöille, mutta ne on opittava.

Uusikylän ja Atjosen [39] mukaan konstruktiivinen oppimiskäsitys lähtee aja-
tuksesta, jonka mukaan tieto ei voi koskaan olla tietäjästään riippumatonta vaan yk-
silön ja yhteisöjen itse rakentamaa. He toteavat myös, että oppilasta ei saa jättää ar-
vojen ja informaatiokaaoksen keskelle. Opettaja ei ole pelkkä opiskeluympäristöjen
ja visioiden luoja. Uusikylän ja Atjonen esittävät myös, että pelkkä konstruktivismi
ei riitä, sillä kaikkea ei voi eikä kannata konstruoida itse alusta alkaen. Ihmiselämä
on siihen liian lyhyt.

2.2 Oppimistyylit

Ihminen voi oppia ja hahmottaa asioita käyttäen eri aisteja. Tämä tarkoittaa oppijan
eri aistikanavien hyödyntämistä. Oppimisen yhteydessä puhutaan tällöin auditiivi-
sesta, kinesteettisestä tai visuaalisesta oppimistyyleistä. Auditiivinen oppija oppii
parhaiten kuuntelemalla, kinesteettinen oppija haluaa tehdä ja kokea itse. Visuaali-
nen oppija taas käyttää mieluiten omaa näköaistiaan ja oppii sillä tavoin parhaiten.

Opettamisessa on hyvä ottaa huomioon oppijoiden erilaiset kyvyt käyttää eri ais-
tikanavia. Opettajan tulisi suunnitella opetuksensa siten, että se tarjoaisi kaikille op-
pijoille heille soveltuvan aistikanavan. Repo ja Nuutinen [29] kuitenkin kirjoittavat,
että useimmat ihmiset käyttävät kaikkia kanavia oppimiseen, mutta jokin kanava
voi olla dominoiva suhteessa muihin aistikanaviin.

Auditiiviset oppija oppii kuuntelemalla ja keskustelemalla. Hän kuuntelee mie-
lellään ja kertoo myös itse tarinoita. Hän etenee yleensä asioissa loogisessa järjestyk-
sessä. Hänen sanavarastonsa on laaja. Vaikka hän on hyvä kuuntelija, hänen keskit-
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tymistä saattaa häiritä ulkopuoliset ja häiritsevät äänet. Auditiivinen ihminen naut-
tii hiljaisuudesta [29].

Kinesteettinen oppija oppii parhaiten tekemällä. Oppiminen perustuu kehon liik-
keeseen ja kosketukseen. Hän tarvitsee tekemistä ajatellakseen selkeästi. Hän pitää
erilaisista aktiviteeteistä on hyvä fyysisissä asioissa. Oppimisympäristön tunnelma
ja ilmapiiri ovat hänelle tärkeitä oppimisen kannalta [29].

Visuaalinen oppija käyttää näkemäänsä hyväkseen oppiakseen uusia asioita. Hän
painaa asiat mieleen kuvina. Mielikuvat ja värit ovat myös tärkeitä hänen oppimi-
sensa kannalta. Visuaalisella oppijalla on kuvamuisti ja hänen on vaikea muistaa
sanallisia ohjeita. Erilaiset kaaviot auttavat häntä muistamaan asioita [29].

Vaikka edellä mainitut oppimistyylit ovat perinteisen kasvatuspsykologian mu-
kana olleet laajalle levinneitä keskustelun aiheita ja uskomuksia, Lehtinen et al. [19]
toteavat, ettei yksilöiden luokittelu yksiselitteisesti johonkin oppimistyyliin ole on-
gelmatonta. Oppilailla voi olla erilaisia mieltymyksiä, mutta tieteellistä ja kokeellis-
ta tutkimusta ei ole olemassa, joka todistaisi että oppilaat voidaan jakaa eri oppimis-
tyylien mukaisiin ryhmiin. Lehtinen et al. [19] esittävät, että oppimistyylit olisivat
enemmän myyttejä kuin tieteellisesti todistettuja toimintojen eroja.

2.3 Oppimisympäristöt

Opetusmenetelmien (luku 2.4) yhteydessä puhutaan usein käsitteestä oppimisym-
päristö. Varsinkin konstruktiivisessa oppimiskäsityksessä mainitaan oppimisympä-
ristö käsitteenä ja Uusikylä ja Atjonen [39] kuvaa sen tarkoittavan ulkoista ympäris-
töä jossa oppiminen tapahtuu. Joissain yhteyksissä oppimisympäristöstä käytetään
myös nimitystä opiskeluympäristö. Perusopetuksen opetussuunnitelma [24] kuvaa
oppimisympäristöjä seuraavasti:

”Oppimisympäristöillä tarkoitetaan tiloja ja paikkoja sekä yhteisöjä ja toiminta-
käytäntöjä, joissa opiskelu ja oppiminen tapahtuvat. Oppimisympäristöön kuu-
luvat myös välineet, palvelut ja materiaalit, joita opiskelussa käytetään. Oppimi-
sympäristöjen tulee tukea yksilön ja yhteisön kasvua, oppimista ja vuorovaiku-
tusta. Kaikki yhteisön jäsenet vaikuttavat toiminnallaan oppimisympäristöihin.
Hyvin toimivat oppimisympäristöt edistävät vuorovaikutusta, osallistumista ja
yhteisöllistä tiedon rakentamista. Ne myös mahdollistavat aktiivisen yhteistyön
koulun ulkopuolisten yhteisöjen tai asiantuntijoiden kanssa”.
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Käytännössä oppimisympäristö on siis fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen ym-
päristö jossa tapahtuu oppimista ja opiskelua. Voidaan myös todeta, että oppilas on
oppimisympäristössä, kun hänellä on tuki oppimiselle. Vaikka näin ei voida kovin
yksiselitteisesti oppimisympäristöä määritellä, voidaan vielä tarkentaa oppimisym-
päristön käsitettä Uusikylää ja Atjosta [39] mukaillen:

”Oppimisympäristö on erityisesti oppimistarkoitukseen suunniteltu ja to-
teutettu kokonaisuus, jonka luomiseksi tarvitaan sekä materiaalisia että ei mate-
riaalisia asioita”.

Oppimisympäristön fyysinen sisältö on laajentunut vuosien saatossa. Se mikä
ennen oli periaatteessa pelkästään luokkahuone ja oppikirjat, voi olla tänä päivänä
verkko-oppimisympäristö, simulaatioympäristö, laboratoriotila, aito työympäristö
ja paljon muuta. Varsinkin uusien teknologioiden kehittyminen on mahdollistanut
oppimisympäristöjen laajentumisen.

Puhuttaessa virtuaalisista oppimisympäristöistä, on huomattava, että se on vain
osa oppimisympäristön kokonaisuutta. Oppimisympäristön kokonaisuutta Jaakko-
la et al. [12] kuvaavat kuviolla 2.1. Siinä virtuaalinen oppimisympäristö koostuu
erilaisista elementeistä. Elementit voivat sijaita avoimessa internetissä tai suljetussa
verkossa eli intranetissä. Kuviossa on elementtien joukossa myös oppimisaihio, jo-
ka kuvaa tiettyyn tehtäväkokonaisuuteen liittyvää sivustoa tai materiaalia. Yhteen-
vetona Jaakola et al. [12] toteavat kuvan esittävän koko opetus-oppimiskontekstia,
kaikkine siihen vaikuttavine tekijöineen.

Teknologian lisääntyminen ja käyttöönotto tuo mukanaan uusia haasteita. Sa-
lovaara [13] toteaa että esim. verkkoympäristön mahdollistama vapaus vaikuttaa
ajankäyttöön ja etenemisnopeuteen ja siirtää oppimisen ohjaamisen vastuuta opet-
tajalta oppilaalle. Erilaiset teknologiset ratkaisut mahdollistavat myös yksilöllisten
tarpeiden palvelemista mikä, helpottaa erilaisten oppijoiden oppimista. Oppilaalle
voidaan tarjota tukea sen mukaan, millaisia tiedollisia valmiuksia hänellä on, kuin-
ka hän etenee tehtävissä tai minkälaisia oppimisvaikeuksia hänellä on.

Teknologian mukaantulo ja lisääntyminen ei tuo mukanaan pelkästään positiivi-
sia asioita. Järvelän et al. [13] mukaan teknologia voi tuoda mukanaan turhautunei-
suutta. Opettajat voivat kokea teknologian käytön ahdistavaksi, eivätkä opiskelijat
ole välttämättä kiinnostuneita käyttämään virtuaalisia oppimisympäristöjä. Järvelä
et al. [13] toteavat myös, että teknologian opetuskäytön tutkimusta on kritisoitu sii-
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Kuva 2.1: Opetus-oppimiskonteksti ja sen eri tekijät [12].

tä, ettei se ole pystynyt tuottamaan perusteltuja ja uskottavia ratkaisuja ajankohtai-
siin ongelmiin ja kehittämishaasteisiin. Tällä tutkimuksella on haluttu vastata tähän
haasteeseen ja tuoda tutkimusta lähemmäksi opetusta ja luokkahuonekäytäntöjen
kehittämistä.

2.4 Opetuksen menetelmiä

Puhuttaessa opetuksesta ja oppimisesta, on tunnistettava niiden erot ja sidonnaisuu-
det. Opetuksessa on kyse menetelmistä ja opetuksen järjestämisestä, jolla saadaan
opiskelijat oppimaan haluttuja ja tarvittavia tietoja ja taitoja. Opetusmenetelmien
kirjo on suuri. Tässä luvussa tutustutaan tämän tutkimuksen kannalta merkittäviin
opetusmenetelmiin.

Käänteinen opetus eli Flipped learning tai Flipped Classroom, on varsin uusi
menetelmä opetusmenetelmien joukossa. Ajatuksena tässä metodissa on nimensä
mukaisesti, kääntää opetuksessa ”teorian” opiskeleminen ja ”kotitehtävien” teke-
minen toisin päin. Luvussa 2.4.1 kerrotaan lisää käänteisestä opetuksesta.

Sulautettu opetus eli Blended Learning on vakiintunut käsitteeksi kun puhutaan
lähiopetuksen ja verkko-opetuksen yhdistämisestä. Blended learning termiä käytet-
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tiin ensimmäistä kertaa vuonna 1999, kun Interactive Learning Center esitteli heidän
Internet verkko-oppimisympäristönsä. Sulautettua opetusta käsitellään tarkemmin
luvussa 2.4.2.

Flipped learning ja blended learning eivät ole synonyymejä, mutta opetus voi-
daan kyllä toteuttaa niin, että se on molempien menetelmien mukaista opetusta [43].

2.4.1 Käänteinen opetus

Ensimmäisten joukossa käänteiseen opetukseen liittyvät kokeilut lienevät tehneet
Jonathan Bergman ja Aaron Sams, jotka vuonna 2007 tallensivat omat kemianope-
tuksen luentonsa videolle. Seuraavana vuonna he hyödynsivät luentovideoita ope-
tuksessa. Ajatuksena luentojen tallentamisessa oli, että jatkossa opiskelijat pystyivät
katsomaan luentotallenteet kotona. Varsinaisia muita kotitehtäviä ei oppiaineesta
annettu ja oppitunneilla keskityttiin tutkimaan mitä opiskelijat olivat oppineet ja
soveltamaan opittua tietoa. He totesivat että kyseinen malli oli paljon tehokkaampi,
kuin heidän aiemmin käyttämänsä opetusmenetelmät [4]. He kirjoittavat kirjassaan
Flip your classroom myös, etteivät voi ottaa kunniaa menetelmän kehittämisestä it-
selleen ja eivät myöskään keksineet termiä Flipped Classroom.

Käänteisen opetuksen perusajatus on siis kääntää perinteinen opettamisen ja
opiskelun malli toisinpäin. Opiskelijat tutustuvat opetettavaan aiheeseen etukäteen
ja luennoinnin sijasta opettaja pystyy käyttämään aikaansa enemmän opiskelijoiden
ohjaamiseen. Oppitunneilla voidaan siten tehdä enemmän aiheeseen liittyviä tehtä-
viä ja soveltaa opittua asiaa esimerkiksi erilaisissa laboratorioharjoituksissa.

Toimiakseen käänteinen opetus vaatii opiskelijoilta entistä enemmän itseohjau-
tuvuutta ja vastuuta omien opintojen suorittamisesta. Opiskelijoiden motivaatiolla
on suuri merkitys opintojen etenemisessä. Vaikka opiskelija tuottaa oman motivaa-
tionsa voi opettaja rakentaa olosuhteet motivaation rakentumiselle. Toivola ym. [35]
toteavatkin, että opettaja voi omalla toiminnallaan ja oppimisympäristön luomisella
vaikuttaa motivaatioon ja tukea opiskelijan itseohjautumista ja autonomian kehitty-
mistä (kuva 2.2).

Toivola ym. [35] mainitsevat myös, että opetuksen kannalta keskeisin alue op-
pimisessa on lähikehityksen vyöhyke. Tätä kuvataan toiminnalla, jossa opiskelija ei
pysty suorittamaan tehtävää täysin itsenäisesti, mutta hän kykenee suoriutumaan
siitä oikeanlaisen ohjauksen ja tuen avulla. Perinteisessä opetuksessa on oppimi-
sen tehostamiseksi muodostettu oppilaista eri tasoisia ryhmiä. Tämä on toiminut
varsinkin silloin, kun opetuksen pääpaino on ollut tiedon siirtäminen. Käänteisessä
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Kuva 2.2: Oppilaan motivaation muodostuminen.[35]

opetuksessa tämä ei kuitenkaan ole aina perusteltua, koska tiedon siirtämisen ajatel-
laan lähtökohtaisesti tapahtuvan luokkahuoneen ulkopuolella. Ryhmiä käytettäes-
sä on mietittävä tarkkaan ryhmien muodostaminen ja peruslähtökohtana ryhmien
muodostamisessa on muodostaa ne heterogeenisesti.

Edellisiin tekijöihin pohjautuen voidaan ajatella, että käänteinen opetus tarjoaa
entistä paremman mahdollisuuden toteuttaa yksilöllisiä opintopolkuja ja itseopiske-
luna suoritettavia opintoja. Opiskelija pystyy hankkimaan tarvittavan tiedon ajasta
ja paikasta riippumatta ja luokkatilat muuttuvat helposti erilaisiksi testaus- ja labo-
ratorioympäristöiksi. Ammatillisen koulutuksen osalta tämä tulee olemaan jatkossa
eräs suuri mahdollisuus opetusmenetelmien joukossa. Ammattillisen koulutuksen
reformihan edellyttää entistä laajemmin yksilöllisten opintopolkujen käyttämisen ja
hyödyntämisen. Lisää ammatillisen koulutuksen reformista kerrotaan luvussa 2.6.

Aiemmin mainitun yksilöllisen oppimisen lisäksi, yhdeksi pääpiirteeksi kääntei-
sessä opetuksessa nousee yhteisöllisyys ja yhteisöllinen oppiminen. Oppitunnit ei-
vät yleensä ole niin muodollisia ja tiukkaan sidottuja kuin perinteisessä opetukses-
sa. Näin tilaa ja aikaa jää enemmän keskusteluille ja spontaanille toiminnalle [35].
Vuorovaikutus ja ajatusten vaihtaminen opettajan ja muiden opiskelijoiden kans-
sa, auttaa opiskelijaa myös oman identiteetin muodostumisessa. Tällä tavoin myös
opettaja oppii tuntemaan opiskelijansa paremmin.

11



2.4.2 Sulautettu opetus

Sulautettu opetus on tullut yhä useammin tutuksi termiksi, kun puhutaan perintei-
sen luokkaopetuksen ja verkko-opetuksen yhdistämisestä. Sulautetulle opetukselle
ei ole selkeää yksiselitteistä määritelmää ja asialle löytyy myös useita eri rinnak-
kaistermejä ja käännöksiä. Tällaisia ovat mm. blended learning, sulautuva opetus,
hybridiopetus ja mixed learning. On myös huomattava että blended learning termi-
nä tulisi kääntää sulautetuksi oppimiseksi eikä opetukseksi. Suomenkielisissä mate-
riaaleissa nämä käsitteet usein sekoittuvat. Riippuen asiayhteydestä, käsitteillä voi
olla kuitenkin eroavaisuuksia. Lisäksi englanninkielinen termi blended learning, pi-
tää sisällään usein sulautuvan opetuksen ja monimuoto-opetuksen käsitteet.

Aina ei ole nähtävillä näiden termien eroja ja jossain yhteydessä on kysytty miten
sulautettu opetus eroaa monimuoto-opetuksesta? Suurin periaatteellinen ero edellä
mainittujen opetusten eroista on teknologian käyttäminen. Monimuoto-opetuksessa
verkko-opetus otetaan mukaan tukemaan lähiopetusta, kun taas sulautetussa ope-
tuksessa on mahdollisuus käyttää laajemmin erilaisia teknologiasia ratkaisuja. Itko-
nen [11] toteaa, että monimuoto -opetuksessa lähestymistapa on eri menetelmien
monimuotoisuuden käyttämisessä, kun taas sulautetussa opetuksessa lähtökohta
on opettajakeskeinen opetuksellinen näkökulma. Tiivistettynä sulautettu opetus voi-
daan määritellä yhdistelmäksi lähiopetusta ja tieto- ja viestintätekniikalla tapahtu-
vaa opetusta.

Holden kuvaa [10] sulautuvan opetuksen käsitemallin koostuvan kolmesta eri
osatekijästä: oppimisympäristö, oppimisvälineet ja oppimistavoitteet. Sulautuvaa
opetusta voidaan suunnitella tämän mallin mukaisesti. Jokaista osatekijää voidaan
tarkastella erillisenä, mutta yhdessä ne muodostavat sulautuvan opetuksen koko-
naisuuden. Malli on kuvattu kuvassa 2.3.

Juuri opetusteknologian kehittyminen ja uusien sovellusten lisääntyminen on
luonut uusia haasteita opetuksen järjestelyihin. Oppilaitoksilta puuttuvat yhteiset
käytännöt ja ohjaus teknologioiden käyttöön on puutteellista. Savander-Ranne ym.
[31] toteaakin, että edellä mainitut seikat ovat lisänneet oppimisympäristöjen sirpa-
loitumista.

Sulautettu opetus, kuten muutkin opetusmenetelmät, vaativat huolellista suun-
nittelua ja jatkuvaa kehitystä. Arney [3] kuvaa sulautetun opetuksen käyttöönottoa
ja kehittämistä seuraavalla kuvalla 2.4. Kuvassa opetuksen aloittamista edeltää pro-
sessin aloittaminen ja toteutuksen suunnittelu. Koko toiminnan arviointia toteute-
taan kaikkien vaiheiden yhteydessä.
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Kuva 2.3: Sulautetun opetuksen osatekijät.[10]
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Kuva 2.4: Sulautetun opetuksen toteutuksen ympyrä.[3]
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Graham [5] on nostanut esille kolme määritelmää sulautetusta opetuksesta:

• pedagogisten toimintatapojen ja informaatiojakelujärjestelmien yhdistäminen,

• opetusmetodien yhdistäminen,

• lähi- ja verkko-opetuksen yhdistäminen

Useissa eri tutkimuksissa on kuitenkin todettu, etteivät kyseiset määritelmät ole
yksiselitteisesti pelkästään sulautuvan opetuksen määritelmiä, vaan soveltuvat hy-
vin myös moneen muuhun pedagogiseen malliin. Grahamin [5] mukaan ainoastaan
viimeinen määritelmä on selkeää sulautettua opetusta. Peruslähtökohta sulautetun
opetuksen järjestämissä on siis lähi- ja verkko-opetuksen yhdistäminen. Kun opiske-
lija voi opiskella osan kurssin sisällöstä verkossa ja osan lähiopetuksessa, toteutuu
sulautettu opetus.

On kuitenkin huomattava, että kaikkea opetusta ei kannata tai edes pysty su-
lauttamaan. Bonk ja Graham [5] toteavat, että esimerkiksi teknisten laboratoriotöi-
den suorittaminen on parasta opettaa edelleen perinteisissä opetustiloissa. Lisäk-
si ammatillisen koulutuksen työnopetukset on tarkoituksenmukaisempaa järjestää
perinteisellä tavalla.

Osguthorpen ja Grahamin [25] mukaan sulautetussa opetuksessa voidaan yh-
distää erilaisia oppimisympäristöjä. Näin voidaan huomioida erilaisten oppijoiden
kyky omaksua asioita ja tarjota opetusta useilla eri esittämismuodoilla. Tämä tukee
erilaisia oppimistyylejä. Myös opettajien pedagogisten valmiuksien perusasioita on
huomioida eri aistikanavien hyödyntäminen opetuksessa. Tällöin oppiminen on to-
dennäköisempää ja myös opiskelijat ovat motivoituneempia.

Vaikka tänä päivänä voidaan sulautettu opetus ajatella erilliseksi menetelmäk-
si opettaa tietyllä tavalla, voidaan kuitenkin uskoa, että tulevaisuudessa sulautet-
tu opetus on arkipäivää. Kuvassa 2.5 ovat Bonk ja Graham [5] kuvanneet oppimi-
sympäristöjen kehitystä. Aiemmin lähiopetuksen ja verkko-opetuksen oppimisym-
päristöt ovat olleet erillisiä ympäristöjä ja verkko-oppimisympäristöt ovat synty-
neet teknologian kehittymisen kautta. Tänä päivänä nämä ympäristöt ovat yhdisty-
mässä toisiinsa sulautettujen opetusten sovellusten kautta. Tulevaisuudessa verkko-
opetuksen ympäristöt ja sulautetut opetuksen sovellukset tulevat lisääntymään en-
tistä enemmän. Bonk ja Graham [5] ennustavatkin, että tulevaisuudessa tämä sulau-
tettujen oppimisympäristöjen määrä tulee kasvamaan ja on opetuksessa pääosassa.
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Kuva 2.5: Oppimisympäristöjen yhdistyminen.[5]

Tietotekniikan kehittymisen sekä verkkoyhteyksien nopeuksien kasvun myötä,
on sulautettu opetus tullut yhä merkittävämmäksi tekijäksi nykyaikaisessa opetuk-
sessa. Tekniikka mahdollistaa yhä uusia ja erilaisia toteutusmalleja verkko- opetuk-
seen ja lähiopetuksen järjestämiseen. Lähiopetuksen luentoja voidaan videoida ja
tallentaa myöhempiä katselukertoja varten. Luentoja voidaan myös seurata reaa-
liaikaisesti etäopiskeluna erilaisten verkkoneuvottelujärjestelmien kautta.

Vaikka Arney [3] toteaa tekniikan olevan tärkeässä roolissa sulautetussa opetuk-
sessa, on kuitenkin huomattava, ettei se ole sama asia kuin teknologiaorientoitunut
opetus. Sulautetussa opetuksessa asetetaan oppiminen keskiöön, kun taas tekno-
logiaorientoituneessa opetuksessa opiskellaan asioita teknologiaa hyväksikäyttäen,
mutta menetelmät voivat olla perinteisiä opetusmalleja.

2.5 Opetussuunnitelmat

Valtakunnalliset opetussuunnitelmien perusteet ovat uusiutuneet perus- ja lukio-
opetuksessa ja ammatillisen koulutuksen osalta viimeisimmät muutokset tapahtu-
vat vuoden 2018 aikana. Opetussuunnitelman perusteissa määritellään opetukseen
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liittyvistä tekijöistä, kuten esimerkiksi opetuksen tavoitteista, sisällöstä ja arvioin-
nista. Opetussuunnitelman perusteet peilaavat aina kyseisen aikakauden osaamis-
tarpeisiin ja ovat myöskin ennusteita tulevista tarpeista. Valtakunnallisten opetus-
suunnitelmien perusteiden sisällöt laatii Opetushallitus [24].

Opetussuunnitelman perusteet on määräys [24], jonka mukaan laaditaan paikal-
linen opetussuunnitelma. Opetussuunnitelman voivat laatia eri tahot, riippuen kou-
lutusasteesta. Ammatillisen koulutuksen osalta koulutuksen järjestäjä on yleensä
opetussuunnitelman laatija. Perusopetuksen puolella opetusta järjestävä kunta on
opetussuunnitelman tekemisestä vastuussa. Opetussuunnitelman laatimiseen voi-
daan ottaa tarvittaessa mukaan eri sidosryhmiä. Kari [15] on tiivistänyt hyvän ope-
tussuunnitelman ominaisuuksia seuraavasti:

• Opetussuunnitelma toimii hallinnollis-pedagogisena kontrollijärjestelmänä,

• Opetussuunnitelman avulla ylläpidetään koulutuksellista ja opetuksellista pe-
rinnettä,

• Opetussuunnitelma edistää koulutuksen jatkuvuutta ja eri koulutusasteiden
yhteensopivuutta,

• Opetussuunnitelma konkretisoi koulutuspoliittisia tavoitteita,

• Opetussuunnitelma tuo esille opetettavien sisältöjen keskinäiset suhteet ja huo-
mioi niiden integroinnin,

• Opetussuunnitelma ohjaa koulun toimintaa pedagogisilla periaatteilla,

• Opetussuunnitelma ohjaa osaamisen arviointia ja konkretisoi oppimistuloksia

Ammatillisessa koulutuksessa yhä suurempi osa oppimisesta tapahtuu työpai-
koilla. Opetussuunnitelman laatimisessa on tärkeä saada esille myös työelämän tar-
peet ja huomioida paikalliset tarpeet opetussuunnitelmassa, siltä osin kuin se on
mahdollista.

Nummenmaan et al. [22] mukaan koulutustasosta riippumatta, opetussuunni-
telma on keskeinen opetuksen ja kehittämisen väline. Opetussuunnitelmien laatimi-
sessa ja kehittämisessä koulutusorganisaatiot määrittelevät sisältöä eri tavoin. Tämä
johtuu erilaisista tulkintatavoista ja työssä mukana olevista sidosryhmistä. Riippu-
matta opetussuunnitelman kehittämisympäristöstä, on se palkitseva oppimispro-
sessi tekijöille itselleen. Opetussuunnitelma työ tulisikin nähdä jatkuvana prosessi-

16



na. Uusikylä ja Atjonen [39] toteavatkin, että opetussuunnitelma ei saisi olla staatti-
nen asiakirja. Sen tulisi uusiutua tarpeen mukaan.

Paikallisesti laaditun koulutuksenjärjestäjäkohtaisen opetussuunnitelman lisäk-
si opetukseen voi liittyä monia muita opetussuunnitelmia. Turunen [37] mainitsee
opetussuunnitelmien voivan olla esim. yksilö-, ryhmä-, luokka-, koulutusohjelma-,
kunta-, valtio- tai vaikkapa maanosakohtaisia. Lisäksi ammatillisissa opinnoissa voi
olla alakohtaisia opetussuunnitelmia, jotka liittyvät läheisesti ammateille annettui-
hin pätevyysvaatimuksiin.

Opetussuunnitelmat ovat jo 1990- luvulta alkaen korostaneet yksilöllisten va-
lintojen tekemistä [2]. Henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS) on ollut käsit-
teenä ja menetelmänä mm. ammatillisessa koulutuksessa ja korkeakouluopinnois-
sa 2000-luvun alkupuolelta saakka. Henkilökohtaisen opintosuunnitelman voidaan
sanoa olevan myös opetussuunnitelman yksi muoto. Siinä voidaan määritellä mm.
opiskelijan opintojen sisällöt ja suorittamisaikataulut. Opintojen sisältöihin vaikut-
tavat usein omat valinnat, mahdolliset aiemmat opintosuoritukset ja työn kautta
hankittu osaaminen.

Ammatillisen koulutuksen reformin myötä, henkilökohtainen osaamisen kehit-
tämissuunnitelma (HOKS), tulee korvaamaan henkilökohtaisen opiskelusuunnitel-
man käsitteen. Lisää ammatillisen koulutuksen muutoksista ja reformista kerrotaan
luvussa 2.6. Erityistä tukea tarvitseville opiskelijoille on käytössä edellisten lisäksi
muita henkilökohtaistamisen menetelmiä.

2.6 Ammatillinen koulutus muutosten edessä

Suomessa koulutuksen järjestäjiä ohjataan erilaisilla säätely- ja ohjausjärjestelmil-
lä. Nämä järjestelmät pohjautuvat koulutuksesta säädettyihin lakeihin ja asetuksiin.
Ylintä päätäntävaltaa koulutuksen järjestäjien ohjauksessa käyttää Opetus- ja kult-
tuuriministeriö. Suomen koulutusjärjestelmä koostuu eri koulutusasteista. Koulu-
tusjärjestelmä on kuvattu tutkinnoittain ja koulutuksen järjestäjittäin kuvassa 2.6.
Ammatillinen koulutus kuuluu toisen asteen koulukseen ja sen tarkoituksena on
kehittää ammatillista osaamista työelämää varten. Lisäksi ammatillisen koulutuk-
sen tavoitteena on edistää työllisyyttä ja tukea elinikäistä oppimista. Kuvasta huo-
mataan, että tänä päivänä myös toisen asteen ammatilliset tutkinnot mahdollistavat
jatko-opintokelpoisuuden korkea-asteen koulutuksiin.

Meneillään oleva ammatillisen koulutuksen reformi [23] on suurin muutos am-
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matillisen koulutuksen osalta vuosikymmeniin. Reformin myötä yhdistettiin lait
ammatillisesta peruskoulutuksesta ja ammatillisesta aikuiskoulutuksesta yhdeksi
uudeksi laiksi. Uusi laki ammatillisesta koulutuksesta tuli voimaan vuoden 2018
alussa. Reformin mukana tulevat muutokset koskevat ammatilliseen koulutuksen
mm. järjestäjärakennetta, järjestämislupia, rahoitusta, tutkintorakennetta ja ohjaus-
ta. Uudistusten taustalla on yhä nopeammin muuttuvat työelämän tarpeet ja tavoite
saada opiskelijat valmistumaan entistä nopeammalla aikataululla.

Järjestäjärakenteen osalta Opetus- ja kulttuuriministeriö ohjaa koulutuksen tar-
jontaa niille alueille jossa on tarvetta koulutukselle, kuitenkin siten että koulutuksen
palveluverkko on riittävän kattava koko maan osalta. Opetus- ja kulttuuriministe-
riö myös tukee koulutuksen järjestäjiä yhdistymisiin ja jatkossa koulutuksen järjes-
täjien määrä vähenee ja ne ovat suurempia kuin nykyisin. Osana näitä muutoksia
ammatillisten tutkintojen ja koulutuksen järjestämisluvat uusittiin syksyllä 2017 ja
niitä myönnettiin yhteensä 149:lle eri koulutuksen järjestäjälle.

Rahoitusjärjestelmän osalta muutokset kohdistuvat vuosille 2018-2022. Rahoi-
tusmallin peruselementit muuttuvat hieman ja näiden jako-osuudet muuttuvat ai-
emmin mainittujen vuosien aikana. Painotus rahoituksessa muuttuu siten, että en-
tistä rahoituksessa entistä suurempi vaikutus tulee olemaan koulutuksen vaikutta-
vuudella ja suoritettujen tutkintojen määrällä. Kuvassa 2.7 on OPH:n esitys refor-
min tuomien muutosten vaikutus ammatillisen koulutuksen rahoitukseen. Kuvasta
on nähtävissä kuinka perusrahoituksen osuus pienenee lähes puoleen nykyisestä
osuudesta. Jatkossa rahoitusosuudet kasvavat suoritusrahoituksen ja vaikuttavuus-
rahoituksen osalta. Suoritusrahoituksen mittaristo koostuu tutkinto- ja osatutkinto-
suorituksista ja vaikuttavuusrahoitukseen vaikuttaa opiskelijoiden jatkosijoittumi-
nen opintojen suorittamisen jälkeen. Näillä muutoksilla pyritään ohjaamaan kou-
lutuksenjärjestäjiä entistä laadukkaampaan koulutukseen ja sitä kautta tutkintojen
suorittamisiin.

Ammatillisten koulutuksen tutkintorakenne tulee muuttumaan merkittävästi vuo-
teen 2019 mennessä. Käytännössä tämä tarkoittaa joidenkin tutkintojen poistumis-
ta, joidenkin uusien tutkintonimikkeiden käyttöönottoa sekä opetussuunnitelmien
uudistamista. Ammatillisessa koulutuksessa tulee jatkossa olemaan 164 tutkintoni-
mikettä aiemman 351 tutkinnon sijaan. Vaikka tutkintojen määrä vähenee, voidaan
tutkintojen sisällä valita useammista osaamisaloista tai suuntautumisvaihtoehdois-
ta. Opiskelijalla tulee olemaan entistä suuremmat mahdollisuudet yksilöllisiin va-
lintoihin tutkinnon sisällä. Tällä toiminnalla voidaan jatkossa vastata paremmin no-

19



0 %

10 %

20 %

30 %

40 %

50 %

60 %

70 %

80 %

90 %

100 %

2018 2019 2020 2021 2022

2 4 4 4 4

95 95

70
60

50

5 5

20
30

35

10 10
15

Kokonaisrahoituksen jakautuminen 2018-2022

Strategiarahoitus (max.4% kok.rah) Perusrahoitus
Suoritusrahoitus Vaikuttavuusrahoitus

Kuva 2.7: Rahoituksen jakautuminen vuosina 2018-2022 (OPH)

peasti muuttuvia työelämän tarpeita.
Opiskelijoille näkyvin muutos reformin myötä on opintojen henkilökohtaista-

minen. Aiemminkin ammatillisessa koulutuksessa on ollut käytössä erilaisia hen-
kilökohtaistamisen malleja, riippuen siitä, onko opiskelija opiskellut opetussuun-
nitelmaperusteisessa vai näyttötutkintoperusteisessa koulutuksessa. Nyt tämä pro-
sessi yhtenäistetään kaikille opiskelijoille samanlaiseksi. Jatkossa henkilökohtaista-
misen suunnitelmasta käytetään nimitystä henkilökohtainen osaamisen kehittämis-
suunnitelma (HOKS). Tämän myötä koulutuksen järjestäjän velvollisuus on osaa-
misen tunnustaminen ja koulutuksessa pyritään keskittymään puuttuvan osaami-
sen hankkimiseen. Tämä tuo mukanaan mahdollisuuden opiskelijoille yksilöllisten
opintopolkujen suorittamisen ja valmistumisen lyhyemmässä ajassa. Koulutuksen-
järjestäjille entistä suurempi opintojen henkilökohtaistaminen tuo uusia haasteita.
Perinteisen ryhmäopetuksen lisäksi, opiskelijoille on mahdollistettava opintojen it-
senäinen suorittaminen.

Opetus- ja kulttuuriministeriö on kuvannut henkilökohtaistamisen prosessia ku-
vassa 2.8. Keskeistä prosessissa on tunnistaa ja tunnustaa opiskelijan aiempi osaa-
minen ja sitä kautta suunnitella opiskelijan oma yksilöllinen opintopolku hänelle
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sopivaksi. Tämä yksilöllinen opintopolku on osa ammatillisen koulutuksen refor-
min mukanaan tuomista uudistuksista, jolla ohjataan koulutusta entistä enemmän
osaamisperusteiseksi ja asiakaslähtöiseksi.
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3 Liikkuva kuva opetuksessa

Liikkuvan kuvan eli videon käyttäminen opetuksessa ei ole uusi asia. Liikkuvaa
kuvaa on hyödynnetty aina sen hetkisen tekniikan ja tarjonnan mukaan. Videoi-
den käyttäminen yleistyi 1980-luvulla ja nyttemmin, kun tekniikka on kehittynyt
huimasti, on videoiden käyttäminen opetuksessa on joka päiväistä. Enää ei tarvit-
se kokoontua auditorioon tai television äärelle, vaan liikkuvan kuvan esittämiseen
on käytössä paljon erilaisia laitteita. Tarvittaessa kuva saadaan näkymään vaikka
oppilaiden omista mobiililaitteista.

Videoviestintä voidaan jaotella eri tavoin. Kirin [17] mukaan videoviestintä jae-
taan yleisesti kahdella tavalla. Ensimmäinen tapa jakaa kenttä, on jakaa se vuorovai-
kutteiseen ja yhdensuuntaiseen videoviestintään. Vuorovaikutteisessa tavassa osal-
listujat voivat sekä lähettää että vastaanottaa videokuvaa. Yhdensuuntaisessa vi-
deoviestinnässä samaa videotoistoa katsoo yksi tai useampi osallistuja.

Toinen tapa jakaa kenttä on jaotella se reaaliaikaiseen ja tallenteisiin pohjautu-
vaan viestintään. Reaaliaikaisessa videolähetys katsotaan samanaikaisesti tuotta-
misen kanssa. Tallenteisiin pohjautuvassa kuvaus toteutetaan etukäteen ja tallenne
voidaan katsoa myöhemmin. Kiri kuvaa myös videoviestinnän jaottelun kuvan 3.1
avulla. Kuvan mukaan voidaan muodostaa neljä erilaista videoviestinnän muotoa:

1. Yhdensuuntainen tallennettu viestintä,

2. Reaaliaikainen vuorovaikutteinen viestintä,

3. Reaaliaikainen yhdensuuntainen viestintä,

4. Vuorovaikutteinen tallennettu viestintä,

Tässä tutkimuksessa olevat liikkuvan kuvan muodot kuuluvat yhdensuuntai-
seen tallennettuun viestintään. Kuvassa sen tuotantoon ja jakeluun käytetyt lait-
teet ja tekniikat on esitetty vihreällä värisävyllä olevassa laatikossa. Tuotannossa
voidaan käyttää esim. puhelinta, tablettitietokonetta tai videokameraa. Jakeluun on
käytössä useita eri mahdollisuuksia mm. YouTube tai oma mediapalvelin. Kuvauk-
set kaikista viestinnän muodoista ja esimerkeistä on nähtävissä tarkemmin kuvasta
3.1.
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Kuva 3.1: Videoviestinnän kentän jakautuminen [17]

Opetukseen käytettävät videot tai kuten Kay [16] sanoo, videopodcastit, voidaan
jakaa tarkoituksen, segmentoitumisen, pedagogisen strategian ja akateemisen fo-
kuksen mukaan. Ensimmäisenä hän mainitsee tarkoituksen. Tarkoituksen mukaan
kategorisoidut videot jakaantuvat neljään eri ryhmään: Luentopohjaiset, tehostetut,
täydentävät ja työesimerkit. Luentopohjaiset ovat koko luennon nauhoitteita, joi-
ta opiskelijat voivat katsoa jälkikäteen. Tehostettu videopodcast on esitysgrafiikal-
la esim. PowerPoint, tehty videomateriaali, johon on lisätty selostus. Täydentävät
videopodcastit voivat olla sisällöltään demonstraatioita tai oppimateriaalin tiivis-
telmiä. Työesimerkit pitävät sisällään selityksiä erilaisista ongelmista tai tehtävistä,
joita opiskelijat pyrkivät ratkaisemaan.

Seuraavaksi Kay [16] esittää kategoriaksi segmentoitumisen. Siinä videot jaetaan
pienempiin osiin, joita voidaan hakea ja tarkastella opiskelijan tarpeiden mukaan.
Kolmas tapa jakaa videot on pedagoginen strategia. Siinä videot voidaan jakaa kol-
meen osaan: vastaanottavaiseen katseluun, ongelmanratkaisuun ja videoiden teke-
minen. Vastaanottavaisessa katselussa opiskelija voi katsoa videoita haluamistaan
ja tarvitsemistaan asioista. Tässä videon merkittävin tehtävä on tiedon välittämi-
nen. Ongelmanratkaisussa videoleikkeet ovat suunniteltu selittämään opiskelijoille
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erilaisia ongelmatilanteita ja auttamaan niiden ratkaisemisessa. Kayn [16] mukaan
videoiden tekeminen on myös yksi videoiden opetuskäytön muoto, joka kuuluu pe-
dagogisen strategian kategoriaan. Siinä opiskelijat oppivat tutkimalla, yhteistyöllä
ja tekemällä itse videomateriaalia.

Viimeiseksi Kay [16] esittelee akateemisen fokuksen. Siinä voidaan videot jakaa
kahteen osa-alueeseen: käytännölliset ja käsitteelliset. Käytännölliset videot esitte-
levät käytännön taitoja ja erityisiä ongelmia. Nämä ovat yleensä lyhyitä tai segmen-
toituja. Toinen osa käsitteelliset videot kohdistuvat teoreettisiin käsitteisiin ja ovat
yleensä pitkiä. Ne voivat olla myös segmentoituja.

Liikkuvaa kuvaa voidaan hyödyntää opetuksessa monella eri tavalla. Oppilaat
voivat tuottaa omaa materiaalia ja hyödyntää tätä esim. tehtävän palautuksessa.
Opettaja voi tehdä myös omaa materiaalia opetuksen tueksi. Materiaali voi toimia
tietolähteenä tai havaintoesityksenä. Materiaalin tekemisessä on tarpeellista tunnis-
taa hyvän opetusvideon piirteet. Hyvän opetusvideon suunnittelusta ja toteutuk-
sesta kerrotaan lisää luvussa 3.1.

Kuvaamisen tekniikka on kehittynyt. Videokamerat ovat yleistyneet ja hinnat
ovat laskeneet huomattavasti esim. viime vuosituhannen VHS-kameroista. Kame-
roiden koot ovat pienentyneet, kuvan laatu on parantunut ja tallennusmahdollisuu-
det ovat monipuolistuneet. Kuvaaminen on mahdollista myös erilaisilla mobiililait-
teilla. Videoiden tekniikkaa käsitellään tarkemmin luvussa 3.2.

Omien videotuotosten lisäksi on mahdollisuus käyttää valmista materiaalia. Ope-
tuskäyttöön suunniteltua ja tehtyä materiaalia löytyy useista eri lähteistä ja useisiin
eri oppiaineisiin. Lisäksi Internetistä löytyy materiaalia, jota voi hyödyntää opetuk-
sessa vaikka sitä ei alunperin siihen käyttöön olisi suunniteltu. Lisää verkosta löy-
tyvästä materiaalista ja sen käyttämisestä opetuksessa, käydään läpi luvussa 3.3.

3.1 Opetusvideon suunnittelu ja toteutus

Opetusvideon käsitteen sisälle voidaan asettaa hyvinkin erilaista videomateriaalia.
Videot voivat olla lyhyitä ohjevideoita tai pitkiä luentotallenteita ja kaikkea tältä
väliltä. Lisäksi videomateriaaliksi voidaan laskea myös ruutukaappausvideot ja esi-
tysgrafiikalla tehdyt automaattisesti etenevät esitykset. Videon avulla voidaan tarjo-
ta mahdollisuus nähdä asioita, joita muulla tavoin olisi vaikeaa tai jopa mahdotonta
nähdä. Tarvittaessa kuva voidaan pysäyttää, katsoa hidastettuna tai katsoa uudes-
taan.

24



Opetusvideolle on vaikea antaa tarkkoja määritteitä, joiden mukaan se tulisi teh-
dä. Opetusvideoiden tuottamisesta löytyy jonkin verran tutkimustietoa erilaisten
tapaustutkimusten muodossa. Geo et al. [8] ovat perehtyneet hyvien opetusvideoi-
den perusteisiin ja tuovat esille edX-verkkopalvelun MOOC-kursseista tehdyn tut-
kimuksen perusteella seuraavia suosituksia:

• Lyhyet videot ovat mielenkiintoisempia. Videot kannattaa pyrkiä tekemään
alle 6 minuutin mittaisiksi,

• Videolla olisi hyvä näkyä puhujan kasvot,

• Videot, jotka on toteutettu aidossa ympäristössä, koetaan yksilöllisemmiksi ja
kiinnostavammiksi, kuin videot jotka ovat kuvattu studioympäristössä,

• Videoissa olisi hyvä olla visuaalisia kaavioita ja tarkentavia tekstejä. Tablet
piirtämisellä tuotettuna nämä ovat kiinnostavampia kuin PowerPoint kalvot
ja kuvaruutukaappaukset,

• Pitkissä luentovideoissa on tärkeä vakuuttaa opiskelijat, ettei videoiden kestoa
ole turhaan pitkitetty,

• Puheen tulee olla melko nopeaa ja innostunutta,

• Luentovideot ja ohjevideot on suunniteltava eri tavoin niiden pituuksista joh-
tuen. Pitkissä luentovideoissa on fokus tulisi olla ensimmäisen katselukerran
kokemuksessa ja lyhyemmissä ohjevideoissa asioita voidaan kerrata uudel-
leen katsomalla ja selailemalla.

Opetusvideon tekemistä voidaan rinnastaa hyvin pitkälti dokumenttielokuvan
tekemiseen. Tavoitteena on tuottaa materiaalia, joka perustuu todelliseen tietoon,
faktaan. Opetusvideon suunnittelu ja toteutus on tehtävä huolella, jotta tavoite ope-
tukseen soveltuvasta materialista täyttyy. Morain ja Swarts ovat tutkimuksessaan
[20] tuoneet esille, että videon ja kirjan kirjoitusprosessit ovat hyvin samankaltaisia.
Molemmissa on oltava selvät tavoitteet, selkeä rakenne ja havainnollinen sisältö.
Myös Suominen ja Nurmela [33] vertaavat videon tekemistä kirjoitustyöhön. Mo-
lemmat prosessit vaativat samanlaista tiedonhallintaa ja edellyttävät asiaan pereh-
tymistä.

Elokuvan tai videon tekeminen on monivaiheinen prosessi. Aaltosen [1] mukaan
tekemiseen kuuluu kolme vaihetta. Ensimmäisessä vaiheessa on jokin idea, lähtö-
kohta tai visio. Seuraavassa vaiheessa kirjoitetaan käsikirjoitus, jossa kokonaisuus
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kasataan pienistä palasista ja yksityiskohdista. Kolmas vaihe kuvausvaihe, jossa yk-
sittäisten kuvien ja otosten jälkeen, muodostuu katsojalle näkyvä kokonaisuus.

Digitarinan tekemiseen ei ole yhtä ainoaa tapaa eikä menetelmää. Kumpulainen
[18] on jakanut digitarinan toteuttamisen viiteen eri osaan: idea, mediamateriaali,
käsikirjoitus, editointi ja julkaisu. Digitarinan eteneminen sovellettuna videotuotan-
toon on esitetty kuvassa 3.2. Koko tuotantoprosessi on esitetty vaiheittain etenevänä
janana. Joissain tapauksisissa käsikirjoitus, kuvaus ja editointi vaiheet voivat edetä
myös rinnakkain.

IDEA KÄSIKIRJOITUS KUVAUS EDITOINTI JULKAISU

Kuva 3.2: Videon tekemisen vaiheet (Kumpulaista mukaillen [18])

Myös videon käsikirjoittamisen prosessi on monivaiheinen. Vaikka joissain yh-
teyksissä on todettu, ettei dokumentin kuvaamiseen tarvitse välttämättä tehdä kä-
sikirjoitusta, on se syytä opetusvideossa tehdä. Käsikirjoituksen ei tarvitse kenties
olla niin laaja, kuin kuvitteellisen tarinan kerronnan videossa. Aaltonen [1] kehottaa
sisällyttämään käsikirjoitukseen seuraavat vaiheet: Synopsis, treatment tai kohtaus-
luettelo ja varsinainen käsikirjoitus. Tämän jälkeen voidaan tehdä myös kuvakäsi-
kirjoitus ja leikkauskäsikirjoitus. Vaikka vaiheet tehdään yleensä loogisessa järjes-
tyksessä, voidaan tarvittaessa vaiheissa palata aiempiin vaiheisiin.

Ensimmäinen vaihe käsikirjoituksessa on tehdä synopsis eli tiivistelmä ohjelman
sisällöstä. Synopsis voi sisältää erilaisia asioita ja esim. Aaltosta [1] mukaillen ope-
tusvideon synopsis voi sisältää mm. seuraavat asiat:
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• työnimi,

• kesto,

• formaatti,

• videon tavoitteet,

• videon kohderyhmät,

• videon käyttötavat,

• videon rakenne,

• lyhyt luonnostelma aiheesta ja sisällöstä

Synopsis ei sisällä vielä kuvallisia tai muita yksityiskohtaisia tietoja. Siitä on sel-
keästi hahmoteltavissa keskeinen idea, juoni ja rakenne. Synopsiksessa mainitun
rakenteen osalta, voidaan opetusvideon ajatella etenevän dokumenttielokuvan ta-
voin. Näin pystytään rakenne kuvaamaan kronologisesti eteneväksi, joka on usein
helpoin tapa tehdä opetusvideo. Toki muitakin rakenteita voidaan käyttää, mutta
pääsääntöisesti opetusvideoiden rakenne kannattaa pitää yksinkertaisena.

Seuraavaksi vaiheeksi on mainittu treatment kuvaa sisältöä ja juonta tarkem-
min kuin synopsis. Aaltonen [1] kutsuukin sitä "laajahkoksi tiivistelmäksi". Tässä vai-
heessa treatmentin sijaan voidaan tehdä myös kohtausluettelo, joka määrittelee ne
kohtaukset ja otokset, joita videon kuvauksissa on tarkoitus tehdä. Opetusvideoi-
den osalta tämä vaihe on usein selkeämpi kuvata kohtausluettelolla. Aaltonen myös
mainitsee, että tätä vaihetta ei ole syytä ohittaa, sillä sen laistaminen voi aiheuttaa
ongelmia vielä editointivaiheessa.

Lopulta päästään käsikirjoittamiseen. Käsikirjoitus sisältää ne seikat, jotka ta-
pahtuvat kameran edessä. Käsikirjoitus sisältää kohtaukset, niiden pituudet ja replii-
kit sekä mahdolliset haastatteluun liittyvät kysymykset. Sitä voidaan täydentää ja
jatkaa myös kuvakäsikirjoituksella. Kuvakäsikirjoituksessa voidaan määritellään ku-
vakulmat, kuvien koot (lähikuva, laajakulma, jne.) ja muu ympäristö. Aaltonen [1]
mainitsee kuvauskäsikirjoituksen kertovan kuinka kohtaukset hahmotellaan visu-
aalisesti.

Suunnittelun ja käsikirjoituksen jälkeen suoritettaan itse kuvaukset. Kuvausten
aikana otetaan riittävä määrä otoksia ja mahdollisuuksien mukaan käyttäen eri ku-
vakulmia. On huomattava että kuvauksen aikana kuvakoko on huomioitava tark-

27



kaan, sillä sitä ei ehkä pystytä myöhemmin muuttamaan, laadun merkittävästi hei-
kentymättä.

Kuvausten jälkeen tehdään editointi ja leikkaustyö. Leikkaaminen on yksinker-
taisimmillaan kohtausten järjestelyä, poistamista ja pituuden rajaamista [42]. Leik-
kauksessa on huomioitava, että mahdolliset lauseet ja sanat eivät leikkaudu kes-
keltä. Editoinnissa voidaan videoon lisätä mahdollisia muita elementtejä. Äänen ja
tekstitysten lisääminen on yleinen lisätoiminto editoinnissa.

Tekstityksessä on huomioitava tekstin luettavuus. Fontti kannattaa valita sel-
keäksi ja riittävän suureksi [42]. Myös fontin väri tulee miettiä siten, että se erottuu
taustasta. Opetusvideossa erityisen tärkeää on myös tekstityksen näkymisen kes-
to. Keston on oltava riittävä, jotta katsoja pystyy lukemaan ja sisäistämään tekstin
sisällön. Tarvittaessa tekstitys voidaan lisätä erilliseksi ruuduksi kohtausten välillä.

Äänen editoiminen ja lisääminen voidaan hoitaa samalla kuvan editoinnin kans-
sa. Videolla valmiiksi olevan äänen tasoa eli voimakkuutta voidaan tarvittaessa sää-
tää. Lisäksi videoon voidaan lisätä esim. selostusta tai taustamusiikkia. Taustamusii-
kin lisäämisessä on huomioitava, että sen esittämisessä ei loukata tekijänoikeuksia.
Vapaasti jaettavana olevaa musiikkia löytyy eri lähteistä, mutta näissäkin tapauk-
sissa on yleensä videossa mainittava musiikin tekijät.

Lisäksi videoon voida lisätä esim. kuvia tai erikoistehosteita. Tehosteiden käyttä-
misessä kannattaa noudattaa hillittyä linjaa, mutta joissain tilanteissa on perusteltua
käyttää esim. nuolta osoittamaan kohtauksesta erillistä tärkeää kohtaa.

Lopulta kun kaikki editointityö on saatu valmiiksi, tallennetaan valmis työ jul-
kaistavaksi. Tallennuksessa on huomioitava eri formaattien koko ja myös ympäris-
tö, jossa video on tarkoitus julkaista. Myös videon laadulla voidaan vaikuttaa tie-
doston kokoon.

3.2 Videon tekemisen tekniikkaa

Opetusvideon tekemiseen tarvittava laitteisto on periaatteessa tänä päivänä jokai-
sen saatavilla. Yksinkertaisimmillaan videon voi kuvata ja editoida nykyaikaisella
mobiililaitteella . Kuvantarkkuus eli resoluutio on useimmiten riittävä ja editoin-
tiin tarvittavia ohjelmia on runsaasti saatavilla. Tässä luvussa on käsitelty Välikylää
[42] mukaillen videokuvaukseen tarvittavien laitteiden ominaisuuksia ja käyttötar-
koituksia.

Mobiililaitteilla kuvattujen videoiden ehkä heikoin puoli on äänenlaatu. Tämä
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saattaa pilata videon kokonaisuuden ja mahdollisten lisälaitteiden hankinta on usein
hyvä ratkaisu. Mobiililaitteissa on toki muitakin rajoitteita. Valovoima saattaa olla
huonossa valaistuksessa liian heikko eikä tarkennus- ja zoomaustoiminnot ole yhtä
laadukkaat kuin varsinaisesti videokuvauksiin tarkoitetuilla laitteilla.

Pelkkään kuvaamiseen suunnitellut laitteet ovat kehittyneet ja hinnat ovat laske-
neet. Myös laitteiden koko on pienentynyt. Videokameroista löytyy myös erilaisia
toimintoja, jotka puuttuvat usein mobiililaitteista. Erilaiset kuvanvakausjärjestelmät
ja edellä mainitut tarkennus- ja zoomaustoiminnot antavat mahdollisuuden hyvään
lopputulokseen. Videokameran akun kesto on myös mobiililaitteita parempi.

Itse kuvaukseen ja editointiin käytettävän laitteiston lisäksi on varmistettava
muiden tarvittavien laitteistojen ja materiaalien tarve. Jalusta on lähes välttämätön
varuste, kuvattiinpa videota sitten mobiililaitteella tai videokameralla. Lisämikro-
foni kuuluu yleensä myös hankittaviin lisälaitteisiin, riippuen toki siitä halutaanko
videolle ääntä. Tarvittaessa ääntä voidaan lisätä leikkaus- ja editointivaiheessa. Nä-
mä asiat onkin syytä huomioida jo käsikirjoitusprosessin aikana.

Ulkoisista tekijöistä merkittävin on jo aiemmin mainittu valaistus. Valaistuksen
osalta on varmistettava, että kuvauspaikalla on riittävän hyvät olosuhteet ja tarvit-
taessa on käytettävä lisävalaistusta. Myös mahdollisen lisävirran tarve on huomioi-
tava esim. lisäakkujen muodossa.

Verkosta löytyy halpoja editointiohjelmia ja joissain käyttöjärjestelmissä tulee
mukana yksinkertaisia editointiohjelmia. Näillä editointiohjelmilla voi helposti aloit-
taa oman videotuotannon. Ammattimaiseen kuvaukseen käytettävissä editointioh-
jelmissa ominaisuudet lisääntyvät mutta hinnat ovat korkeammalla tasolla.

Usein helpoin tapa aloittaa oma videotuotanto, on ruutukaappausvideon teke-
minen. Tähän löytyy runsaasti erilaisia sovelluksia, eikä kuvaamisen ulkoiset olo-
suhteet, esim. valaistus, vaikuta videon laatuun. Muutenkaan rimaa ei kannata nos-
taa liian korkealle, vaan aloittaa rohkeasti kokeilemalla voisiko opetusvideoilla täy-
dentää myös omaa opettamista.

Videon tallentaminen tehdään tämä päivänä lähes pelkästään digitaalisessa muo-
dossa. Tämä mahdollistaa aiempaa helpomman videoiden editoinnin ja esitysfor-
maattien muuttamisen. Kuvausten ja editointien yhteydessä kannattaa käsitellä vi-
deotiedostoja sellaisissa tiedostoformaateissa, jotka eivät hukkaa informaatiota. Tie-
dostoformaatteja pystytään myöhemmässä vaiheessa muuttamaan varsin helposti
kulloiseen esitystapaa sopivaksi.

Videon tuottamisessa on huomioitava myös julkisuuteen ja tekijäoikeuksiin liit-
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tyvät seikat. Videossa esiintyviltä henkilöiltä kannattaa pyytää kirjallinen lupa hei-
dän käyttämisestään videolla. Myös kuvauspaikan valinnassa on huomioitava yk-
sityisyyden suoja. Vaikka julkisilla paikoilla saa yleensä kuvata se ei tarkoita, että
videon saa julkaista.

3.3 Videoiden jakelu

Videoiden julkaiseminen verkossa on kasvanut viimeisten vuosien aikana räjähdys-
mäisesti. Samalla videoiden opetuskäyttö on lisääntynyt. Kay [16] nostaa esille kak-
si merkittävintä tekijää videoiden opetuskäytön kasvuun. Ensimmäisenä hän mai-
nitsee videojakopalvelu YouTuben. YouTube perustettiin vuonna 2005 ja se suun-
niteltiin levittämään laajaa valikoimaa videoleikkeitä. Käyttäjämäärät ovat vuosien
aikana moninkertaistuneet, eikä kasvu ole vielä hidastunut. Vaikka se on alun perin
suunniteltu viihdekäyttöön, toimii se laajasti myös opetusvideoiden jakeluun. Toi-
seksi syyksi Kay [16] mainitsee verkkoyhteyksien kaistanleveyksien kasvun ja yh-
teyksien saatavuuden. Ne ovat mahdollistaneet yhä parempilaatuisten videoiden
esittämisen käyttäjille.

Julkiset videonjakopalvelut soveltuvat hyvin omien opetusvideoiden julkaisuun.
Tällöin on toki huomattava että lähtökohtaisesti videot ovat kaikkien saatavilla. Joil-
tain osin videoita voidaan myös suojata piilottamalla tai vaatimalla käyttäjiltä au-
tentikointi. Videoiden julkisuudesta huolimatta, videoita koskevat normaalit teki-
jänoikeuslait, eikä niitä voi täysin vapaasti käyttää. Halutessaan videon tekijä voi
myös antaa käyttöoikeuksia esim. opetuskäyttöä varten.

Muita mahdollisia julkaisumenetelmiä löytyy myös runsaasti. Usein opetusvi-
deot voidaan ladata esim. suoraan verkko-oppimisympäristöön. Tämä ei kuiten-
kaan ole pidemmällä aikavälillä paras ratkaisu, sillä videot vievät paljon tallennus-
kapasiteettia. Joissain tapauksissa myös verkko-oppimisympäritöissä on rajattu la-
dattavien tiedostojen kokoa.

Hyvä ratkaisu videon julkaisemiseen voi olla myös organisaation oma videoja-
kopalvelu tai pilvipalvelu. Tänä päivänä useissa organisaatioissa on käytössä jokin
maksullinen pilvipalvelu, esim. Office 365 joka pitää sisällään myös videojakopal-
velun. Jos opiskelijoilla on pääsy tähän palveluun, tapahtuu käyttäjien autentikointi
suoraan käyttäjän omilla käyttäjätunnuksilla. Tarvittaessa video voidaan jakaa jul-
kiseksi.

Julkisia pilvipalveluita löytyy myös runsaasti. Tunnetuimpia näistä on Dropbox,
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Google Drive, iCloud ja OneDrive. Nämä ovat kaikki lähtökohtaisesti maksuttomia,
mutta tallennustilan kapasiteetti on rajattu. Kaikkiin palveluihin voi halutessaan os-
taa myös lisää tallennustilaa. Jotkin pilvipalvelut ovat rajattuja tietyille laitteille tai
käyttöjärjestelmille. Palvelu kannattaakin valita käyttäjäkunnan mukaan tai mah-
dollisimman kattavasti eri laitekantoja tukevaksi.

Opetukseen soveltuvaa valmista videomateriaalia löytyy tänä päivänä erittäin
runsaasti internetistä. YouTuben lisäksi muita tunnettuja videojakopalveluita ovat
esimerkiksi Vimeo ja Viddler. Usein valmiiden videoiden ongelma on niiden sovel-
tuvuus opetuskäyttöön. Vaikka videoita on paljon, on varsinaisten hyödyllisten vi-
deoiden löytäminen työlästä. On osattava hakea materiaalia tarkasti haluamastaan
aiheesta.

YouTuben ja monen muunkin videojakopalvelun ongelma opettamisen kannalta
on tekijäoikeuslaki. Lähtökohtaisesti videoiden esittäminen on kielletty. Jos videoita
aikoo käyttää opetuksessa, kannattaa varmistua niiden käyttöoikeuksista. Esimer-
kiksi YouTubessa olevia videoita ei saa käyttää opetuksessa, ellei sitä ole erikseen
sallittu esim. Creative Commons -lisenssillä. CC-lisensseillä voidaan määritellä eri-
laisia käyttölupia materiaalien hyödyntämiseen. Lisätietoja CC-lisensoinnista löy-
tyy Creative Commons Suomen www-sivuilta [6].

Verkosta on saatavilla myös pelkästään opetukseen tehtyä videomateriaalia ja
mm. YLE Areena tarjoaa kotimaisia televisio-ohjelmia opetuskäyttöön. Laadukkai-
ta videomateriaaleja löytyy esimerkiksi Opetus.tv -palvelusta ja Khan Academy -
koulutusjärjestön sivuilta. Yleensä käyttö opetuksessa on ilmaista, mutta palvelu
saattaa vaatia rekisteröitymisen. Myös opetusmateriaalien ja -laitteistojen valmista-
jat tekevät omaa materiaalia. Näiden käyttöehdot ja lisensoinnit ovat aina tapaus-
kohtaisia.

Kaikessa verkosta löytyvässä videomateriaalissa on huomioitava aina jo aiem-
min mainittu tekijänoikeuslaki. Tästä löytyy lisätietoa Tekijänoikeuden tiedotus- ja
valvontakeskuksen www-sivuilta [34].
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4 Tutkimuksen toteutus

Opetustyössä kohdataan usein tilanteita, jossa jonkin työsuorituksen näyttäminen
suurelle opiskelijajoukolle on vaikeaa. Työsuoritus voi olla hyvin yksityiskohtainen
ja pienessä tilassa tapahtuva, eikä työsuorituksen seuraamiseen ole riittävästi tilaa.
Työsuorituksessa voi olla myös paljon erilaisia työvaiheita, joiden mieleen painami-
nen voi olla opiskelijoille haastavaa. Lisäksi voi olla tilanteita, joissa työsuoritusta ei
pystytä työturvallisuuden vuoksi kovin läheltä seuraamaan. Tällaisissa tilanteissa
työsuoritusten videointi helpottaisi opettamista ja opiskelijoilla olisi mahdollisuus
tarvittaessa mahdollisuus kerrata opetusta videoiden avulla. Myös erilaisia toimin-
tatapoja ja tietopuolista opetusta voidaan esittää videoilla. Tutkimuksen tavoitteena
oli selvittää opetusvideoiden käytön nykytilaa ammatillisessa koulutuksessa. Tutki-
muskysymykset esitetään luvussa 4.1.

Tutkimuksessa kysyttiin opiskelijoiden ja opettajien näkemyksiä aiheesta. Tutki-
mus suoritettiin Koulutuskeskus Jedun Haapaveden toimipisteen perustutkintojen
ja valmentavien koulutusten opiskelijoille ja opettajille. Toimintaympäristöä kuva-
taan tarkemmin luvussa 4.2 .

Tutkimuksessa tutkimusmenetelmänä käytettiin kvalitatiivista ja kvantitatiivis-
ta menetelmää rinnakkain. Tutkimuksen tiedonkeruumenetelmänä kyselytutkimus.
Näistä kerrotaan tarkemmin luvussa 4.3. Kyselytutkimus tehtiin sähköisen Webropol-
kyselytyökalun avulla ja analysoinnissa hyödynnettiin myös saman työkalun omi-
naisuuksia. Tarkemmin toteutuksesta ja analysoinnista kerrotaan luvussa 4.4.

4.1 Tutkimuskysymykset

Tutkimuksessa tavoitteena oli selvittää video-opetusmateriaalin opetuskäytön ny-
kytilannetta ja kuinka opiskelijat kokevat videoiden käyttämisen opetuksessa. Li-
säksi kysyttiin opettajien näkemyksiä videoiden käyttämisestä opetuksessa ja hei-
dän valmiuksiaan tehdä video-opetusmateriaalia.

1. Kokevatko opiskelijat video-opetusmateriaalin käyttämisen hyödylliseksi ja
toimivaksi opetusmenetelmäksi?
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2. Onko opettajilla valmiuksia ja motivaatiota tuottaa video-opetusmateriaalia?

3. Voidaanko video-opetusmateriaalin avulla parantaa yksilöllisten opintopol-
kujen suorittamista?

4.2 Toimintaympäristö

Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymän perustehtävänä on tarjota monialaista amma-
tillista koulutusta ja auttaa alueen kehittämisedellytyksiä. Jokilaaksojen koulutus-
kuntayhtymä ylläpitää Koulutuskeskus JEDUa, jonka toimipisteet sijaitsevat Haa-
pajärvellä, Haapavedellä, Kalajoella, Nivalassa, Oulaisissa, Siikalatvalla ja Ylivies-
kassa. Näillä paikkakunnilla järjestetään ammatillista koulutusta eri muodoissa. Li-
säksi JEDU järjestää mm. valmentavaa koulutusta ja oppisopimuskoulutusta .

Ammatilliseen koulutukseen liittyy paljon eri ammattiaineisiin liittyviä harjoi-
tustehtäviä. Näiden suoritustavat on hyvinkin erilaisia riippuen mm. opiskeltavas-
ta ammattialasta. Myöskin harjoitustehtävien suorituspaikat voivat olla erityyppi-
siä. Käytössä on erilaisia ympäristöjä, kuten esimerkiksi työpajoja ja -saleja, labo-
ratoriotiloja ja muita ammatillisten aineiden opetusympäristöjä. Lisäksi osa harjoi-
tustehtävistä voidaan opiskella aidossa työympäristössä, joko oppilaitosten omilla
työmailla tai ohjatuilla työssäoppimisjaksoilla.

Tyypillisessä tapauksessa harjoitustehtävää valmentautuminen alkaa tietopuoli-
sella opetuksella. Tässä käydään läpi tehtäviin tarvittava teoriatieto, jota tarvitaan
harjoitustehtävien suorittamiseen. Tämä tietopuolinen opetus hoidetaan usein luok-
kaympäristössä ja usein käytössä on myös erilaisia sähköisiä oppimisalustoja. Oppi-
misalustoja hyödyntäen opiskelija voi hankkia teoriatietoa myös itsenäisesti, joissa
opetusvideot voivat olla yksi opetusmenetelmä.

Ammatillisten aineiden opetukseen sisältyy usein myös eri työtehtävien näyttä-
minen esimerkein. Tässä opiskelija näkee käytännön tasolla, kuinka jokin työtehtä-
vä suoritetaan. Esimerkin näyttäminen isolle opiskelijaryhmälle voi olla kuitenkin
haasteellista, koska opiskelijoiden tulisi nähdä suoritukset riittävän yksityiskohtai-
sesti. Esimerkkisuoritusten näyttämisessä voidaan hyödyntää myös opetusvideoi-
ta. Opetusvideoiden näyttäminen ei kuitenkaan ole usein mahdollista, sillä opetus-
tilanteisiin soveltuvaa videomateriaalia ei ole kaikilla aloilla saatavissa.

Itse harjoitustehtävät ovat myös hyvin erityyppisiä. Harjoitustehtävä voi olla esi-
merkiksi komponenttien juottaminen piirilevylle, pistorasian ja valaisimen asennus,
aterian valmistaminen tai CNC-sorvaus.
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4.3 Tutkimusmenetelmä

Tässä tutkimuksessa tiedonkeruumenetelmänä käytettiin kyselytutkimusta. Kyse-
lytutkimuksen tiedonkeruumenetelmää esitellään luvussa 4.3.1. Tutkimusmenetel-
mänä käytettiin kvantitatiivista sekä kvalitatiivista tutkimusta. Hirsijärvi et al. [9]
toteavat, että tutkimusmenetelmien välillä on eroavaisuuksia ja molempien mene-
telmien käyttäminen tuottaa tutkittavasta aiheesta luotettavampaa tietoa. Näitä tut-
kimusmenetelmiä on käsitelty luvuissa 4.3.2 ja 4.3.3.

4.3.1 Kyselytutkimus

Tutkimuksen tiedonkeruu toteutettiin kyselytutkimuksena. Joissain yhteyksissä ky-
selytutkimuksesta käytetään myös nimitystä survey-tutkimus. Tosin Vehkalahti [40]
mainitsee survey-termin kattavan sekä kysely- että haastattelututkimuksen. Myös
muita nimityksiä on menetelmästä käytetty, mm. lomaketutkimus, mutta tässä tut-
kimuksessa käytetään nimitystä kyselytutkimus.

Kyselytutkimuksen lähtökohtana on vastaajille esitettävät kysymykset, jotka tyy-
pillisesti esitetään kyselylomakkeen avulla. Vehkalahden [40] mukaan kyselyloma-
ke on mittausväline, jota voidaan käyttää hyvin eri tyyppisiin kyselyihin ja mit-
tauksiin. Esimerkkeinä hän mainitsee mm. tutkimukset, gallupit ja palautemittauk-
set. Kyselytutkimus soveltuu tiedonkeruumenetelmäksi, kun tutkittavia on paljon
tai ne ovat laajalla alueella. Kyselyä voidaan myös hyödyntää henkilökohtaisten ja
arkaluontoisten asioiden tiedonkeruussa [41].

Vastaajille esitetyt kysymykset ovat vakioituja eli kaikilta vastaajilta kysytään sa-
mat kysymykset ja samassa järjestyksessä [41]. Kysely voidaan toteuttaa esim. posti-
ja verkkokyselynä tai kontrolloituna kyselynä [9]. Posti- ja verkkokyselyssä loma-
ke toimitetaan usein suurelle joukolle vastaajia ilman henkilökohtaista kontaktia.
Näissä kyselyissä vastaajien määrä jää usein alhaiseksi. Jos kysely tehdään jollekin
valikoidulle erikoisryhmälle, on vastaajien määrä yleensä suurempi. Kontrolloidus-
sa kyselyssä jokaiseen kyselyyn osallistujaan ollaan kontaktissa. Tämä voi tapahtua
suoraan henkilökohtaisesti tai esim. jonkin ryhmän kautta.

Kysymystyypit voivat olla joko strukturoituja kysymyksiä, avoimia kysymyksiä
tai näiden yhdistelmiä. Strukturoidussa kysymyksessä on vastaajalle annettu val-
miiksi vastausvaihtoehdot ja hän valitsee niistä itselleen sopivimman vastauksen
[14]. Strukturoituja kysymyksiä ovat vaihtoehtokysymykset ja asteikkokysymyk-
set [40]. Avoimissa kysymyksissä vastaajalle annetaan vapaus vastata kysymykseen
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ilman vastausvihjeitä esim. kirjoittamalla vastaus tekstikenttään. Strukturoidun ja
avoimen kysymyksen yhdistelmästä käytetään myös nimitystä puolistrukturoitu
kysymys. Tätä käytetään kun halutaan saada jostain strukturoidun kysymyksen va-
linnasta lisätietoa ja tähän voi vastaaja vastata vapaasti.

4.3.2 Kvalitatiivinen tutkimus

Kvalitatiivisen eli laadullisen tutkimuksen lähtökohtana on kuvata reaalielämää [9].
Kvalitatiivisella tutkimuksella pyritään ymmärtämään tutkittavaa ilmiötä ja sen käyt-
täytymistä. Se sopii hyvin erilaisten vaihtoehtojen etsimiseen ja toiminnan kehittä-
miseen. Sen avulla voidaan tutkia vastaajien mieltäminen tutkittavaan ilmiöön ja
ongelmaan.

Kvalitatiivisen tutkimuksen yleisimmät tiedonkeruumenetelmät ovat haastatte-
lu, kysely ja valmiisiin dokumentteihin perustava tieto [36]. Näitä voidaan käyttää
vaihtoehtoisina tai yhdistettyinä tiedonkeruumenetelminä, riippuen tutkittavasta
ilmiöstä. Haastatteluina voidaan käyttää esim. henkilökohtaisia- tai ryhmähaastat-
teluja. Eskolan [7] mukaan haastattelut ovat Suomessa yleisin tapa kerätä aineistoa.

Hirsijärvi et al. [9] mainitsevat, että tyypillisesti aineisto kootaan luonnollisissa,
todellisissa tilanteissa ja tutkija luottaa enemmän omiin havaintoihinsa ja tutkitta-
vien kanssa pidettyihin keskusteluihin kuin mittauksilla saataviin tietoihin. Apuna
tiedon hankinnassa voidaan käyttää lomakkeita ja testejä.

Arvioitaessa tutkimuksen hyvyyttä, ei kerätyn aineiston koko eikä vastaajien
määrä ole merkittävin kriteeri. Ratkaisevaa on analysointi ja tulkinta ja analysoi-
taessa on pyrittävä rakentamaan teoreettisesti kestäviä näkökulmia [7]. Tärkeää on
myös valittujen vastaajien tieto ja kokemus asiasta. Tutkimuksen kohdejoukko vali-
taan tarkoituksenmukaisesti, ei satunnaisotantaa käyttäen [36]. Niskanen [21] luon-
nehtii vielä kvalitatiivisen tutkimuksen piirteitä seuraavasti:

• Pyrkimyksenä on saada kokonaisvaltaista empiiristä tietoa siten, että myös
laadulliset ja yksityiskohtia luonnehtivat seikat otetaan huomioon.

• Tiedonkeruussa käytetään menetelmiä, jotka mahdollistavat edellä mainitut
seikat. Tällaisina menetelminä voidaan käyttää esim. osallistuvaa havainnoin-
tia,vapaamuotoista haastattelua, ryhmäkeskusteluja ja omaelämäkertoja.

• Johtopäätökset voidaan tehdä ilman tilastollisia keinoja, jopa impressionisti-
sesti tai journalistisesti.
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4.3.3 Kvantitatiivinen tutkimus

Kvantitatiivinen eli määrällinen tutkimus pyrkii tekemään yleistämistä. Siinä perus-
ajatuksena on kysyä tutkimusongelmaan liittyviä kysymyksiä. Vilkka [41] toteaa,
että kvantitatiivisen tutkimuksen kysymykset ovat strukturoituja, jotta kaikki vas-
taajat ymmärtävät kysymykset samalla tavalla ja kysymykset pystytään esittämään
samalla tavalla kaikille vastaajille.

Kvantitatiivisessa tutkimuksessa tietoa käsitellään numeerisesti ja sitä analysoi-
daan tilastollisin menetelmin [14]. Vaikka vastausvaihtoehdot esitettäisiin sanallisi-
na, muunnetaan vastaukset käsittelyä varten numeeriseen muotoon. Analysoinnis-
sa voidaan käyttää esim. tunnuslukuja, korrelaatioita ja monimuuttujamenetelmiä
[21]. Tutkimuksen tavoitteena on antaa kuvan muuttujien välisistä suhteista ja erois-
ta [41].

Vastaajien määrälle ei kvantitatiivisessa tutkimuksessa voi asettaa tarkkoja rajo-
ja, vaan se on aina riippuvainen tutkittavasta ilmiöstä. Hirsijärvi et al. [9] korosta-
vat, että tutkimuksessa mukana olevien henkilöiden valinta on otos perusjoukosta,
joka määritellään ennen tutkimusta. Niskasen [21] mukaan voidaan kvantitatiivista
tutkimusta luonnehtia mm. seuraavilla seikoilla:

• Pyrkimyksenä on saada mahdollisimman objektiivista empiiristä tietoa tar-
koin rajatusta kohteesta.

• Tiedonkeruussa käytetään menetelmiä, jotka mahdollistavat määrällisen ja nu-
meerisen mittaamisen. Tällaisia menetelmiä ovat esimerkiksi systemaattinen
tarkkailu, testit ja fysiologiset mittaukset sekä vakioidut lomakemenetelmät.

• Johtopäätökset tehdään tilastolliseen analysointiin perustuen, jolloin menetel-
minä voidaan esimerkiksi käyttää tunnuslukuja, korrelaatioita ja monimuut-
tujamenetetelmiä.

4.4 Tutkimuksen toteutus ja analysointi

Tutkimus jakautui kahteen erilliseen osaan. Ensimmäinen osa tutkimusta kohdis-
tui opiskelijoiden näkemyksiin videoiden käytöstä opetuksessa ja toisessa osassa
tiedusteltiin opettajien näkemyksiä videoiden käyttämisen mahdollisuuksista ja ar-
vioita omasta osaamisestaan videomateriaalin tuottamisessa.
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Tutkimuksen ensimmäisessä osassa tehtiin kyselytutkimus opiskelijoille. Tutki-
mukseen valittiin kaikki perustutkintojen opiskelijat ja myös valmentavaan ja kun-
touttavaan koulutukseen osallistuvia. Kyselyn kohteena oli videomateriaalin käyt-
täminen opetuksessa. Tutkimuksen tavoitteena oli saada tietoa nykytilanteesta vi-
deoiden opetuskäytön osalta ja kysyä opiskelijoiden näkemyksiä kuinka videoita
voitaisiin jatkossa hyödyntää opetuksessa.

Tutkimuksen toisessa osassa suoritettiin kyselytutkimus opettajille. Opettajien
kyselyssä tavoitteena oli saada tietoa opettajien näkemyksistä videoiden käyttämi-
sestä opetusmenetelmänä. Lisäksi heiltä kysyttiin arvioita omasta osaamisesta ope-
tusvideoiden tekemisestä.

Opiskelijoiden ja opettajien kyselytutkimukset suoritettiin sähköisesti Webropol-
kyselytyökalulla. Kaikki vastaukset olivat anonyymeja. Opiskelijoille linkki kyse-
lyyn lähetettiin Wilma - oppilashallintaohjelman kautta. Opettajien osalta linkki ky-
symyslomakkeeseen lähetettiin sähköpostilla.

Opiskelijoilla kyselylomake koostui 17:sta kysymyksestä (Liite A). Opettajien ky-
selyssä oli 15 kysymystä (Liite B). Kysymykset olivat strukturoituja kysymyksiä ja
avoimia kysymyksiä. Strukturoiduissa kysymyksissä käytettiin semanttista diffe-
rentiaaliasteikkoa ja Likert-asteikkoa. Vastausvaihtoehdot näissä vaihtelivat kysy-
mysten mukaan. Avoimissa kysymyksissä kysyttiin tarkennuksia strukturoituihin
kysymyksiin tai näkemyksiä asioista. Opiskelijoiden kyselyssä oli kolme taustatie-
tokysymystä, joissa tiedusteltiin opiskelijoiden opiskelemaa alaa, opiskeluvuotta ja
sukupuolta. Opettajien kyselyssä oli yksi taustatietoihin liittyvä kysymys, jossa tie-
dusteltiin mitä tutkinnon osia he opettavat.

Kvantitatiivisten kysymysten analysoinnissa hyödynnettiin Webropol-ohjelmis-
ton omia raportointimahdollisuuksia. Tämä mahdollisti suodatusten ja frekvenssi-
taulukoiden tekemisen, joita hyödynnettiin aineiston analysoinnissa. Lisäksi rapor-
toinnista saatiin graafisia kuvaajia vastauksista.

Avointen kysymysten osalta vastaukset analysoitiin kvalitatiivisen sisältöana-
lyysin mukaisesti. Näistä saatiin tarkentavia tietoja strukturoituihin kysymyksiin
ja näkemyksiä eri asioista.
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5 Tulokset

Tässä luvussa käsitellään tutkimuksen tuloksia. Luvussa 5.1 käsitellään opiskelijoil-
le suunnatun kyselyn tuloksia. Opettajien kyselyn tulokset käsitellään luvussa 5.2.
Tulosten analysointi ja pohdinta on esitetty luvussa 6.

5.1 Opiskelijat

Opiskelijoille lähetettiin linkki kyselyyn Wilma opiskelijahallinto-ohjelman kautta.
Lähetettyjen viestien määrä oli 275, mutta viestin luki 126 opiskelijaa. Puuttuvien
oppilaiden osalta ei ole tiedossa, olivatko kaikki enää oppilaitoksen opiskelijaluku-
määrässä mukana vai eivätkö he jostain muusta syystä lukeneet viestiä. Opiskeli-
joille lähetettiin myös muistutus viesti kyselyyn vastaamisesta. Lopullinen kyselyyn
vastanneiden määrä oli 40. Vastausprosentiksi muodostui 31,75 %.

Kolme ensimmäistä kysymystä olivat taustakysymyksiä, joilla kartoitettiin vas-
taajien opiskelema ala, opiskeluvuosi ja sukupuoli. Näiden vastausten perusteella
pystyttiin tekemään vastauksista suodatuksia, joita käsitellään myöhemmin tässä
luvussa. Opiskelijoiden opiskelemat alat on esitetty kuvassa 5.1.

Seuraavaksi kyselyssä kysyttiin käyttäjien videoiden käytöstä, laitteista ja käy-
tössä olevista yhteyksistä. Lähes kaikki vastaajat katsovat videoita ja heistä 77 %
(n=31) katsoo niitä päivittäin. Tarkempi vastausten jakautumien on esitetty kuvassa
5.2. Kaikki vastaajat vastasivat että heillä oli käytössään jokin laite ja yhtä lukuun
ottamatta kaikilla vastaajilla oli myös kotonaan tarvittavaa verkkoyhteys. Viimeise-
nä ns. vapaa-ajan käyttöön liittyvänä kysymyksenä kysyttiin olivatko oppilaat teh-
neet ja julkaisseet videoita internetissä. Myöntävästi tähän vastasi 17,5 % vastaajista
(n=7).

Seuraavaksi kysyttiin kaksi kysymystä ohjevideoiden katsomisesta ja opiskelus-
ta videoiden avulla. 92,5 % (n=37) opiskelijoista oli katsonut joskus ohje- ja opastus-
videoita ja kolme vastaajista vastasi kysymykseen kieltävästi. Sen sijaan nykyisissä
opinnoissa videoiden avulla tapahtuva opiskelu jakoi vastaaja joukon kahteen lä-
hes yhtä suureen joukkoon. 52,5 % (n=21) opiskelijoista ei ollut opiskellut videoiden
avulla kun taas 47,5% (n=19) opiskelijoista tunnisti tai muisti näin tapahtuneen.
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Kuva 5.1: Vastaajien opiskelualat

Tästä kysymyksestä tehtiin suodatuksia opiskeluvuoden, sukupuolen ja opis-
kelualan perusteella. Sukupuolen ja opiskelualan mukaan suodatetut vastaukset ei-
vät poikenneet kokonaisjakaumasta. Sen sijaan opiskeluvuosi vaikutti jonkin verran
vastauksiin. Sen perusteella 2. ja 3. vuoden opiskelijoilla oli nykyisissä opinnoissa
videoiden avulla opiskelleissa hieman isompi osuus kyllä-vastauksia. Tämä on toki
ymmärrettävää opintojen kestonkin perusteella. Lisäksi täydentävänä kysymyksinä
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Kuva 5.2: Videoiden käyttäminen vapaa-ajalla

kysyttiin mitä aihealueita videoiden avulla oli opiskeltu. Tässä vastauksia tuli hyvin
monelta aihealueelta, riippuen vastaajien opiskelualasta. Yksi vastaajista ei osannut
tarkentaa aiheita, muisti vain että jotain opetusvideota oli tunnilla katsottu.

Opiskelijoilta kysyttiin myös miten he videoiden käyttämisen opiskelumenetel-
mänä kokevat. Vastaajia tähän oli noin puolet kaikista vastaajista. Kommentit oli-
vat suurelta osin myönteisiä. Koettiin että videot voivat auttaa ymmärtämään asioi-
ta helpommin kuin oppikirjat, videoiden avulla voi kokea asian konkreettisemmin
ja hyvä video voi korvata jopa huonon opettajan lähiopetuksen. Kommenteissa oli
myös mainintoja että tarvitaan myös esim. käsillä tekemistä ja opiskelijat oppivat
eri tavoin.

Vastaukset kysymykseen siitä, mikä olisi opetusvideon sopiva kesto, jakautuivat
kolmen eri vaihtoehdon välille. Kestoltaan 2-6 minuutin mittaiset videot koettiin so-
pivimmaksi. Tämän vastauksen oli valinnut lähes puolet eli 47,5 % (n=19) vastaajis-
ta. Vastausten kokonaisjakaumat on esitetty kuvassa 5.3. Huomionarvoista on, että
hyvin lyhyitä videoita (1-2min) ja toisaalta hyvin pitkiä videoita (yli 20min) ei pitä-
nyt sopivana kukaan vastanneista.
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Kuva 5.3: Sopiva opetusvideon kesto

Kysyttäessä opetusvideoiden teknisestä ongelmista havaittiin, että opiskelijat ei-
vät olleet juurikaan kokeneet niitä. 95 % ei ollut kokenut teknisiä ongelmia koskaan
tai ainakin erittäin harvoin tai melko harvoin. 5 % vastaajista oli kokenut ongelmia
melko usein. Vastausten tarkempi jakauma eri vastausvaihtoehtoineen on esitetty
kuvassa 5.4.

Kyselyssä esitettiin myös joitain väittämiä opetusvideoista. Väittämän, ”On tär-
keä ominaisuus, että opetusvideota voidaan ”kelata” ja/tai katsoa useammin kuin
kerran”, kanssa täysin samaa mieltä oli 70 % (n=28) vastaajista. Väittämät ” Ope-
tusvideoiden lisäksi opetettavasta aiheesta tarvitaan myös lähiopetusta” ja ”Voisin
opiskella asioita itsenäisesti opetusvideoiden avulla” jakautuivat vastausten osalta
hieman enemmän, mutta näissäkin täysin samaa mieltä tai jokseenkin samaa mieltä
oli noin 70 % vastaajista. Viimeinen väittämä jossa tiedusteltiin ”Toimivatko videot
yhtä hyvin kuin kasvokkain tapahtuva opetus”, jakautui vastausten osalta selkeästi
kahteen eri osaan. Eri mieltä ja samaa mieltä asiasta oli 40% vastaajista. Väittämien
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Kuva 5.4: Opetusvideoiden teknisten ongelmien yleisyys

jakaumat on esitetty taulukossa 5.1.
Viimeinen strukturoitu kysymys opiskelijoille oli kysymys siitä, uskovatko he

että opetusvideoista olisi hyötyä heidän opiskelussaan. Lähes kaikki eli 92,5 % opis-
kelijoista vastasi myönteisesti.

Lopuksi kysyttiin kahdella avoimella kysymyksellä mahdollisia aihealueita jo-
hon opiskelijat haluaisivat opetusvideoita. Lisäksi pyydettiin vapaita kommentte-
ja opetusvideoiden käyttämisestä. Aihealueista esille nousi vastaajien opiskelemat
ammatilliset alat, mutta myös niin sanotut ”yleisaineet”. Näistä mainittiin esimerk-
keinä matematiikka, fysiikka ja ruotsi. Vapaissa kommenteissa todettiin mm. ope-
tusvideoiden soveltuvan esim. omaan tahtiin opiskeleville ja myös tilanteisiin jossa
opettaja on poissa tai opettaa useaa ryhmään samanaikaisesti.
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Taulukko 5.1: Väittämiä opetusvideoista

5.2 Opettajat

Opettajien kyselyssä linkki kysymyslomakkeeseen lähetettiin sähköpostilla. Kyse-
lyn sai 35 opettajaa. Vastausaikaa kyselyn tekemiseen oli 10 päivää. Vastausajan
puolessä välissä opettajille lähetettiin vielä muistutusviesti kyselyyn vastaamises-
ta. Lopullinen vastaajien määrä oli 21. Vastausprosentiksi muodostui 60 %.

Opettajien kyselyn ensimmäinen kysymys käsitteli opettajien opettamia tutkin-
non osia. Tämä kysymys oli kyselyn ainoa taustatietoihin liittyvä kysymys. Vastaus-
vaihtoehdoissa oleviksi tutkinnon osiksi oli määritelty ammatillisten perustutkinto-
jen ammatilliset ja yhteiset tutkinnon osat (kuva 5.5). Vastausvaihtoehdoista pystyi
halutessaan valitsemaan myös molemmat vaihtoehdot. Tällä kysymyksellä oli tar-
koituksen tutkia onko ammatillisten ja yhteisten aineiden opettajien osaamisessa ja
näkemyksissä eroavaisuuksia.

Seuraavaksi opettajilta kysyttiin ovatko he käyttäneet videoita opetuksessaan.
Yhtä lukuun ottamatta kaikki eli 95 % (n=20) vastasivat myönteisesti.

Opettajien videonjakopalvelujen (esim. YouTube) käyttämistä kartoitettiin kah-
dessa kysymyksessä. Ohje- ja opastusvideoiden katsomista oli käyttänyt 95 % (n=20)
vastaajista. Kysymykseen siitä kuinka usein opettajat katsovat mitä tahansa videoi-
ta, 62 % (n= 13) katsoi videoita viikoittain. Vastausten kokonaisjakauma on esitetty
kuvassa 5.6.

Kysymykseen kuinka moni opettajista oli itse opiskellut videoiden avulla, myön-
teisesti vastasi 71 % (n=15) opettajista kun taas 29 % (n=6) ei ollut koskaan itse opis-
kellut videoiden avulla.

Opettajien omasta opetusvideoiden tekemisestä kysyttiin erillisiä kysymyksiä.
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Kuva 5.5: Vastaajien opettamat tutkinnon osat

Kuva 5.6: Kuinka usein katsot videoita?
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Vain 19 % (n=4) opettajista oli itse tehnyt opetusvideoita. 19 % opettajista vastasi
myös, että heillä on riittävä osaaminen opetusvideoiden tekemiseen. Myönteisten
vastausten antaneet eivät olleet kuitenkaan täysin samoja henkilöitä, vaan puolet
opettajista jotka olivat opetusvideoita tehneet, eivät kokeneet omaavansa riittävää
osaamista aiheeseen.

Tiedusteltaessa onko opettajilla käytössään videoiden tekemiseen riittävät tekni-
set laitteet ja ohjelmistot, 81 % (n=17) vastasi kieltävästi. Tässä yhteydessä voidaan
nostaa esille kaksi kommenttia avoimesta kysymyksestä, jossa tiedusteltiin millais-
ta tukea kaivataan opetusvideoiden tekemiseen. Näissä todettiin, ettei heillä ole tie-
toa siitä, minkälaisia laitteistoja ja ohjelmistoja heillä on käytössä. Edellä mainittuun
avoimeen kysymykseen oli vastannut 14 opettajaa ja esille nousi myös muita seik-
koja. Viidessä vastauksessa mainittiin ”tekniikka” ja tarpeita oli myös perustaidoille
ja ”kaikkeen mahdolliseen”.

Seuraavaksi kysyttiin, olisivatko opettajat halukkaita tekemään itse opetusvi-
deoita, jos heillä olisi olemassa tarvittava osaaminen, laitteet ja ohjelmistot. 76 %
(n=16) opettajista oli halukkaita tekemään opetusvideoita. Tätä kysymystä tarken-
nettiin seuraavalla avoimella kysymyksellä, jossa tiedusteltiin, mikä olisi suurin es-
te opetusvideoiden tekemiselle. Vastaajia tähän kysymykseen oli 20. Suurimmaksi
esteeksi muodostui osaamisen puute, jonka oli nostanut esille 60 % vastaajista. Vas-
taajista 50 % mainitsi resurssien puutteen myös esteeksi. Resursseina mainittiin ai-
ka ja raha. Neljä vastaajaa ( 20 %) mainitsi myös, etteivät koe videoiden tekemistä
tarpeellisena tai ei ole kiinnostusta asiaa kohtaan.

Viimeisenä strukturoituna kysymyksenä kysyttiin voidaanko opetusvideoilla hel-
pottaa yksilöllisten opintopolkujen toteuttamista. Lähes kaikki opettajat eli 90 %
(n=19) opettajista vastasi kysymykseen myöntävästi. Seuraavassa avoimessa kysy-
myksessä pyydettiin opettajia perustelemaan edellisen kysymyksen vastaustaan, eli
kysyttiin kuinka yksilöllisten opintopolkujen toteuttamista voitaisiin helpottaa vi-
deoilla tai miksi näin ei voisi tehdä. Vastauksia tuli 14. Eniten esille nousi ajasta ja
paikasta riippumattoman opiskelun mahdollistaminen. Tämän oli maininnut 64 %
vastaajista. Lukuun on laskettu myös vastaukset joissa mainittiin itsenäinen opis-
kelu. Lisäksi mainintoja tuli mahdollisuudesta käyttää videoita kertauksessa, pois-
saolojen korvaamisessa tai erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden kanssa. Vas-
tauksissa todettiin myös, että itseohjautuvat ja opiskelijoiden parhaimmisto hyötyy
itsenäisesti suoritettavista opinnoista eniten.

Lopuksi kysyttiin avoimilla kysymyksillä, mitä haasteita opettajat näkevät vi-
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deoiden käyttämisestä omassa opetuksessa. Lisäksi annettiin mahdollisuus vapai-
siin kommentteihin opetusvideoiden käyttämisestä. Haasteiden osalta esille nousi
jo aiemmin mainittu osaamisen ja ajan puute. Lisäksi mainittiin, ettei omalle ope-
tusalalle soveltuvia opetusvideoita ole juurikaan olemassa tai ainakaan niistä ei ole
tietoa. Vapaissa kommenteissa mainittiin useasti, että opetusvideoiden käyttäminen
on tulevaisuutta ja nähtiin, että hyvin toteutettuina opetusvideot ovat erinomainen
lisä opetukseen. Lisäksi toivottiin että jatkossa työantaja pysyy ”ajan hermolla” ja
mahdollistaa myös resurssien puitteissa videomateriaalin tuottamisen.
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6 Pohdinta

Tässä tutkimuksessa oli kaksi erillistä kyselyä, joissa molemmissa selvitettiin videoi-
den käytön mahdollisuutta opetuksessa ja kokemuksia siitä. Ensimmäisessä kyse-
lyssä kohderyhmänä oli opiskelijat ja toisessa opettajat.

Opiskelijoiden kyselyssä kartoitettiin hieman vastaajien taustatietoja. Niiden pe-
rusteella voidaan nähdä, että vastaajat jakaantuivat sukupuolen mukaan opiskeli-
joiden normaalin sukupuolijakauman mukaisesti. Opiskelualan osalta olivat lähes
kaikkia alat edustettuina, mutta aktiivisimpia vastaajia olivat sähkö- ja automaa-
tioalan ja tieto- ja tietoliikennetekniikan opiskelijat. Osaltaan tämän selittää se, että
kyselyn tekijä on opettanut molemmilla aloille ammatillisia aineita. Kyselyyn tulee
kenties paremmin vastattua, kun kysyjä henkilöityy selkeästi tutuksi opettajaksi.
Vastaajien opiskeluvuoden mukaan 3. vuoden opiskelijoita oli vain 25 % vastaajista.
Tämä selittyy sillä, että 3. vuoden opiskelijoista iso osa oli kyselyn aikana työssä-
oppimisjaksolla, eivätkä he ehkä käytä tänä aikana oppilashallinto-ohjelmaa aktii-
visesti. Myös 3. vuoden opiskelijoita on lukumääräisesti vähemmän kuin muiden
vuosikurssien opiskelijoita.

Videoiden käyttäminen on opiskelijoille tuttua. He katsovat aktiivisesti erilaista
videomateriaalia ja heillä on siihen tarvittavat yhteydet ja laitteet. Opiskelussa kui-
tenkin vain puolet opiskelijoista ovat käyttäneet videoita, vaikka opettajista valtao-
sa näin on tehnyt. Toki opettajien osalta on huomattava, että heidän tarkastelujakso
on periaatteessa koko ura, kun taas opiskelijoiden kysely kohdistuu viimeiseen 1-3
opiskeluvuoteen. Vastausten hajonnan saattaa selittää myös kysymyksen muotoilu.
Videoilla tarkoitettiin tässä kyselyssä ohje- ja luentovideoita, tätä ei ehkä tarkennet-
tu riittävästi. Opetuksessa käytetään usein myös apuna erilaisia dokumenttivideoi-
ta, jotka eivät kuitenkaan tämän tutkimuksen piiriin kuuluneet.

Opiskelijat kokevat videot opetuksen apuna pääsääntöisesti positiivisena. He
uskovat oppivansa asioita helposti ja nopeasti, mutta toisaalta on tärkeää toteut-
taa erilaisia opetusmenetelmiä. Opiskelijat osasivat myös esittää selkeitä tarpeita
ja toiveita mahdollisten videomateriaalien sisällöksi. Näiden osalta opettajien on
syytä tarkastella mahdollisuutta hyödyntää olemassa olevaa ja tuottaa omaa video-
opetusmateriaalia. Toisaalta vastausten perusteella on myös huomioitava, että iso
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joukko opiskelijoista mainitsi, etteivät videot toimi yhtä hyvin kuin kasvokkain ta-
pahtuva opetus. Tämä on otettava myös huomioon videoiden opetuskäytön suun-
nittelussa.

Opettajille suunnatun kyselyn perusteella voidaan todeta, että opettajat ovat käyt-
täneet videoita opetuksessa hyvin laajasti. Tutkimus ei anna tarkempaa tietoa vi-
deoiden sisällöstä tai videoiden lähteistä. Avoimissa kysymyksissä löytyy mainin-
toja, että opetukseen käytettävät videot ovat vanhoja tai alakohtaisten opetusvideoi-
den määrä on vähäinen.

Vain pieni osa opettajista on tehnyt opetusvideoita ja kokee, että heillä on riit-
tävä osaaminen opetusvideoiden tekemiseen. Osaamisen lisäksi resurssien puute
on rajoittava tekijä omien opetusvideoiden tekemiseen. Opetusvideoiden käytön
nähdään olevan osa tulevaisuuden opetusta ja työnantajalta toivotaan toimenpiteitä
mm. koulutuksen avulla ja resurssien lisäämisellä.

Lähes kaikki opettajat olisivat halukkaita tekemään myös itse opetusvideoita.
Edellä mainittujen puutteiden lisäksi opettajat kokevat, ettei heillä ole käytössä riit-
täviä teknisiä laitteistoja ja ohjelmistoja. Toisaalta vastauksissa mainittiin, ettei opet-
tajilla ole täyttä varmuutta ja tietoa millaista laitteistoa on käytössä. Todellisuudes-
sa laitteita on vähän ja aina ei ole tietoa mistä niitä milloinkin löytyy. Myöskään
editointiin käytettäviä ohjelmistoja ei ole mahdollista asentaa jokaiselle käyttäjälle,
vaan lisenssien määrä on rajallinen. Resurssien lisäämisen lisäksi, myös tiedottami-
sen suhteen on parantamista.

Kokonaisuudessaan opettajien asenne videoiden opetuskäyttöön oli myöntei-
nen. Todettiin, että yksilöllisten opintopolkujen toteuttamista voidaan helpottaa vi-
deoiden avulla, mutta mainittiin myös, että itseohjautuvat opiskelijat hyötyvät siitä
eniten. Toisaalta näin voidaan aina ajatella yksilöllisten opintopolkujen osalta, riip-
pumatta siitä kuinka opetus toteutetaan. Opiskelijan oma aktiivisuus on aina avai-
nasemassa.

Videoiden käyttämisestä opetuksesta voidaan todeta, että useimmille se on tuttu
ja käytetty menetelmä. Opiskelijat näkevät sen suurena mahdollisuutena ja käyttä-
vät videoita mielellään oppimisen tukena. Sen tuomia mahdollisuuksia ei kuiten-
kaan ole hyödynnetty parhaalla mahdollisella tavalla. Opettajien osaamiseen mene-
telmän käytössä olisi jatkossa kiinnitettävä enemmän huomiota. Kaikkea vastuuta
opetuksen kehittämisestä ei voida antaa opettajien harteille, vaan työnantajan on
myös aktiivisesti otettava asiaan kantaa ja luotava mahdollisuuksia opettajien osaa-
misen kehittämiseen.
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Kaikesta positiivisesta vireestä huolimatta, on myös huomattava, etteivät videot
opetuksen tukena ole ainoa oikea tapa tulevaisuuden opettamisessa. Se on vain yksi
menetelmä monien muiden joukossa ja sen hyödyntäminen tulee tehdä suunnitel-
lusti ja määrätietoisesti.
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7 Yhteenveto

Ammatillisen koulutuksen reformi tuo mukanaan useita merkittäviä muutoksia.
Tällä hallituksen kärkihankkeella uudistetaan ammatillisen koulutuksen rahoitus-
ta, järjestäjärakennetta, ohjausta, toimintaprosesseja ja tutkintojärjestelmää.

Ammatillisen koulutuksen järjestäjäkentässä on jo tapahtunut muutoksia ja ra-
hoituksen pieneneminen ajaa koulutuksenjärjestäjiä yhä tarkemmin miettimään uu-
delleenjärjestelyitä ja organisointeja omissa toiminnoissaan.

Koulutus muuttuu osaamisperusteiseksi ja oppimista lisätään entistä enemmän
työpaikoilla tapahtuvaksi. Opetusta pyritään henkilökohtaistamaan ja muodosta-
maan opiskelijoille yksilöllisiä opintopolkuja. Tämä tarkoittaa entistä monipuoli-
sempien oppimisympäristöjen käyttöön ottamista ja hallintaa. Opetus ja oppiminen
eivät tapahdu enää tiettynä aikana luokkahuoneissa, vaan sen on pystyttävä ole-
maan myös aidosti ajasta ja paikasta riippumatonta.

Vaikka muutoksista puhuttaessa usein päällimmäinen ajatus on raha ja säästöt,
on opetuksen pystyttävä mukautumaan vallitseviin tilanteisiin. Haasteet yksilöllis-
ten opintopolkujen toteuttamisiksi vaativat opetuksen kehittämistä ja uusia toimin-
tamalleja. Eräs tapa tarjota opiskelijoille mahdollisuuksia itsenäiseen opiskeluun
ovat opetusvideot. Videot eivät toki ole mikään uusi menetelmä, mutta tekniikan
kehittymisen myötä, mahdollisuudet sen hyödyntämiseen ovat kasvaneet.

Tässä tutkimuksessa tutkittiin kuinka opiskelijat ja opettajat kokevat videot ope-
tuksen välineenä ja voisiko se olla yksi menetelmä yksilöllisten opintopolkujen to-
teuttamisessa. Tutkimuksessa tiedonkeruu tehtiin kahtena erillisenä kyselytutkimuk-
sena ja tutkimusmenetelminä olivat kvantitatiivinen ja kvalitatiivinen tutkimus.

Tutkimuksen tulosten mukaan sekä opiskelijat että opettajat suhtautuivat pää-
osin myönteisesti videoiden käyttämiseen opetuksessa ja heillä oli myös kokemuk-
sia videoiden opetuskäytöstä. Molemmat ryhmät uskoivat, että yksilöllisten opin-
topolkujen suorittamiseen videot ovat hyvä tapa. Opettajat muistuttivat myös että
videot ovat vain yksi menetelmä monien muiden joukossa, eikä kaikkea opetusta
voi sen varaan muodostaa. Lisäksi on todettava se tosiseikka, että itseohjautuvat ja
motivoituneet opiskelijat pystyvät hyödyntämään muita paremmin eri opetusme-
netelmiä, niin myös opetusvideoita. Opettajien osalta oli myös kiinnostusta omien
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opetusvideoiden tekemiseen, mutta toisaalta koettiin, ettei siihen ole riittävää osaa-
mista. Tähän toivottiin myös jatkossa panostusta työnantajalta. Esimerkiksi jokin
hanke osaamisen ja opetusvideoiden kehittämiseen voisi olla seuraava askel. Tämä
toki riipppuu monesta tekijästä, mm. hankkeiden rahoitustilanteista ja toimintalin-
joista.

Tutkimuksen tulokset olivat selkeät eikä kyselyjen vastauksissa tullut suuria eroa-
vaisuuksia. Mielipiteet jakaantuivat pääosin selkeästi johonkin tiettyyn suuntaa. Tut-
kimuksen luotettavuutta saattaa hieman heikentää vastaajien vähäinen määrä. Var-
sinkin opiskelijoille kontrolloitu kysely, jossa olisi ollut ryhmäkohtainen kontakti ja
kyselyn esittely, olisi voinut tuottaa paremman vastaajamäärän. Opettajien osalta
vastausprosentti oli hyvä, mutta lähtökohtaisesti opettajien määrä oli selkeästi pie-
nempi.

Hyvä ja mielenkiintoinen jatkotutkimuskohde voisi olla tutkia opetusvideoiden
toimivuutta harjoitustehtävien suorittamisessa. Siinä opiskelijaryhmät katsoisivat
ensin opetusvideoita eri työsuorituksista ja tämän jälkeen suorittaisivat itse vastaa-
via tehtäviä harjoitusympäristössä.
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A Kysely opiskelijoille

Kysely opiskelijoille opetusvideoiden käytöstä 

Vastaa kysymyksiin valitsemalla parhaiten sopivat vaihtoehdot valmiista vastausvaihtoehdoista. Joihinkin 

kysymyksiin voit vastata myös kirjoittamalla omat vastauksesi. Kaikki käsitellään ilman vastaajien  

henkilökohtaisia tietoja. Kiitos sinulle vastauksista! 

 

1. Valitse mitä alaa olet opiskelemassa * 

   Autoalan perustutkinto 
 

   Ravintola- ja catering-alan perustutkinto 
 

   Matkailualan perustutkinto 
 

   Sähko- ja automaatiotekniikan perustutkinto 
 

   Rakennusalan perustutkinto 
 

   Tieto- ja tietoliikennetekniikan perustutkinto 
 

   Puutarha-alan perustutkinto 
 

   Luonto- ja ympäristöalan perustutkinto 
 

   Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perustutkinto 
 

   Elintarvikealan perustutkinto 
 

   Kone- ja tuotantotekniikan perustutkinto 
 

   Puuteollisuusden perustutkinto 
 

   Ammatilliseen koulutukseen valmentava koulutus 
 

   Työhön ja itsenäiseen elämään valmentava koulutus 
 

   Jokin muu, mikä? 

________________________________ 
 

 

 

 

 

2. Opiskeluvuosi * 

   1.vuoden opiskelija 
 

   2.vuoden opiskelija 
 

   3.vuoden opiskelija tai enemmän 
 

 

 

 

 

 

 



 

3. Sukupuoli  

   Nainen 
 

   Mies 
 

 

 

 

 

4. Kuinka usein katsot videoita (mitä tahansa videoita) vapaa-aikana esim. YouTubesta * 

   Päivittäin 
 

   Viikoittain 
 

   Harvemmin 
 

   En koskaan 
 

 

 

 

 

5. Onko sinulla käytössäsi laite, jolla voit katsella videoita * 

   Kyllä 
 

   Ei 
 

 

 

 

 

6. Onko sinulla kotona verkkoyhteys jolla voit katsoa videoita (esim. mobiili- tai laajakaistayhteys) * 

   Kyllä 
 

   Ei 
 

 

 

 

 

7. Oletko itse tehnyt ja julkaissut videoita? Tässä yhteydessä tarkoitetaan "pidempiä" videoita, joissa on 

jokin juoni tai tarina, EI esim. Instagram yms. videoita. * 

   Kyllä 
 

   En 
 

 

 

 

 

8. Oletko katsonut jonkinlaisia ohje- tai opastusvideoita esim. YouTubesta? * 

   Kyllä 
 

   Ei 
 

 

 

 

 

 

 



 

9. Oletko nykyisissä opinnoissasi opiskellut videoiden avulla? * 

   Kyllä 
 

   En 
 

 

 

 

 

10. Jos vastasit edelliseen myöntävästi, kerro lyhyesti mitä olet opiskellut videoiden avulla.  

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
 

 

 

 

11. Miltä videoiden käyttäminen opiskelumenetelmänä tuntuu?  

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
 

 

 

 

12. Sopiva opetusvideon kesto on * 

   1-2 minuuttia 
 

   2-6 minuuttia 
 

   6-10 minuuttia 
 

   10-20 minuuttia 
 

   yli 20 minuuttia 
 

 

 

 

 



13. Oletko kokenut teknisiä ongelmia katsomissasi opetusvideoissa  

   En koskaan 
 

   Erittäin harvoin 
 

   Melko harvoin 
 

   Melko usein 
 

   Erittäin usein 
 

 

 

 

 

14. Seuraavassa joitain väittämiä opetusvideoista * 

 

täysin 

eri 

mieltä 

jokseenkin 

eri mieltä 

en osaa 

sanoa 

jokseenkin 

samaa mieltä 

täysin 

samaa 

mieltä 

On tärkeä ominaisuus että 

opetusvideota voidaan "kelata" ja/tai 

katsoa useammin kuin kerran  
 

               

Opetusvideoiden lisäksi opetettavasta 

aiheesta tarvitaan myös lähiopetusta  
 

               

Voisin opiskella asioita itsenäisesti 

opetusvideoiden avulla  
 

               

Toimivatko videot yhtä hyvin kuin 

kasvokkain tapahtuva opetus  
 

               
 

 

 

 

15. Uskotko että opetusvideoista olisi hyötyä jatkossa sinun opiskeluissa? * 

   Kyllä 
 

   Ei 
 

 

 

 

16. Mihin aineisiin ja aihealueisiin mahdollisesti haluaisit opetusvideoita?  

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
 

 

 

 

17. Vapaa kommentointi opetusvideoiden käyttämisestä. Kerro rohkeasti omia ajatuksia.  

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
 

 

 

 



B Kysely opettajille

Kysely opettajille videoiden käytöstä opetuksessa 

 

Kysely on tehty Pro gradu-tutkimusta varten ja sen avulla selvitetään videoiden käytön mahdollisuuksia 

opetuksessa. Kaikki vastaukset käsitellään anonyymeinä.  
 

 

 

 

1. Valitse mitä tutkinnon osia opetat? * 

 Ammatilliset tutkinnon osat 
 

 Yhteiset tutkinnon osat 
 

 

 

 

 

2. Oletko käyttänyt videoita opetuksessasi * 

   Kyllä 
 

   En 
 

 

 

 

 

3. Oletko katsonut jonkinlaisia ohje- ja opastusvideoita esim. YouTubesta? * 

   Kyllä 
 

   En 
 

 

 

 

 

4. Kuinka usein katsot videoita (mitä tahansa videoita) vapaa-aikana esim. YouTubesta? * 

   Päivittäin 
 

   Viikoittain 
 

   Harvemmin 
 

   En koskaan 
 

 

 

 

 

5. Oletko itse opiskellut videoiden avulla? * 

   Kyllä 
 

   En 
 

 

 

 

 

6. Oletko tehnyt itse opetusvideoita * 

   Kyllä 
 

   En 
 

 

 

 

 

 

 



7. Onko sinulla riittävä osaaminen opetusvideoiden tekemiseen * 

   Kyllä 
 

   Ei 
 

 

 

 

 

8. Onko sinulla käytössäsi videoiden tekemiseen riittävät tekniset laitteet ja ohjelmistot? * 

   Kyllä 
 

   Ei 
 

 

 

 

 

9. Millaista tukea kaipaisit opetusvideoiden tekemiseen  

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
 

 

 

 

10. Olisitko jatkossa halukas tekemään itse opetusvideoita jos sinulla olisi niiden tekemiseen tarvittava 

osaaminen, laitteet ja ohjelmistot? * 

   Kyllä 
 

   En 
 

 

 

 

 

11. Mikä on omalla kohdallasi suurin este opetusvideoiden tekemiselle vai onko niitä?  

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
 

 

 

 

12. Pystytäänkö mielestäsi opetusvideoilla helpottamaan yksillöllisten opintopolkujen toteuttamista? * 

   Kyllä 
 

   Ei 
 

 

 

 

 
 

 



13. Tarkennusta edelliseen kysymykseen: Kuinka mielestäsi yksilöllisten opintopolkujen 

toteuttamista voisi videoilla helpottaa tai miksi ei voisi?  

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
 

 

 

 

14. Mitä haasteita näet opetusvideoiden käyttämisessä omassa opetuksessasi?  

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
 

 

 

 

15. Tähän voit antaa omat kommenttisi opetusvideoiden käyttämisestä.  

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
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