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Tiivistelmä

Digitalisaation edistäminen ohjaa sekä arvioimaan kriittisesti entisiä toimintatapoja että rakenta-
maan uudenlaisia ajattelu- ja toimintatapoja koko koulutusjärjestelmässä, myös yleissivistävässä 
koulutuksessa. Tarkastusviraston sidosryhmille järjestämässä työpajassa tarkasteltiin yleissivis-
tävän koulutuksen digitalisointiin sisältyviä haasteita, ongelmia ja kehittämismahdollisuuksia. 

Työpajassa päädyttiin siihen, että toimijoiden välisen yhteistoiminnan parantamiseksi ja sen 
pelisääntöjen selventämiseksi sekä laadukkaan digitalisointiosaamisen varmistamiseksi digita-
lisaation kokonaisohjausta on parannettava yhteistyössä kaikkien toimijoiden kesken. Työpa-
jan perusteella valtionhallinnon tulisi ottaa kokonaisohjauksessa aktiivinen rooli: sen tulee luo-
da yhteistoiminnalle pohja ja raamit, tarkentaa suuntaviivoja yhteistoiminnassa muiden kanssa, 
varmistaa yhteisen kehittämisen ja toiminnan tietoperusta erityisesti valtakunnallisella ja meso-
tasolla (esim. alueellisesti) sekä koordinoida toimintaa. Työpajan loppupuheenvuoron perusteel-
la yhteistoiminnalle tarvitaan pohja ja raamit erityisesti siksi, että suurten muutosten keskellä 
digitalisaation saavutettavuudesta muodostuu demokratia- ja tasa-arvokysymys.

Työpajassa ehdotettiin, että digitalisoinnin strategista ohjausta parannetaan 
1. määrittelemällä yhdessä digitalisoinnin sisällölliset suuntaviivat ohjaamaan digilinjauksen 

toimeenpanoa sekä verkostoihin kohdistuvaa tiedon hallintaa
2. määrittelemällä nykyistä tarkemmin yleissivistävän koulutuksen digitalisointiosaamista 

koskeva kansallinen tavoitetila 
3. laatimalla tiekartta, johon kootaan osaamiseen ja opettajankoulutukseen digitalisoinnin nä-

kökulmasta kohdistuvaa tutkimusta.

Työpajassa todettiin, että strategisten kehittämistoimien lisäksi digitalisoinnin kokonaisoh-
jauksen parantaminen edellyttää digitalisointia järjestävien ja ohjaavien rakenteiden vahvista-
mista sekä toimintamallien selkeyttämistä.  Työpajassa ehdotettiin, että 
1. digilinjausta ja sen toimeenpanoa kehitetään tunnistamalla kaikki relevantit toimijat, osal-

listamalla heidät kehittämiseen sekä huolehtimalla kehittämisen joustavuudesta ja jatku-
vuudesta

2. verkostojen toimintaa sovitetaan yhteen eri tasoilla ottamalla tarpeen mukaan käyttöön uu-
denlaisia rakenteita ja kehittämällä entisiä

3. kunnat määrittelevät rehtorien ja opettajien digitalisointiosaamiselle tavoitteellisen polun, 
joka kannustaa osaamisen kehittämiseen ja mahdollistaa sen, tukee jo käyttöönotettuja toi-
mintamalleja (tutoropettajat, opettajankoulutusforum) sekä ottaa käyttöön uusia (esim. 
opettajien kehittämissuunnitelmat).   

Työpajassa todettiin, että strategisen ja rakenteiden kehittämisen pohjalta ja niiden ohjaama-
na on tarpeen ja mahdollista järkeistää myös voimavarojen käyttöä.  Työpajassa ehdotettiin, että
1. vahvistetaan digitalisointia kehittävien verkostojen muodostamista ja niiden toimintaky-

kyä tukemalla verkostoja taloudellisesti myös itsenäisinä toimijoina nykyistä laaja-alaisem-
min ja strategisemmin 

2. kehitetään valtionavustusrahoitusta niin, että digitalisoinnin hankerahoituksesta irrote-
taan pieni prosenttiosuus käytettäväksi tuettavan toiminnan käynnistämiseen, ohjaami-
seen ja tukemiseen.

Kehittämisen ja sen hallinnan tietoperustan vahvistamiseksi työpajassa ehdotettiin myös, että  
1. kehitetään digitalisointiin kohdistuvaa tutkimusta poikkitieteellisemmäksi sekä avarretaan 

sitä teknologialähtöisestä pedagogiikkalähtöisemmäksi
2. lisätään digitalisointiin kohdistuvan tutkimus- ja selvitystiedon hyödyntämistä käyttämäl-

lä nykyistä monipuolisemmin hyväksi myös seutu- ja aluetason tietoa.
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1 Johdanto

Koulutusjärjestelmämme elää muutoksen ja murroksen aikaa. Digitalisaa-
tion edistäminen ohjaa muuttamaan toimintatapoja ja uudistamaan proses-
seja koulutushallinnosta koulutuspalveluun, opetuksesta oppimiseen sekä 
konkreettisista konteksteista aika- ja paikkasitomattomuuteen. Digitalisaa-
tio vaikuttaa koulutuksen muotoiluun ja muotoutumiseen. Digitalisaation 
kehityskulussa kannattaa olla mukana, sillä yhteiskunnan ja työelämän mur-
roksen myötä tarve hyödyntää tieto- ja viestintäteknologiaa kasvaa. Sille ei 
ole näköpiirissä vaihtoehtoja.

Opetus- ja oppimisympäristöjen digitalisoinnin lopputulokseen vaikut-
tavat lukuisat tekijät ja toimijat eri tasoilla:

 – kunnat ja koulut toimijoineen ja sidosryhmineen mikrotasolla
 – valtionhallinnon asiantuntijaviranomaiset (OPH), yliopistot ja kor-

keakoulut sekä alueelliset toimijat kuten erilaiset verkostot meso-
tasolla 

 – ministeriöt, valtioneuvosto ja eduskunta ohjaavina toimijoina poli-
tiikka- tai makrotasolla

 – yksityiset organisaatiot ja toimijaverkot paikallisella, kansallisella ja 
globaalilla tasolla (esim. globaalit ICT-markkinatoimijat).

Keväällä 2019 valmistuneessa yleissivistävän koulutuksen opetus- ja op-
pimisympäristöjen digitalisointia käsittelevässä tarkastuskertomuksessa  
päähuomio kohdistui digitalisoinnin poliittis-hallinnollisen ohjauksen toi-
mivuuteen ja ohjauksen peruskysymyksiin lähinnä kansallisella politiikka- 
tai makrotasolla. Tarkastuksen suositukset muodostivat laajan ja eri tasoille 
ulottuvan kokonaisuuden digitalisoinnin ohjauksen parantamiseksi.  Kei-
noiksi esitettiin mm. eri toimijoiden tehtävien, roolien ja vastuiden selven-
tämistä, digitalisoinnin suuntaviivojen määrittelemistä sekä digitalisointia 
palvelevan tiedon ja sen hallinnan kehittämistä.   

Muun sidosryhmäviestinnän lisäksi tarkastusvirasto halusi toteuttaa tar-
kastuksen julkaisemisen jälkeen tukevan työpajan, jonka tavoitteena oli koo-
ta eri sidosryhmät tarkastelemaan yhdessä, miten tarkastuksen suositusten 
toimeenpanoa voitaisiin tukea sekä miten digitalisointia kokonaisuudessaan 
voitaisiin muutoin edistää. Työpaja toteutettiin 1.11.2019. 

Sidosryhmät hyödyntävät työpajaa ja siitä tehtyä julkaisua kukin omal-
la tavallaan harkintansa mukaan oppimisen, kehittämisen ja uudistumi-
sen välineenä.  

Työpajan aiheet ja teemat

Ennen työpajaa järjestettiin digitalisointiin osallistuvien sidosryhmien haas-
tattelut keväällä ja kesällä 2019. Haastattelujen perusteella katsottiin, että 
työpaja oli tarkoituksenmukaista kohdistaa kahdelle eri tasolle, joille kum-
mallekin määriteltiin oma pääkysymyksensä: 

 – Mesotasolle (asiantuntijaviranomaiset, yliopistot ja korkeakoulut se-
kä alueelliset toimijat kuten verkostot):  
”Miten valtakunnallisen politiikkatason ja paikallistason ’välimaasto’ 
tukee opetus- ja oppimisympäristöjen digitalisointia?”
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 – Mikrotasolle (kunnat, koulut): Miten yksittäiset paikallistason toimi-
jat (rehtorit, opettajat) kykenevät hallitsemaan digitalisoinnin mu-
kanaan tuomia uudenlaisia osaamishaasteita ja ongelmia – sekä hyö-
dyntämään digitalisoinnin tuomia uudenlaisia mahdollisuuksia?

Työpajan ja työpajajulkaisun tehtävät ja tavoitteet

Työpajalle kiteytettiin ennalta kolme päätehtävää, jotka olivat
 – tarjota yleissivistävän koulutuksen opetus- ja oppimisympäristöjen 

sidosryhmille kanava esittää omia näkökohtiaan opetus- ja oppimis-
ympäristöjen digitalisoinnista

 – rakentaa eri tasoilla ja erilaisissa ympäristöissä digitalisointiin osal-
listuville tahoille uusi, kokeileva osallistumisalusta ja koota näin yh-
teen opetus- ja oppimisympäristöjen digitalisoinnin hajanainen teh-
täväkenttä 

 – hyödyntää ja kokeilla syyskuussa 2018 tarkastuksen tiedonhankin-
nassa käytetyn työpajamallin tarjoamia mahdollisuuksia myös tar-
kastuksen vaikuttavuuden edistämisessä julkistamalla työpajan 
tulokset ja tukemalla julkaisua myös muilla uudenlaisilla viestintä-
keinoilla.

Työpajan lähtökohtia tarkennettiin edelleen työpajan alussa seuraavasti: 
 – Työpajassa tarkastellaan monipuolisesti digitalisoinnin nykytilannet-

ta työpajan osa-alueilla sekä tehdään tarvittaessa ehdotuksia tai aloit-
teita säännösten ja käytäntöjen kehittämiseksi ja kehittämishankkei-
den käynnistämiseksi.

 – Työpaja ei korvaa digitalisoinnin hallintaan ja tiedonmuodostukseen 
eri yhteyksissä osallistuvia muita instituutioita eikä niiden muita toi-
mintatapoja.

 – Työpaja ei kilpaile digitalisoinnin hallinnan nykyisten menettelyjen 
eikä pitkäjänteisten kehittämishankkeiden kanssa eikä korvaa niitä.

 – Työpajassa ei tehdä tiedonhallintaa koskevia ratkaisuja.
 – Työpaja on yhteistyöfoorumi ja -alusta.

Työpajan tavoitteena oli  tukea ja vahvistaa sidosryhmien asemaa ja roo-
lia digitalisoinnin edistäjinä. Työpajan julkaisussa sidosryhmät esittävät, mi-
ten ne haluavat kehittää digitalisointia työpajojen teemoissa. Työpajan toi-
menpide-ehdotukset tiivistetään julkaisun viimeisessä luvussa. Julkaisun 
muut luvut rakentuvat työpajan kahdesta osateemasta. Lukuihin on koot-
tu osateemoihin johdattelevat työpajan puheenvuorot, ja lukujen alussa on 
esitetty tiivistys luvun ydinasioista.     

Työpajan johdattelijoiden johdanto- ja alustuspuheenvuorot sisältyvät 
kirjallisessa muodossa julkaisun lukuihin 2 ja 3.  Työpajan loppusanat si-
sältyvät luvun 4 loppuun. Kirjoitusten laatijat on luetteloitu seuraavassa: 

Luku 2

 – Mitä koulutuksen digitalisaatiolla tavoitellaan? Pääjohtaja Olli-Pekka 
Heinonen, Opetushallitus

 – Kunnat digitalisaation edistäjinä. Erityisasiantuntija Mari Sjöström 
ja erityisasiantuntija Minna Lindberg, Suomen Kuntaliitto
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 – Verkostojen vahvuudet ja haasteet digitalisoinnin edistämisessä. Di-
gikehittämispäällikkö Jari Harvio, Hämeenlinnan kaupunki

 – Kuntien yhteinen verkosto ja sen hyödyntäminen Kuuma-kunnissa. 
Kehityspäällikkö Antti Sankala, Kirkkonummen kunta

 – Suuren kaupungin verkostomaisesta kehittämisestä. Kehittämispääl-
likkö Harri Jurvela, Tampereen kaupunki

 – Koulun digitalisaation johtaminen tiedon avulla – aluetason arvioin-
timahdollisuuksia. Tutkija Erika Tanhua-Piiroinen ja tutkimusjohta-
ja Jarmo Viteli, Tampereen yliopisto

Luku 3

 – Perusopetuksen digitalisaation tavoitteiden perusta. Kehittämispääl-
likkö Tero Huttunen, opetus- ja kulttuuriministeriö

 – Rehtorin digitalisointiosaaminen. Rehtori Jan Mikkonen, Järven-
pään kaupunki

 – Opettajien digitalisointiosaamisen kehittäminen. Kehittämispäällik-
kö Jaakko Salo, OAJ

 – Digitalisointia tukevan osaamisen kehittäminen ja opettajankoulu-
tus. Dosentti Mikko Vesisenaho, Jyväskylän yliopisto

Luku 4

 – Työpajan loppuyhteenveto. Erityisasiantuntija Mari Sjöström, Suo-
men Kuntaliitto.
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2 Verkostot ja yhteistoiminta 
digitalisoinnin edistäjinä

Jotta digitalisoinnin panostukset ja hyödyt leviävät yhteiskuntaan tasaises-
ti ja kustannustehokkaasti, tarvitaan uusia yhteistoiminnalle ja verkostoitu-
miselle rakentuvia oppimisen ja opettamisen sekä niiden hallinnan käytän-
töjä. Digitalisointia  käsitellään julkisten ja yksityisten toimijoiden ketjuissa 
ja verkostoissa eri tasoilla. Yleisemmin digitalisaatioon kiinnittyy uuden-
lainen sivistyksen ja koulutuksen ekosysteemi, jossa palveluita järjestetään 
ja tuotetaan kestävällä tavalla. Kuntakentällä tieto- ja viestintäteknologian 
murros on tapahtunut eri lähtökohdista, erilaisin resurssein ja kyvyin. Di-
gitalisoitumisen sulautuminen koulutukseen on edellyttänyt kunnilta uut-
ta, alustamaista ajattelua, mikä vaatii ketteryyttä ja avointa yhteistyötä. 
Suomessa toimii myös useita opetuksen ja oppimisen kehittämiseen suun-
tautuneita alueellisia verkostoja. 

Verkostoissa toimivien autonomisten toimijoiden vastuiden sisältö on 
tällä hetkellä epäselvä. Toiminnan sääntely on niukkaa ja rakenteet kevyitä, 
jolloin yhteiskunnan resursseja ei tarvitse käyttää hierarkian, byrokratian ja 
kontrollien ylläpitämiseen. Toisaalta koulutusjärjestelmän digitalisaatio on 
vaikeasti hallittava, kiihtyvällä tempolla etenevä kokonaisuus. Mitä enem-
män ja syvemmin digitalisaatiota hyödynnetään, sitä enemmän tarvitaan yh-
teistä suuntaa, visiota ja tavoitteita, pelisääntöjä sekä myös lainsäädäntöä.

Digitalisoinnin yhteinen visio ei tällä hetkellä kiteydy hallinnan keskiös-
sä vaan sitä rakennetaan eri puolilla löysästi organisoituneissa verkostoissa 
yksityisten ja julkisten toimijoiden rajapinnoilla. Tämä heikentää demokra-
tiaa, palvelujen saatavuutta, oppilaiden yhdenvertaisuutta ja digitalisoinnin 
tehokkuutta. Työpajan johdantopuheenvuorojen perusteella digitalisoinnin 
kokonaisohjausta on parannettava eri toimijoiden välisessä yhteistyössä.  

Valtionhallinnon tulee ottaa aktiivinen rooli digitalisoinnin edistämises-
sä. Sen tulee luoda digitalisointiin osallistuville toimijoille yhteistoiminnan 
perusta ja raamit, tarkentaa toiminnan suuntaviivoja yhteistyössä muiden 
kanssa, varmistaa yhteisen kehittämisen ja toiminnan tietoperusta erityi-
sesti valtakunnallisella ja metatasolla sekä koordinoida toimintaa. Jotta di-
gitalisointi muodostaa ehyen, tasapainoisen ja kustannustehokkaan koko-
naisuuden, työpajan perusteella on tarpeen, että

 – kaikkien relevanttien julkisten ja yksityisten toimijoiden mukanaolo 
yhteistoiminnassa varmistetaan

 – verkostoille ja yhteistoiminnalle rakentuvien toimintatapojen toimi-
vuuden perustana oleva keskinäinen luottamus varmistetaan ja sen 
säilymisestä huolehditaan 

 – yhteistoiminnan lähtökohdat  kootaan ja selkeytetään strategia- ja vi-
siotyöllä 

 – yhteistoiminnan rakenne määritellään tai selvennetään tarkentamal-
la, mitkä ovat verkostoitumisen ja yhteistoiminnan suuntaviivat, kes-
kitetyn ja hajautetun ohjauksen tarve, yhteistoiminnan vastuut, muo-
dot ja resursointi sekä velvoittavan sääntelyn ja itseohjautuvuuden 
tarpeet.
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Digitalisoinnin tiedonhallinnassa on otettu jo lukuisia askelia. Digitalisoin-
nin toteuttamista palvelevaa tutkimustietoa on kuitenkin niukasti, ja se on 
hajanaista. ”Knowledge broking” -toimintaa harjoittavan Digikillan lisäksi 
koulujen digitalisaatioprosessin tiedolla johtamisen strategia ja tietoperusta 
ovat tällä hetkellä lähinnä yksittäisten yliopistojen ja tutkimuslaitosten se-
kä hankerahoituksen varassa. Koulujen digitalisaatioprosessin tukemisek-
si olisi luotava riittävälle tietoperustalle rakennettu selkeä kansallinen stra-
tegia ja määriteltävä sille toteuttajat. 

2.1 Mitä koulutuksen digitalisaatiolla 
tavoitellaan? 

Pääjohtaja Olli-Pekka Heinonen, Opetushallitus

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 20141 nostivat laajan keskus-
telun opetuksen digitalisaatiosta. Vaikka digitalisaatioon liittyvät aiheet ei-
vät perusteissa korostu, ovat ohjelmoinnin opetuksen kaltaiset teemat nous-
seet vahvasti julkiseen keskusteluun ja saaneet korostetun painoarvon. On 
syntynyt myös sellaistakin käsitystä, jonka mukaan opetuksen digitalisointi 
olisi itsetarkoitus vailla pedagogisia perusteita, ikään kuin se olisi hallitse-
maton ilmiö, jota ei osata tai haluta suitsia. Opetussuunnitelman perustei-
den kautta tarkasteltuna näin ei ole. Oppiaineiden tavoitteisiin sidotut laaja-
alaisen osaamisen näkökulmat – teknologiaosaaminen yhtenä niistä – luovat 
pohjan taitojen kehittämiselle ja tarjoavat niille oppiaineiden kautta peda-
gogisen yhteyden. Teknologian opetuskäyttö on oikeassa uomassa silloin, 
kun teknologiaosaaminen nähdään yhtenä monista tulevaisuuden kannal-
ta tärkeistä kansalaistaidoista, joiden edistämisessä koulutusjärjestelmäl-
lä on keskeinen vastuu ja joiden oppimisessa teknologia on luonteva väline.

Opetuksen digitalisaatiolla tavoitellaan parempaa oppimista sekä tai-
tojen että oppimista rikastavien välineiden näkökulmasta. Digitalisaatio 
lupaa tähän paljon. Se mahdollistaa datan hyödyntämisen oppimisessa ja 
opetusta koskevassa päätöksenteossa. Opettajan kannalta keskeistä on työ-
taakan vähentäminen ja ajan ohjaaminen niihin tehtäviin, joihin opettajaa 
eniten tarvitaan. Oppijalle digitalisaatio mahdollistaa yksilöllisiä oppimis-
polkuja, laajempaa oppimisen tukea, mukautuvia sisältöjä ja uusia mah-
dollisuuksia omaan tuottamiseen ja luovuuteen. Oppimisen yhteisö ja kon-
teksti laajenevat.

Kuten ympäröivässä yhteiskunnassa, myös koulutussektorilla digitali-
saatio etenee eri tahtiin eri osa-alueilla. Samalla se hyödyttää oppijaa joko 
suoraan tai välillisesti, kuitenkin vaihtelevasti. Jos tarkastellaan teknolo-
gian käytön aktiivisuutta ja laajuutta tai oppilaiden ja opettajien välinetai-
toja, ei perusopetuksessa digitalisoitumisen tasoon voida olla tyytyväisiä.2

Kehittäminen tapahtuu autonomisten toimijoiden ketjussa ja verkostos-
sa, jossa vapauden vastinparina on vastuu. Autonomisilla opetuksen järjes-
täjillä on vastuu opetuksen resursoinnista, toteuttamisesta ja kehittämises-
tä, ja opettajan pedagoginen vapaus vastuuttaa saavuttamaan opetukselle 
asetetut tavoitteet. Järjestelmän etu on siinä, että hierarkia, byrokratia ja 
kontrolli ovat hyvinkin matalat, eikä yhteiskunnan resursseja tarvitse käyt-
tää tällaisten mekanismien ylläpitämiseen. Toimiva kokonaisuus edellyttää 
osallisilta toimijoilta vahvaa keskinäistä luottamusta, joka on myös uusin-
nettava. Luottamus on seurausta hyvästä vuorovaikutuksesta.
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Järjestelmän heikkoutena tai haasteena on sen pirstaleisuus, sillä auto-
nomisten toimijoiden ketju tarkoittaa myös tulkintojen ja erilaisten ratkai-
sujen ketjuja. Tämä koskee kaikkia opetusalalla toimivia tahoja. Olemme 
tilanteessa, jossa oppijan kosketus digitalisaatioon eli mahdollisuus oppia 
opetussuunnitelman perusteissa määriteltyjä taitoja ja käyttää oppimiseen 
parasta lisäarvoa tuottavia välineitä vaihtelee sen mukaan, kuka opetuksen 
järjestää, missä koulussa oppija on tai jopa siitä, kuka häntä opettaa. Taustalla 
vaikuttavat resurssit, olosuhteet, osaaminen ja asenteet. Muuttujien määrää 
on yhteisellä vuoropuhelulla ja merkitysdialogilla pystyttävä vähentämään. 

Teknologian kehityksen tahti ja sen vaikutukset sekä paikallisesti että 
globaalisti edellyttävät jatkossa koulutukselta joustavampaa ja nopeampaa 
reagointia. Tarvittavat taidot ja opetuksen tavoitteet muuttuvat, jolloin no-
peutuu myös sykli, jolla ne määritellään ja ohjataan osaksi oppijoiden arkea.

Kaikki palvelut digitalisoituvat, ja parhaimmillaan kansalaisille on tarjolla 
entistä parempia palveluita ja sovelluksia, jotka on suunniteltu ja toteutettu 
käyttäjälähtöisesti. Koulutuksen digitalisaatiossa käyttäjälähtöinen kehittä-
minen tarkoittaa, että kehittämisen keskiössä ovat oppija ja hänen tarpeensa. 

Huoli tasa-arvosta koskee oppijoiden lisäksi alueiden, opetuksen jär-
jestäjien ja opetushenkilöstön tasa-arvoa. Tasa-arvokysymys koskee digi-
talisaatiota oppimisen kohteena ja oppimisen välineenä sekä palveluita ja 
tehokkuutta mahdollistavana resurssina. Ongelmat on ratkaistava kaikilla 
tasoilla, ja tähän tarvitaan kaikkien osallisten nykyistä parempaa yhteistyötä. 
Mitä enemmän ja syvemmin digitalisaatiota käytetään hyväksi, sitä enem-
män tarvitaan yhteistä suuntaa, visiota ja tavoitteita sekä myös lainsäädän-
töä. Digitalisaatioon liittyviä pelisääntöjä on luotava ja tarkennettava. Digi-
taalisten palveluiden yhteentoimivuutta on parannettava, jotta opetuksen 
arjessa pirstaleiseksi koettu ilmiö saadaan valjastettua oppimisen parhaaksi.

Edellytykset digitalisaation kokonaishallinnan parantamiseen

Luottamukseen perustuvassa verkottuneiden toimijoiden yhteistyössä on 
mahdollista kehittää digitalisaation kokonaisohjausta puuttumatta kuiten-
kaan autonomian periaatteisiin. Suomen koulutusjärjestelmän kokonaisuu-
dessa on vahvuuksia, jotka tukevat digitalisaation yhteisen suunnan ja yh-
teentoimivuuden parantamista.

Opetuksen digitalisaation avainpelaajia ovat opetushenkilöstö ja oppi-
laitosten johto. Avainpelaajien korkea koulutustaso ja suotuisa asenneil-
mapiirin kehitys luovat pohjan vakaalle ja tavoitteelliselle kehittämiselle.

Olemme tilanteessa, jossa järjestelmät, palvelut ja jatkossa erilaiset op-
pimisen ekosysteemit tarvitsevat toimiakseen dataa ja rakenteita. Opetus-
suunnitelmien ja tutkintojen perusteiden rakenteet, sisällöt ja säännöt ovat 
saatavilla digitaalisessa muodossa ePerusteet-palvelussa, missä ne ovat käy-
tettävissä rajapintojen kautta. Opetuksen ja oppimisen ytimen koneluetta-
vuus on merkittävä etu digitalisaation etenemisen kannalta.

Kansallisen tason tietojärjestelmät ja -rekisterit, kuten Varda ja Koski, 
luovat luotettavaa ja jatkossa monin tavoin hyödynnettävää dataa. MPass-
kertakirjautuminen on tällä hetkellä käytössä jo 85 %:lla opetuksen järjes-
täjistä, ja se sujuvoittaa digitaalisten välineiden käyttöä opetuksen arjessa.

Yksityisen sektorin toimijat tuottavat ison osan koulutuksen palveluis-
ta. Julkisen ja yksityisen sektorin välistä vuoropuhelua ja yhteistyötä tar-
vitaan entistä enemmän, ja onneksi kynnys vuoropuheluun on matalalla. 
Lisäksi järjestökentällä on aktiivinen ja rakentava rooli digitalisaation 
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kehittämisen kokonaisuudessa. Ei ole syytä epäillä eri toimijoiden haluk-
kuutta vuoropuheluun ja yhteiskehittämiseen, joka koituu kaikkien osapuol-
ten eduksi – kunhan sitoudutaan yhdessä siihen, että opetuksen arki eli op-
pija ja oppimisen yhteisö pysyvät keskiössä.

Toimenpiteitä

Digitalisaation kokonaisohjausta on parannettava yhteistyössä kaikkien toi-
mijoiden kesken niin, että valtionhallinto toimii aktiivisesti pohjan ja raa-
mien luomisessa ja koordinoi yhteistä kehittämistä. Opetuksen viitearkki-
tehtuurin määritteleminen rikastettuna esimerkiksi dataan, tietosuojaan ja 
oppimisanalytiikkaan liittyvillä säännöillä ja suosituksilla olisi hyvä pohja 
paremman yhtenäisyyden saavuttamiseksi. Työ vaatii rahoitusta ja inves-
tointeja erityisesti kansallisen infrastruktuurin ja olemassa olevien tieto-
järjestelmien ja palveluiden jatkokehittämiseen. Avustusrahoituksen ra-
kenteellinen uudistus on tarpeen, jotta voidaan varmistaa, että avustusten 
vaikutukset näkyvät paremmin opetuksen arjessa. Toisaalta nykyisilläkin 
rahoitusmalleilla voidaan päästä vaikuttavampiin tuloksiin, kun ne kytke-
tään kehittämisen painopisteisiin.

2.2 Kunnat digitalisaation edistäjinä

Erityisasiantuntija Minna Lindberg, Suomen Kuntaliitto
Perusopetuksen erityisasiantuntija Mari Sjöström, Suomen 
Kuntaliitto

Digitalisaatio on luokiteltu maailmanlaajuiseksi megatrendiksi juuri sen 
vaikuttavuuden vuoksi. Muita vaikuttavia trendejä ovat esimerkiksi globa-
lisaatio, ilmastonmuutos, väestönkehitys ja kaupungistuminen. Näihin kaik-
kiin megatrendeihin liittyy epävarmuutta tulevasta.

Suomi haluaa olla digitaalisten palveluiden kärkimaa. Tämä tarkoittaa 
muun muassa sitä, että teknologia yhdistyy osaksi ihmisten arkea ja osaam-
me tunnistaa, missä tilanteissa sen tarjoamat mahdollisuudet ovat meil-
le hyödyksi. Tämä valtakunnallisesti asetettu kunnianhimoinen tavoite on 
nähtävissä myös siinä, miten Suomessa kehitetään julkisia palveluita. Digi-
talisaation avulla on tavoiteltu tehokkaampaa toimintaa ja palvelutuotantoa. 
Sen avulla on haluttu parantaa julkisten palvelujen saatavuutta yhtä lailla 
kaupungeissa kuin syrjäseuduilla. Myös viranomaisten yhteyksiä toisiinsa, 
kansalaisiin tai muihin toimijoihin on voitu sujuvoittaa tieto- ja viestintä-
teknologian avulla. Tulee kuitenkin muistaa, että teknologia itsessään ei au-
tomaattisesti johda parempaan ja toimivampaan yhteiskuntaan. 

Digitalisaation monet ulottuvuudet koulutuksessa

Koulutuksen digitalisaatio ei voi eikä saa olla irrallinen saareke julkisten pal-
veluiden digikyvykkyyttä tai -kypsyyttä mitattaessa. Koulutusjärjestelmään 
sisältyvä digitalisaatio on keino uudistaa koulutusta ja luoda avaruutta. Se 
on myös vaikeasti hallittava kokonaisuus, joka sisältää monta ulottuvuutta 
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ja muuttujaa ja etenee kiihtyvällä tempolla. Olemmeko kaikki samassa ve-
neessä ja tiedämmekö suunnan? 

Koulutusjärjestelmämme elää muutoksen ja murroksen aikaa. Digitali-
saation edistäminen ohjaa toimintatapojen muuttumiseen ja uudenlaisiin 
prosesseihin koulutushallinnosta koulutuspalveluun, opetuksesta oppimi-
seen, aika- ja paikkasitomattomuuteen. Se vaikuttaa koulutuksen muotoi-
luun ja muotoutumiseen. Digitalisaation kehityskulussa kannattaa olla mu-
kana, sillä yhteiskunnan ja työelämän murroksen myötä tarve hyödyntää 
tieto- ja viestintäteknologiaa kasvaa. 

Yksilön näkökulmasta digitaidot kehittyvät jatkuvan kasvun ja oppimi-
sen periaattein. Digitaaliset palvelut luovat edellytyksiä myös sille, että jo-
kainen ihminen voi elää aktiivista, luovaa ja merkityksellistä elämää. Ne 
vaikuttavat palvelukäyttäytymiseemme ja kykyymme hankkia tietoa sekä 
toimia sujuvasti arjessa. Tieto- ja hyvinvointiyhteiskunnassa digitalisaatio 
on demokratia- ja osallisuuskysymys. Heikoilla digitaidoilla on vaikutusta 
jo nyt ja tulevaisuudessa vielä enemmän. Ilman perusosaamista ei pärjää. 
Joustava koulutusjärjestelmä ja koulutusyhteistyö mahdollistaa sen, että 
osaamista voi kartuttaa eri tavoin eri elämäntilanteissa ja eri tarkoituksiin. 

Kunnat digitoimijoina 

Tieto- ja viestintäteknologian integroiminen yleissivistävään koulutukseen 
on edennyt poukkoilevasti ja epäselvistä lähtökohdista. Osa toimijoista on 
kuvannut digitalisaation etenemistä aaltoliikkeenä, josta ovat puuttuneet 
selkeät valtakunnalliset suuntaviivat. 

Kunnissa tieto- ja viestintäteknologian murros on ollut nähtävissä eten-
kin viimeisten kymmenen vuoden aikana. Matkaan on lähdetty eri lähtö-
kohdista, erilaisin resurssein ja kyvyin. Liian monesti kunnat yleissivistävän 
koulutuksen järjestäjinä ovat joutuneet yksin etsimään itselleen horisont-
tia ja tekemään linjauksia. Näin ollen myös digitalisaation edistymistä poh-
dittaessa on esitetty aiheellinen kysymys: toteutuuko koulutuksellinen ta-
sa-arvo tällä hetkellä tai missä menee kärki ja missä häntäpää? Arviointia 
haastaa myös se, että digitalisaation potentiaalia ja vaikutuksia ei kaikilta 
osin tunneta, jolloin indikaattoreiden määrittely kansallisella tai paikalli-
sella tasolla ei ole koskaan yksinkertaista. Tämän vuoksi tarvitaan tutkittua 
tietoa ja vaikuttavuuden arviointia. 

Vaikka horisontteja on ollut monia, on digitalisaation edistämiseksi myös 
synnytetty eri toimijoista koostuvia verkostoja, jotka operoivat koulutusjär-
jestelmän sisällä eri tasoilla ja tasojen välillä. Verkostot ovat olleet luonteva 
ja hyvä tapa buustata yhteistyötä. Digitalisoitumisen sulautuminen koulu-
tukseen on edellyttänyt kunnilta uudenlaista alustamaista ajattelua, mikä 
vaatii ketteryyttä ja avointa yhteistyötä. Laajassa viitekehyksessä digitali-
saatioon kiinnittyy uudenlainen sivistyksen ja koulutuksen ekosysteemi, 
jossa palveluita järjestetään ja tuotetaan kestävällä tavalla.  

Yleissivistävässä koulutuksessa kunnat ovat usein se muutosajuri ja toi-
meenpanija, johon muut toimijat kytkeytyvät. Synergian tuoma vahvuus ja 
resurssiviisaus tunnistetaan. Etäopetus, oppilasagentit, koulujen tvt-tuto-
rit ja -tiimit, kuntien ja koulutuksen järjestäjien väliset verkostot, vertaiske-
hittäminen sekä kansalliset foorumit ovat esimerkkejä siitä, kuinka hierak-
kisen toimintatavan sijaan on muodostettu areenoita vuorovaikutukselle ja 
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yhdessä tekemiselle. Myönteistä kehitystä tapahtuu mikro-, meso- ja mak-
rotasoilla. Samalla myös toiminnan vaikutuksia ja valintojen vaikuttavuut-
ta on lähdetty seuraamaan paremmin.

Digitaaliset palvelut ja niihin liittyvä yhteistyö mahdollistavat monia ta-
poja tuottaa koulutus- ja sivistyspalveluita sekä kehittää uusia innovaatioi-
ta. Kunnat ja alueet tekevät kehitystyötä monesti omista lähtökohdistaan 
tunnistamiensa tarpeiden pohjalta tietämättä kuitenkaan, ovatko strategi-
set valinnat ja investoinnit valideja seuraavalla hallituskaudella. Tämä ruok-
kii kuntien ja alueiden välistä polarisaatiota entisestään, vaikka tulevaisuu-
dessa tarvitsemme tiiviimpää yhteistyötä. Jos digitalisaatiota esimerkiksi 
edistetään lyhytjänteisillä hankkeilla ja kehityksen painopisteet määritel-
lään jokaisessa hankkeessa erikseen, eivät kaikki ole mukana. Kehittämis-
työ toteutetaan pistemäisinä interventioina ilman kokonaisuuden hahmot-
tamisen kannalta olennaisia suuntaviivoja. 

Digitalisaatio etenee – suuntaviivojen epäselvyys haastaa

Koulutusjärjestelmässä jokaisella koulutusasteella on omat tehtävänsä. Digi-
talisaatio on läpileikkaava teema, joka haastaa kompleksisuudellaan jokaista 
koulutusastetta. Tutkimukset, tarkastelut ja arviot antavat viitteitä siitä, et-
tä nykyisen kaltainen tila, jossa jaamme yhteisen näkemyksen vain verkos-
toissa ja vuorovaikutusfoorumeilla, on haasteellinen tasa-arvon ja yhden-
vertaisuuden, saatavuuden ja saavutettavuuden näkökulmasta. 

Suomen tulee koulutuksen kärkimaana tiedostaa, ettemme suinkaan 
ole ainoa maa, joka pyrkii sovittamaan yhteen koulutuksen ja digitalisaati-
on. Vuonna 2017 Ruotsi vahvisti kansallisen ns. koulutoimen laaja-alaisen 
digitalisaatiostrategian. Siinä on määritelty hallituksen digitalisaatiopolitii-
kan linjaukset laajassa yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Strategian laa-
dinta lähti käyntiin kuntien ja valtion tahdosta ja tarpeesta määritellä kehi-
tyksen keskeiset osa-alueet. 

Suomessa kuntien merkittävä rooli ja panostus digitalisaation edistämi-
sessä tulee tunnistaa ja ymmärtää, sillä kunnilla on merkittävä koulutuksen 
järjestämisvastuu. Kunnat ovat kehittämistyössä kumppani ja verkostojen 
luoja, jota ei voida sivuuttaa tai jättää huomiotta kansallisia tavoitteita ase-
tettaessa. Jos kunnat nähdään vain toimeenpanijoina, niiden osaamista hyö-
dynnetään heikosti. Tämä tapa ei edistä yhteisymmärryksen saavuttamista. 

Digitalisaation kehitys etenee, mutta kansallinen valmisteluprosessi on 
edelleen vajanaista. Nyt on valtakunnallisesti aika tiivistää yhteistyötä kes-
keisten toimijoiden ja sidosryhmien kanssa. Siten voimme saavuttaa yhtei-
sen käsityksen siitä, millaisia digilinjauksia tulee jatkossa tehdä. Se parantaa 
kokonaisuuden hallintaa jatkuvasti muuttuvassa maailmassa, selkeyttää toi-
mijoiden tehtävänjakoa ja roolitusta, edistää yhteistyötä ja helpottaa verkos-
tojen toimintaa. Digitalisaation hyödyntäminen vastuullisesti, oikeissa asiois-
sa ja oikealla tavalla on kaikkien etu ja kestävä tapa seilata kohti uusia vesiä.
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2.3 Verkostot ja yhteistyö eri tasoista 
muodostuvana kokonaisuutena

2.3.1 Verkostojen vahvuudet ja haasteet 
digitalisoinnin edistämisessä

Digikehittämispäällikkö Jari Harvio, Hämeenlinnan kaupunki

Digikilta on Opetushallituksen rahoittama verkostohanke esi- ja perusope-
tuksen sähköisten oppimisympäristöjen kehittämiseksi. Digikilta-verkos-
to rakentaa malleja, joiden avulla edistetään ja tuetaan opetustoimen infra-
struktuurista vastaavien tahojen yhteistyötä ja vertaisoppimista. 

Digikilta-hankkeen toiminnasta vastaavat Hämeenlinnan johdolla 18 
Digikilta-kuntaa sekä Tampereen yliopisto ja Suomen eOppimiskeskus ry 
(kuvio 1). Lisäksi toimintaan on osallistunut jo noin sadan eri kunnan tai 
opetusalan organisaation toimijoita. Hankkeen vaikutusalue on laaja, ja jo 
pelkästään ohjausryhmäkuntien asukasmäärä on yhteensä noin 2,3 miljoo-
naa (kuvio 2). Hanke käynnistyi useiden kuntaverkostojen koordinaattorei-
den yhteistyössä ns. verkostojen verkostoksi vuonna 2016. Opetushallituk-
sen rahoitus jatkuu vuoden 2020 loppuun.

Kuvio 1: Digikilta-ohjausryhmän kunnat3
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Kuvio 2: Digikilta-ohjausryhmän kunnat Suomen kartalla4

Digikilta on edistänyt yhteistyötä ja vertaisoppimista järjestämällä sään-
nöllisesti mm. Digikilta-seminaareja ja  webinaareja (kuvio 3). Hankeverkos-
to on myös kokoontunut vuosittain alan keskeisissä kansallisissa tapahtu-
missa. Digikillan järjestämien tilaisuuksien aineistoja, webinaaritallenteita 
sekä poimintoja muista hankkeen teemoihin liittyvistä julkaisuista ja aineis-
toista on kerätty digikilta.fi-verkkosivuston tietopankkiin. Sieltä löytyy mm. 
useiden eri kuntien tvt-strategioita ja kuvauksia tutoropettajatoiminnasta 
sekä EU:n tietosuoja-asetuksen soveltamismalleja. Sivustolla julkaistaan 
myös tutkimuksia ja ajankohtaisia blogikirjoituksia.

Kuvio 3: Digikilta-seminaari Turussa 8.10.20195
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Kaikki esi- ja perusopetuksen sähköisten oppimisympäristöjen kehittä-
misestä kiinnostuneet kunnat ja organisaatiot ovat tervetulleita liittymään 
Digikilta-verkostoon ja siten osallistumaan hankkeen järjestämiin tapah-
tumiin. Hankkeen ulkopuoliset kunnat ja muut organisaatiot vastaavat itse 
osallistumisesta syntyvistä kustannuksista.

Digikilta toimii valtakunnallisena verkostona ja kanavana, jonka kautta 
kunnat ja muut toimijat voivat työstää keskeisiä kehitysteemoja (kuvio 3). 
Useilla tahoilla on tarve selvittää nopeasti, mikä on kuntien todellinen ti-
lanne eri asioissa. Sen sijaan, että yritetään tehdä kartoituksia kyselemällä 
tietoa yksittäisiltä kunnilta, voidaan tiedot kysyä suoraan verkostolta. Ver-
kosto voi kartoittaa kaikkien mukana olevien kuntien tilanteen tai avata 
toimijoiden välille suoran aktiivisen keskustelun, jolloin esillä oleviin ky-
symyksiin päästään pureutumaan kuntakohtaisten faktojen perusteella. Di-
gikilta on toiminut näin esimerkiksi opetus- ja kulttuuriministeriön tukena 
jo useissa eri yhteyksissä.

Vuosien aikana syntynyt ja laajentunut verkosto on vakiinnuttanut toi-
mintatavakseen verkkotyöskentelyn (kuvio 4). Verkoston toimijoiden välil-
le on muodostunut vahva luottamus ja osallisuuden tunne, minkä ansiosta 
keskustelu verkossa on aitoa ja luontevaa. Verkoston ja aiheen omistajan yh-
teisiä keskusteluja järjestetään lähes kuukausittain. Teemoja ovat esimer-
kiksi opetusteknologian standarditarpeet, laatukriteereiden kartoittami-
nen ja kokoaminen valtakunnalliseen käyttöön, GPDR ja sen soveltaminen 
kunnissa, oppimisen data, oppimisanalytiikan hyödyntäminen, tvt-taidot 
ja opettajien osaaminen. 

Kuvio 4: Esimerkki Digikillan webinaarista6



20

Verkosto hakee tietoa mukana oleville verkoston jäsenille. Nopeat ky-
selykierrokset tuottavat pohjadataa, jonka koonti toimii keskustelun poh-
jana. Tavoitteena on aidosti löytää opetuksen tietohallinnolle ratkaisuja ja 
ehdotuksia, joiden pohjalta tietohallinto pystyy tekemään omia laajemmin 
perusteltavissa olevia ehdotuksia kuntansa päätöksentekoon. 

Käyttämällä Digikilta-verkoston foorumeja saadaan nopeasti keskuste-
lujen ja tiedonkeruun kautta selkeä näkemys ja tilannekuva kulloinkin tar-
kasteltavasta teemasta. Yhteinen työstö tukee esimerkiksi Opetushallituksen 
kehittämistyötä, kun saadaan nopeasti selvitettyä, miten jokin asia kunnis-
sa nähdään. Kunnat puolestaan saavat suoraan viestiä kulloinkin tehtäväs-
tä valtakunnallisesta kehitystyöstä. Osallistujat voivat vapaasti poimia käyt-
töönsä tarvitsemansa tiedon ja hyötyä verkoston toiminnasta, kun heidän ei 
tarvitse kokeilla ja selvittää kaikkea itse. Sen sijaan he voivat saada nopeasti 
tietoonsa toisen kunnan kokemukset ja soveltaa niitä omassa toiminnassaan.

Digikillassa on myös tavoitteena proaktiivisesti yhteiskehittää kuntien 
opetuksen tietohallintokäytänteitä. Tietohallinnon ratkaisut isoissa ja pie-
nissä kunnissa tai keskuskouluissa ja pienissä kyläkouluissa ovat hyvin eri-
laiset. Tehokkaat ja toimivat ratkaisut syntyvät testaamalla ja jakamalla ko-
kemuksia. Mitä paremmin verkosto pystyy yhteiskehittämään ja auttamaan 
kehitystyötä ehkä pienelläkin panoksella, sitä merkittävämpi panos saattaa 
olla lopputuloksen kannalta, kun päätöksenteossa pystytään välttämään niin 
tekniset kuin toiminnallisetkin sudenkuopat. Verkoston toiminnan pääperi-
aatteena on avoimuus ja jakaminen. Kehitetyt menetelmät ja mallit jaetaan 
hankkeen kanavissa avoimesti ja tietoturvallisesti esimerkiksi tvt-koordi-
naattoreille ja tutoropettajille.

Hankerahoituksella ylläpidettävän toiminta-ajan jälkeen tavoitteena 
on Digikillan toiminnan organisoiminen sekä kestävän toimintamallin ra-
kentaminen ja vakiinnuttaminen. Digikilta-verkoston merkitys opetuksen 
teknologiaratkaisujen kehittämisessä on jo vakiinnuttanut asemansa han-
kekaudella 2016–2019. Verkoston toiminta vaatii kuitenkin jatkuvaa käy-
tännön työtä. Tavoitteena on sopia eri osapuolten vastuualueista ja kunti-
en panoksesta verkoston toiminnan rahoittamiseen myös meneillään olevan 
hankekauden jälkeen. Suunnitelmana on mm. nimetä verkostoon alueelliset 
koordinaattorit. Aktiivinen toiminta vaatii henkilöitä, jotka edistävät Digi-
kilta-toimintaa vastuualueillaan. Tarvitaan myös selkeä suunnitelma ja mal-
li siitä, miten verkoston toiminta jatkuu ja miten verkostolla on toiminta-
resursseja hankerahoituksen päätyttyä. Tavoitteena on myös selkeyttää eri 
toimijoiden rooleja ja vastuita verkoston toiminnassa. 

Aiemmin mainittujen yhteiskehittämisen mallien, avoimen tietopan-
kin ja yhteisöllisten kanavien lisäksi panostetaan yhteisten standardien 
käyttöönoton edistämiseen sekä yritysten ja muiden keskeisten toimijoi-
den sparraamiseen tuotekehityksessä opetuksen ja oppimisen tarpeisiin. 
Digikilta-verkosto tulee toimillaan kehittämään myös opetukseen liittyvää 
tiedolla johtamista ja vuoropuhelua tietohallinnon ja opetustoimen välillä, 
jotta löydetään toimivia ratkaisuja koulun arkeen. Strategian mukaan tule-
vaisuudessa Digikilta-kunnat toimivat yhteistyössä ja tvt-kehitystyötä suun-
nitellaan ja toteutetaan yksittäisten kuntien sijaan verkostona. 

Hankkeen aikainen jatkuva kehittäminen vaatii tuekseen myös tutkimus-
ta, joka kykenee sekä arvioimaan eri aktiviteettien toimivuutta että tuotta-
maan uutta tietoa systemaattisesti hankkeen toimijoille. TRIM-tutkimus-
keskus tuottaa OOR-työkaluillaan selvityksiä ja esimerkkejä koulujen ja 
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kuntien tvt-käytänteistä ja opettajien osaamisesta. OOR-tuloksista kehitetty 
uusi kokonaisraporttikooste on tärkeä Digikillan työtä tukeva kokonaisuus. 
Digikilta toimii myös tärkeänä tiedolla johtamisen informaation levittäjänä 
valtakunnallisesti. Hankkeessa toteutetaan osallistuvaa nopearytmistä tut-
kimusta, jossa arvioidaan verkoston eri toimintojen toimivuutta suhteessa 
verkoston tavoitteisiin ja siten autetaan verkostoa kehittämään toimintaan-
sa jo hankkeen aikana. ITK-konferenssissa viestitään vuosittain laajasti ver-
koston toiminnan tuloksista, tutkimuksen avaamista näkymistä, verkosto-
maisen toiminnan menestymisen kulmakivistä ja toimivista käytänteistä.

Valtiontalouden tarkastusviraston ja BroadScope oy:n 1.11.2019 järjes-
tämässä yleissivistävän koulutuksen opetus- ja oppimisympäristöjen digi-
talisointi -työpajassa määriteltiin digitalisoinnin edistämisen verkostojen 
menestystekijöitä ja haasteita. Työpajassa todettiin, että jatkossa tarvitaan 
rakenteita koordinoimaan kokemusten jakamista, kehityspanostusten suun-
taamista ja yhteisten linjausten muodostamista ja tukemaan yhteisen tavoi-
tetilan muodostamista. Nykytilanteessa tehdään paljon päällekkäistä työtä 
ja edetään kohti hajanaisempaa kokonaisuutta. Valtakunnallisella tasol-
la kehityksen tueksi toivottaisiin valtion toimijoiden vahvemmin johtamaa 
osallistavaa kehitysprosessia sekä tavoitteellista ja ohjattua verkostotoimin-
taa. Työpajan tulosten mukaan verkostojen koordinointiin kansallisella ja 
alueellisella tasolla tulisi löytää myös tarvittava rahoitus ja tuki. Verkosto-
jen koordinointiin tarvittaisiin lisäksi entistä enemmän ylätason ohjausta.

Tämä heijastuu myös teknisten innovaatioiden kehitysmalleihin. Nykyti-
lanteessa moni koulutuksenjärjestäjä rakentaa tai rakennuttaa uusia ja täysin 
omiin tarpeisiinsa räätälöityjä ekosysteemejä sähköisten oppimisympäris-
töjen, -järjestelmien ja -analytiikan hallintaan. Jopa sähköisiä oppimateri-
aaleja tuotetaan ihan itse ja vain omalle organisaatiolle. Itse tehden syntyy 
varmasti uusia ja raikkaita ideoita ja innovaatioita, mutta niihin liittyvien 
hyvien käytänteiden leviäminen onkin sitten jo toinen juttu. 

Voisivatko tässä ratkaisuna olla yhteistyöverkostot, yhteiset standardit 
ja avoin lähdekoodi ja niiden avulla ainakin jossain määrin avoimet ratkai-
sut ja rajapinnat? Miten olisi verkostoissa tehtävä yhteistyö – tai jopa yh-
teiskehittäminen? Itse tehdessä haasteeksi voi tulla myös pitkäjänteisyyden 
ja johdonmukaisuuden puute, sillä kehitys- ja ylläpitokuluista on harvoin 
edullisinta vastata yksin. Vaikka palapelissä olisi jo mukana hyviä teknolo-
gisia innovaatioita, kehittäjäopettajia ja julkisen sektorin tahoilta hyvää yri-
tysyhteistyötä, pitkäjänteisessä kehittämisessä voi vaivata uskonpuute. Sel-
känojaa tarvitaan erityisesti silloin, kun tehdään itse uutta, ja etenkin kun 
uutta asiaa otetaan käyttöön ja kehitetään toimintakulttuuria. 

Suomalaisen koulujärjestelmän vahvuus on ollut saavutusten tasaisuus. 
Tämän vahvuuden ylläpitämiseksi kannattaa hyödyntää tiedon jakamisen ja 
tiedolla johtamisen verkostoja. Monien kuntien budjetti on jäämässä alijää-
mäiseksi vuonna 2019. Heikko taloustilanne aiheuttaa haasteita myös kun-
tien IT-kehittämiseen. Olisiko jatkossa kokemusten jakamisen lisäksi myös 
kustannusten jakaminen ja siten niiden kuntakohtainen keventäminen ylei-
selläkin tasolla mahdollista? 

Siinä voidaan onnistua yhdessä, kun rakennetaan asiakkaiden omille 
tarvemäärittelyille perustuvia kokonaisuuksia ja otetaan hankinnan asian-
tuntijayritykset mukaan palvelujen ostamiseen. Myös valtion rahoituspro-
sesseja ja strategian ohjausprosesseja voidaan kehittää yhdessä. Kaikilla or-
ganisaatioilla tulisi olla oma kehittämisverkostonsa, jossa vastuu ja roolit 
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ovat selkeät ja kauaskantoiset. Näin voisimme synnyttää sellaisia yhteiske-
hittämiseen osallistavia ekosysteemejä, joissa jokainen taho saa itse tehdä 
oman osuutensa kannattavasti. Tässä kokonaisuudessa Digikilta voisi tule-
vaisuudessakin olla yksi keskeinen verkosto.

2.3.2 Kuntien yhteinen verkosto ja sen 
hyödyntäminen Kuuma-kunnissa

Kehityspäällikkö Antti Sankala, Kirkkonummen kunta

Kuuma-seutu on keskeinen osa Helsingin seutua noin 321 000 asukkaallaan. 
Kuuma-seudun muodostavat Kirkkonummi, Vihti, Nurmijärvi, Hyvinkää, 
Tuusula, Kerava, Järvenpää, Mäntsälä, Pornainen ja Sipoo. Kuuma-seudun 
yhteistyön tavoitteena on alueen kilpailuaseman ja vetovoiman parantami-
nen, edunvalvonnan ja omistajapolitiikan tehostaminen sekä palveluntuo-
tannon ja laadun parantaminen.7

Kuuma-kunnissa toimii useita asiantuntijaryhmiä seudullisen yhteis-
työn toteuttamiseksi mm. tietohallinnossa, varhaiskasvatuksessa ja sivis-
tystoimessa. Vuonna 2012 perustettiin tieto- ja viestintätekniikan opetus- ja 
oppimiskäytön edistämiseksi alueellinen tvt-hankekokonaisuus. Toimin-
nan käynnistämiseen haettiin rahoitusta Opetushallitukselta sekä Etelä-
Suomen aluehallintovirastolta. Hankkeen kohderyhmän alueella on lähes 
4 000 opettajaa, yli 41 000 esi- ja peruskoululaista ja yli 5 800 lukiolaista. 

Kuuma TVT -hankkeen rahoitus jatkui vuosina 2012–2016 eri osahank-
keiden kokonaisuuksina OPH:n, AVI:n sekä kuntien omarahoituksina ope-
tuksen ja oppimisen hyväksi. Opetushenkilöstön osaamisen kehittämiseen 
keskityttiin Kuuma TVT / EDU 10 (Osaamisen kehittäminen) -hankkeessa, 
jossa tarjottiin tieto- ja viestintätekniikan täydennyskoulutusta eri yhteis-
työkumppaneiden kanssa. Toisena osahankkeena oli Kuuma TVT / INNO 
(Innovatiivinen – kehittyvä koulu) -hanke, jossa kehitettiin laajan oppimis-
ympäristökäsitteen mukaisesti erilaisia tvt-sovelluksia ja menetelmiä uusik-
si opetuksen ja oppimisen työtavoiksi. Kolmantena hankkeena oli kuntien 
omarahoittama Kuuma TVT / Tiera Oppi -hanke, jossa kehitettiin sähköistä 
oppimisympäristöä alueen opettajien ja oppilaiden työvälineeksi.8

Verkoston kehittyminen ja yhteistyömuodot

Hankerahoituksen varmistuttua hankkeelle perusteettiin ohjausryhmä, joh-
toryhmä ja erilaisia työryhmiä osahankkeiden tavoitteiden eteenpäin viemi-
seksi. Ohjausryhmä koostui Kuuma-kuntien sivistysjohtajista, johtoryhmään 
kuului osa sivistysjohtajista sekä koordinaattoreita, ja työryhmissä toimi eri 
kuntien opettajia ja koordinaattoreita. Huomioitavaa oli, että vain yhdessä 
kunnassa oli hankkeen alkaessa päätoiminen tvt-suunnittelija. Hankkeen 
ja toiminnan kehittyessä on nyt jo kahdeksassa Kuuma-kunnassa päätoi-
minen tvt-suunnittelija, tvt-asiantuntija, digikehityspäällikkö tai vastaava. 
Verkoston toiminnan nopea kehittyminen on siis vaatinut kunnilta paljon 
myös omaa resursointia digitaalisuuden ja ketterän kehityksen edellytyksiin.

Kuntiin nimettiin kuntakoordinaattorit, joiden tehtävänä oli toimia ver-
koston ja oman kunnan yhteyshenkilöinä. Seuraavaksi sovittiin nopeal-
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la aikataululla hankkeen yhteistyömuodot ja valittiin yhteistyöopettajat 
osahankkeiden tehtäviin. Opettajien palkkiot ja sijaisjärjestelyt osoitettiin 
hankkeiden omarahoitusosuuksista. Huomioitavaa on, että kaikki kunnat 
osoittivat toimintaan huomattavasti enemmän resursseja kuin omarahoi-
tusosuudet edellyttivät.

Kuuma TVT / EDU 10 (Osaamisen kehittäminen)

Osahankkeessa tarjottiin opettajille tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön 
täydennyskoulutusta. Toiminta oli mittavaa, sillä pelkästään vuonna 2015 lä-
hes 2 600 opettajaa osallistui vähintään kolme tuntia kestävään täydennys-
koulutukseen, ja koulutusten määrä oli 2 550 henkilötyöpäivää. Tvt-työpa-
jojen lisäksi käytössä oli mm. pedagoginen lähikoulutusmalli, jossa koulutus 
tapahtui yhteisopettajuuden mallilla suoraan oppimistilanteissa. Koulutta-
jina lähikoulutusmallissa olivat kuntien omat kehittäjäopettajat. Tässä vai-
heessa kuntiin muodostettiin jo digitiimit opetuksen ja oppimisen tueksi. 
Toimintaan saatiin myöhemmin lisää resursseja kuntakohtaisesti OKM:n 
pedagogisen ICT-tuen muodossa ja myöhemmin OPH:n tutoropettajatoi-
minnan myötä. Hankkeessa kehitettiin myös KouluCoaching-konsepti9 ja 
flipped classroom -tyyppinen kotisohvakoulutus sekä järjestettiin alueelli-
sia KuumaPop-tapahtumia10.

Kuuma TVT / INNO (innovatiivinen – kehittyvä koulu)

Osahankkeessa luotiin malleja, jotka tukevat oppilaskeskeistä oppimista 
tieto- ja viestintätekniikan avulla. Hankkeessa laadittiin yhteinen Kuuma-
seudun tvt-strategia, josta jatkettiin kuntakohtaisiin toimenpideohjelmiin 
(kuvio 5). Tvt-strategiaa ja hankkeen yhteistyöverkostoa hyödynnettiin val-
takunnallisesti myös opetussuunnitelmatyön tvt-osuuksissa. Hankkeessa 
kehitettiin myös Saarella-oppimispeli11, jota pelataan edelleen aktiivises-
ti oppilaitoksissa. Oppilaiden osallistamista voimistettiin kehittämällä op-
pilasagentti-toimintaa12, jossa oppilaat osallistuvat kiinteästi koulun toi-
mintakulttuurin kehittämiseen. Oppilasagentti-toiminnan yksi muoto on 
edelleen jatkuva yhteistyö Helsingin yliopiston Mediapolku-opintokoko-
naisuuden13  kanssa. Siinä yliopisto-opiskelijat toimivat oppilasagenttien 
kouluttajina opintojensa kautta. Oppilasagentti-toiminta on ollut osa myös 
kansainvälistä HundrED-konseptia14.
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Kuvio 5: Verkostokuntien toiminnan tueksi luotiin yhteinen tvt-strategia15

Kuuma TVT / Tiera (Edison-ympäristö)

Kuuma-kunnat, Lohja, Kaarina ja Vaasa sekä Kuntien Tiera kehittivät yh-
teistyössä opetuksen ja oppimisen tarpeisiin Edison-oppimisympäristön16. 
Hankkeen kehitystyön rahoitus sekä henkilöstöresursointi tulivat suoraan 
kehittäjäkunnilta. Edison otettiin käyttöön sähköisenä työskentely-ympä-
ristönä, johon koottiin kertakirjautumisen taakse oppimisympäristö, ope-
tuksen pilvipalvelut työvälineineen, kodin ja koulun välisen viestinnän vä-
lineet sekä sähköisen oppimateriaalin jakelukanava Edustore. Kehitystyö 
oli mahdollista, sillä kuntien työntekijöiden tukena oli selkeästi tunnistet-
tu ja johdettu kehittämisverkosto tukirakenteineen. Kehitystyöryhmä jat-
kaa Edison-ympäristön kehittämistä edelleen asiakkaita kuunnellen Kun-
tien Tieran johtamana.  

Kuuma TVT -yhteistyöverkosto hankkeiden jälkeen

Varsinainen hankerahoitus AVI:lta ja OPH:lta loppui vuonna 2016, jolloin 
tuli eteen kysymys verkoston toiminnan jatkumisesta kuntien omana toi-
mintana. Kuten todettua, tässä vaiheessa useassa kunnassa oli jo kuntakoor-
dinaattoreina hallinnon vakituisissa tehtävissä toimivia henkilöitä, jolloin 
verkostotapaamiset jatkuivat heidän työnkuvissaan. Nurmijärven kunta 
jatkoi toiminnan koordinointia ns. sateenvarjo-mallilla, jossa kunnat mak-
soivat sateenvarjossa toimimisesta asukaslukuun suhteutettua jäsenmak-
sua. Sateenvarjon vastuulle jäi kuntakoordinaattoreiden säännöllinen yh-
teistyö ja hyvien käytäntöjen jakaminen alueellisesti sekä valtakunnallisesti 
esimerkiksi Digikilta-verkostossa. Kuntakoordinaattorit vastaavat erilaisiin 
asiantuntijatarpeisiin osallistuen ja osallistaen kouluttajaverkostoissa, yh-
teisissä koulutustapaamisissa ja seminaareissa. Verkosto jatkaa myös alu-
eellista hanketoimintaa tutoropettajien alueellisena koulutusverkostona. 
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Kuuma TVT -verkosto on valtakunnallisesti tunnettu opetuksen ja oppimisen 
asiantuntijaverkosto, jonka kautta suunnitellaan ja toteutetaan edelleen ope-
tuksen ja oppimisen kehittämistä niin seudullisesti kuin valtakunnallisesti.

Verkostoyhteistyö kuntien voimavarana

Seudullisen verkoston hyödyntäminen hankehauissa osoittautui toimivak-
si tavaksi käyttöön yhteisiä voimavaroja. Kuuma-seudun mallissa kuntien ja 
kaupunkien verkosto perustettiin alueen vetovoiman, kilpailukyvyn, yhteis-
ten kehittämistoimien ja edunvalvonnan tarpeisiin. Kuuma-seudun sivis-
tystoimen verkostot helpottivat oleellisesti olemassa olevien ohjausmallien 
hyödyntämistä hankkeiden ohjauksessa ja taloudenhallinnassa. Verkoston 
vetovastuullista kuntaa vaihdettiin heti hankkeen ensimmäisenä vuotena 
keskeisten ihmisten siirryttyä työtehtäviin toisaalle. Tämä onnistui myös 
helposti hankkeen ohjausryhmän esityksellä kuntien päätöksentekoon. 

Hankerahoitusten loputtua tvt-kehittämismalli nähtiin ja tunnistettiin 
riittävän arvokkaaksi, ja kunnat sitoutuivat jatkamaan toimintaa rakenteel-
lisena osana opetuksen ja oppimisen kehitystyötä. Keskitetty koordinointi 
nähtiin kuitenkin edelleen tarpeelliseksi, joten kunnat laativat yhdessä so-
pimuksen koordinaattorin palkkaamisesta. Koordinaattorin palkkaamises-
ta syntyvät kustannukset päätettiin jakaa yhteistyökuntien kesken kuntien 
asukasmäärän perusteella. Koordinoivan kunnan keskeinen tehtävä mal-
lissa on ylläpitää vuosikelloa, järjestää kokouksia ja tapahtumia sekä hoitaa 
tiedotus verkoston sisällä ja ulkoisissa kanavissa. 

Suomessa on tällä hetkellä useita opetuksen ja oppimisen kehittämiseen 
suuntautuneita alueellisia verkostoja, joita voisi hyödyntää tehokkaammin 
valtakunnallisesti opetuksesta vastaavien toimijoiden kautta. Verkostot tar-
vitsevat syntyäkseen tukea ja ohjausta koordinointiin, taloudenhallintaan 
sekä yhteistyökumppanien löytämiseen. Verkostot voitaisiin nostaa näky-
vämmin esille valtakunnallisesti, jolloin saavutettaisiin helpommin alueel-
linen tasa-arvo valtakunnan tasolla. Hankerahoituksesta voitaisiin siirtyä 
jatkuvampaan rahoitukseen, jolloin hyvät käytänteet saataisiin sidottua val-
takunnallisesti kiinteämmin  eri toimijoiden rakenteisiin koko Suomen ope-
tuksen ja oppimisen hyväksi.

2.3.3 Suuren kaupungin verkostomaisesta 
kehittämisestä

Kehittämispäällikkö Harri Jurvela, Tampereen kaupunki

Miksi verkostomaista kehittämistä?

Usein strategiat ja strategiset tavoitteet jäävät vain johdon visioiksi ja tu-
levaisuuden suuntaviivoiksi. Laatijoiden ja toteuttajien välillä on ristirii-
ta, jonka ratkaisemiseksi tarvitaan vahvaa viestintää ja dialogia eri tahojen 
välille (mm. Sotarauta 1996, Mantere, ym. 2003).17, 18 Tavoitteet koetaan yl-
häältä annetuiksi, eivätkä ne tunnu koskettavan omaa työtä ja siihen liitty-
viä tavoitteita. Muuttuvissa tilanteissa organisaatiolta kuitenkin odotetaan 
resilienssiä, ketteryyttä ja muutoskykyä. Olemme Tampereella tarttuneet 
edellä kuvattuun ongelmaan ja lähteneet ratkaisemaan sitä luomalla vahvo-



26

ja verkostoja ja antamalla uudenlaista suunnittelu- ja koordinointivastuuta 
valituille päiväkodeille ja kouluille. 

Tampereen kaupungin strategia valmistui vuoden 2017 lopulla, minkä 
jälkeen kasvatus- ja opetuspalveluissa on lähdetty luomaan rakenteita stra-
tegian jalkauttamiseksi. Toimintatapana korostuu yhdessä toimiminen, jo-
ka tarkoittaa, että toimimme kumppanina ja mahdollistajana asukkaille, yri-
tyksille ja yhteisöille. Tampereen kaupunki luo alustoja ja mahdollisuuksia 
verkostoitua, kokeilla ja kehittää uutta. Toiminnassa korostuvat myös avoi-
muus ja rohkeus. Tällä tarkoitetaan muun muassa sitä, että kehitämme ja 
kokeilemme ennakkoluulottomasti ja tavoitteellisesti. 

Tampereen strategiassa on neljä sisällöllistä painopistettä: yhdessä te-
kevä ja inhimillinen, koulutuksen ja osaamisen kärjessä, luova ja innovatii-
vinen sekä urbaani ja kestävästi kasvava. Tässä yhteydessä painopisteistä 
voi mainita seuraavat kaksi:

 – Yhdessä tekevä ja inhimillinen Tampere panostaa osallisuuteen ja 
aktiivisuuteen, yhdenvertaisuuteen ja varhaiseen tukeen sekä yksi-
löllisiin ja vaikuttaviin palveluihin.

 – Koulutuksen ja osaamisen Tampere panostaa laadukkaaseen ja yhtei-
sölliseen oppimiseen, työhön johtavaan koulutukseen ja osaamiseen 
sekä osaavan työvoiman houkutteluun ja juurruttamiseen. (Tampe-
reen strategia 2030) 

Verkostojen rakenne ja johtamismalli

Tampereen kaupungin uudet strategiset painopisteet ja toimintatavat tar-
josivat mahdollisuuden organisoitua uudella tavalla (kuvio 6). Johdimme 
kaupunkistrategiasta sekä varhaiskasvatussuunnitelmasta ja esi- ja perus-
opetuksen opetussuunnitelmasta neljä painopistettä. Kasvatus- ja opetus-
palveluiden painopisteet ovat: 1. tuki- ja ohjaus, 2. esi- ja alkuopetuksen toi-
mintamalli, 3. harrastamisen ja liikkumisen edistäminen sekä 4. digitalisaatio, 
oppimisympäristöt ja yhteisöllinen toimintakulttuuri. Jokainen näistä pai-
nopisteistä on vastuutettu yhden koulun ja yhden päiväkodin koordinoita-
vaksi. Yksikön johtaja (rehtori tai päiväkodinjohtaja) on vastuussa kehittä-
mistehtävän edistämisestä. Yksikön johtamisjärjestelyä on tuettu siten, että 
rehtori ja päiväkodinjohtaja pystyvät resursoimaan aikaa kehittämistyölle. 
Yksikön johtajan kehittämistehtävä on huomioitu myös hänen palkassaan. 
Jokaiselle kaupunkikohtaiselle painopisteelle on luotu oma ohjausryhmä, 
johon kuuluu kasvatus- ja opetustoimen ylintä johtoa, suunnittelijoita se-
kä toisten koulujen rehtoreita sekä päiväkodinjohtajia. Tehtävään valitun 
koulun tai päiväkodin tehtävänä on kokeilla, kehittää ja jakaa osaamista 
toisille yksiköille. Malli mahdollistaa resurssin johtajien tutorointiin, josta 
Suomessa on positiivisia kokemuksia perusopetuksen opettajien välisestä 
kollegiaalisesta tuesta. 

Johtamisen tueksi on Tampereen kaupungin kasvatus- ja opetuspalve-
luissa luotu päiväkodinjohtajien ja rehtoreiden kehittämisryhmät. Ryhmi-
en toimintakausi kestää kaksi vuotta, ja kuhunkin ryhmään nimetään noin 
kymmenen henkilöä.  Ryhmän tehtävänä on valmistella asioita ja linjauksia 
kasvatus- ja opetuspalveluiden johtoryhmälle. Tällä mallilla on selkeytetty 
ja tehty läpinäkyväksi vastuita ja päätöksenteon paikkoja. 

Opettajille ja varhaiskasvattajille Tampereen kasvatus- ja opetuspalve-
luissa on rakennettu tutoropettaja-malli tukemaan opettajia ja kasvattajia 



27

kouluissa ja päiväkodeissa. Perusopetuksessa malli toimii kuudetta vuotta 
ja varhaiskasvatuksessa kolmatta. Tutoreiden toimintaa ohjataan tutorei-
den koordinaattorin avulla, jotta resurssi jakautuisi päiväkodeille ja kouluil-
le tasaisesti ja tarveperusteisesti.

Lisäksi oppilaille on rakennettu oppilasopas-verkosto, joka järjestää 
kansainvälisille vieraille koulujen esittelykierroksia. Verkostossa on lähes 
150 koulutettua oppilasopasta innokkaana esittelemään tamperelaista pe-
rusopetusta.

Kuvio 6: Tampereen kaupungin kasvatus- ja opetuspalveluiden johtamismalli ja kehittä-
misverkostot

Tampereen kaupungilla on käytössä työssäoppimisen 70 %:n, 20 %:n ja 
10 %:n malli (kuvio 7). Mallin idea on, että henkilöstön osaamisen tulisi ke-
hittyä pääosin omassa työssä, 20-prosenttisesti verkostoissa työskennelles-
sä ja vain 10-prosenttisesti perinteisin koulutuksin. Uskomme, että yksilön 
osaaminen kehittyy, kun hän toimii edellä kuvatuissa verkostoissa. Tästä 
syystä kehittämisryhmien jäsenet ja  OPS- ja VASU-tutorit pyritään vaihta-
maan säännöllisin väliajoin, jotta osaaminen laajenisi useammalle henkilölle.

KOPA:n johtoryhmä

OPS- ja VASU- 
agenttitoiminta Oppilasopastoiminta

Kaupunkikohtaiset 
kehittämistehtävät

Rehtoreiden ja 
päiväkodinjohtajien 
kehittämisryhmät

10 %
 

Perinteisiä koulutuksia

70 %
 

Oman työn ohessa 
vertaisoppien

20 %
 

Verkostoissa kehittäen

Kuvio 7: Työssäoppimisen malli



28

Kohti joustavaa ja oppivaa organisaatiota

Luomalla selkeyttää ja läpinäkyvyyttä päätöksenteon prosesseihin ja otta-
malla kouluja ja päiväkoteja yhä aktiivisemmin mukaan yhteiseen kehittä-
miseen uskomme saavuttavamme joustavamman kasvatus- ja opetuspalve-
luiden organisaation, jolla on kykyä kehittyä muutostarpeiden mukaisesti. 
Ilomäki ja Lakkala (2011)19 ovat tutkineet suomalaisia innovatiivisia koulu-
ja ja todenneet, että yksi niiden onnistumiseen vaikuttava tekijä on verkos-
toituminen ulospäin. Verkostojen kautta nämä koulut ovat saaneet uusia in-
novatiivisia ideoita, joita ei ehkä muuta kautta olisi saatu.

Olemme luonteet systeemisen tason kokonaisvaltaisen mallin, jonka 
avulla meidän on helpompi lähteä rakentamaan yhteisöllisesti ja yhdes-
sä vaikkapa uutta digitalisaation suunnitelmaa tai seuraavaa varhaiskasva-
tussuunnitelman tai esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelman valmiste-
lutyötä silmällä pitäen. 

Kuntakohtaisten verkostojen lisäksi tarvitsemme hyviä ja luotettavia 
seudullisia ja valtakunnallisia verkostoja, joissa saa ja voi jakaa ideoita pa-
remman varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen kehittämiseen. Verkostot 
edellyttävät johtamista ja johtajuutta. Olemme luoneet rakenteita ja päätök-
senteon paikkoja, jotka mielestäni ovat edellytyksiä toimivalle verkostolle 
ja ennen kaikkea tavoitteiden toimeenpanolle. Valtiontalouden tarkastus-
viraston vuonna 2019 pitämissä pajoissa on kuntatoimijoilta noussut vah-
va viesti, että verkostoja tulisi ohjata strategisesti ja verkostojen johtaminen 
tulisi resursoida riittävällä tavalla. Hyviä ja toimivia verkostoja on olemassa, 
ja niitä tulisi hyödyntää esimerkiksi valtakunnallisen ja systeemisen tason 
digitalisaation edistämisessä. Suomen osaavimmat perusopetuksen avain-
henkilöt, jotka tuntevat kuntakentän ja rakenteet, ovat näissä verkostoissa.
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2.4 Koulun digitalisaation johtaminen 
tiedon avulla – aluetason 
arviointimahdollisuuksia

Tutkija Erika Tanhua-Piiroinen, Tampereen yliopisto
Tutkimusjohtaja Jarmo Viteli, Tampereen yliopisto

Tässä artikkelissa pohditaan koulun digitalisaatioprosessia tiedolla johta-
misen näkökulmasta. Lisäksi pohditaan, miten valtakunnan aluetaso voisi 
olla mukana tuottamassa koulun johtamista tukevaa informaatiota ja vah-
vistaa koulutuksen tasa-arvoa.

Alueellisen arvioinnin tilanne – Varmistetaanko alueraporttien 
tietoperusta tällä hetkellä riittävän hyvin? 

Koulujen oppimisympäristöjen ja oppimateriaalien digitalisaation tasapuo-
lisen toteutumisen varmistamiseksi olisi tärkeää, että digitalisaation toteu-
tukselle laadittaisiin valtakunnallinen strategia. Tällä hetkellä sellaista ei ole, 
jolloin kunnat ja koulut soveltavat opetussuunnitelman perusteissa väljästi 
annettuja osaamistavoitteita omien näkemystensä ja painotustensa mukaan. 
Muun muassa Digiajan peruskoulu II -hankkeessa vuonna 2019 suoritettu-
jen haastattelujen perusteella useissa kunnissa tehdään oppilaiden digiasi-
oiden osaamiselle omia tavoitepolkuja. (Digiajan peruskoulu II -hankkeen 
raportti ilmestyy keväällä 2020.) Tämä tilanne heijastuu suoraan myös alue-
tason arviointiin: kun kouluilla ja kunnilla voi olla hyvinkin erilaisia tavoit-
teita käytännön digiosaamiselle, osaamisen ja käytännön toimenpiteiden 
arviointi voivat erota alueellisesti paljonkin.  Toisin sanoen, jos tavoitteet 
ovat erilaisia, ei alueraporttien perusteella ole helppoa arvioida digitalisaa-
tion etenemistä riittävän yhteismitallisesti. Myös opetussuunnitelman pe-
rusteissa kirjattujen laaja-alaisten osaamistavoitteiden toteuttamisessa voi 
samasta syystä olla suuriakin eroja koulujen välillä. 

Toinen kysymys alueellista mesotason arviointia mietittäessä on, miten 
alueet määritellään? Alueet voivat olla paitsi vakiintuneita maantieteellisiä 
alueita (kuten AVI tai maakunta), myös kaupunkien ja kasvukeskusten ym-
päristöjä, kuntien tai jopa koulujen luontaisia ja  jo olemassa olevia verkos-
toja tai vaikka eri kouluasteiden koulujen alueellisia ryhmittymiä (yläkou-
lut, yhtenäiskoulut, alakoulut). 

Jotta alueraporttien tieto perustuisi johdonmukaisiin ja jollain tavalla 
yhteismitallisiin alueisiin, tulisi raportointia myös koordinoida. Tällä het-
kellä mesotason alueraportteja on tiettävästi saatavilla ainoastaan Tampe-
reen yliopiston ylläpitämistä Opeka- ja Ropeka-itsearviointikyselyistä. Ky-
selyt on otettu käyttöön laajasti ympäri Suomea, ja niistä on tällä hetkellä 
tarjolla raportteja aluehallintovirastoittain ja maakunnittain sekä erilaisia 
räätälöityjä seutukuntatyyppisiä raportteja. Seuraavissa alaluvuissa kuva-
taan näiden raporttien sisältöä ja mahdollisuuksia.

Opettajien, rehtoreiden ja oppilaiden itsearviointityökalut verkossa

OPEKA: Koulujen digitalisaation toteutumista ja etenemistä Suomessa on 
ollut mahdollista seurata opettajien itsearviointiraporteista vuodesta 2012 
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lähtien. Tuolloin otettiin käyttöön opettajille suunnattu itsearviointikyse-
ly Opeka (opeka.fi) valtakunnallisesti koko Suomessa, ja kyselyä on hyö-
dynnetty ahkerasti siitä lähtien. Tähän mennessä kyselyä on käytetty yli  
2 500 koulussa ja siihen on vastattu jo yli 53 000 kertaa. Opeka onkin osoit-
tautunut suosituksi välineeksi koulu- ja kuntatason digitalisaatiokehityk-
sen mittarina. Opekan kysymykset jakautuvat neljään teemaan, jotka ovat 
digitaalinen toimintaympäristö, toimintakulttuuri, pedagoginen toiminta 
ja osaaminen. Digitaalista toimintaympäristöä kartoitetaan 10 kysymyksen 
avulla, toimintakulttuuriosiossa kysymyksiä on 17 ja osaamisen teemassa 
25. Laajin kysymyspatteristo koskee pedagogista toimintaa. Tämä osa-alue 
koostuu kaikkiaan 53 kysymyksestä. Vastattuaan taustakysymyksiin ja vä-
hintään yhteen neljästä osateemasta, vastaaja näkee oman digiprofiilinsa 
ja voi verrata sitä kaikkiin muihin vastauksiin, oman koulunsa vastauksiin, 
saman opettajaryhmän vastauksiin sekä omiin aikaisempiin vastauksiinsa. 
Opekasta on saatavilla myös koko kunnan yhteinen raportti, jonka voi tila-
ta Opekan verkkosivulta. Kuntaraportissa on myös linkit kaikkien vastan-
neiden koulujen raportteihin, mikäli samasta koulusta vähintään viisi opet-
tajaa on vastannut kyselyyn. 

ROPEKA: Vuoden 2017 alussa julkaistiin myös rehtoreille oma itsearvi-
ointikysely, Ropeka (ropeka.fi). Se keskittyy erityisesti koulun digitalisaa-
tion johtamisen kysymyksiin. Ropekan teemoina ovat koulun digistrategia, 
uuden toimintakulttuurin luominen, sitoutuminen muutokseen, osaami-
sen kehittäminen sekä digitaalinen toimintaympäristö. Neljän ensimmäi-
sen teeman alussa on esitetty tavoitetaso, jonka alle on kuvattu neljä eri ta-
soa otsikoilla: olemme alussa, asia on vireillä, olemme kehittyneet, olemme 
tavoitteessa. Niiden jälkeen on esitetty teemaan liittyviä väittämiä, joihin 
vastataan asteikolla 1–5 (täysin eri mieltä, jokseenkin eri mieltä, ei eri ei-
kä samaa mieltä, jokseenkin samaa mieltä, täysin samaa mieltä). Digitaali-
nen toimintaympäristö -osio koostuu koulun resursseihin, kuten verkkoi-
hin, laitteisiin sekä tukipalveluihin ja henkilöstöön liittyvistä kysymyksistä. 
Kuten Opekassa, myös Ropekassa rehtori näkee heti vastattuaan oman pro-
fiilinsa, ja koska suurin osa kysymyksistä koskee nimenomaan koulun ti-
lannetta, toimii rehtorin henkilökohtainen raportti myös kouluraporttina. 
Ropekan kuntaraportin voi tilata samalla lomakkeella kuin Opekan kunta-
raportin. Ropekassa samasta koulusta vastanneiden määrälle ei luonnol-
lisestikaan ole asetettu alarajaa, koska kouluissa on useimmiten vain yksi 
rehtori. Tämän vuoksi Ropekasta toimitetaan kuntiin ainoastaan rajoitet-
tu raportti, jossa koulukohtaisia tuloksia ei näytetä. Rehtorit voivat itse ot-
taa oman tulosraporttinsa mukaan esimerkiksi kehityskeskusteluihin, jol-
loin he voivat esimiehensä kanssa reflektoida koulunsa digitalisaation tilaa 
ja tehdä tilanteen vaatimia suunnitelmia.

OPPIKA: Kolmantena kyselynä tähän niin sanottuun OOR-pakettiin 
kuuluu vielä yleissivistävien koulujen oppilaiden tieto- ja viestintätekno-
logisia valmiuksia kartoittava itsearviointikysely Oppika (oppika.fi) Se on 
ollut käytössä lukuvuodesta 2016–2017 lähtien. Oppikaan sisältyy erilliset 
kyselyt perusopetuksen toisen, viidennen ja kahdeksannen luokan oppi-
laille sekä lukion ensimmäisen vuoden opiskelijoille. Kyselyiden sisällöt on 
jaettu perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden (2014)20 mukais-
ten tieto- ja viestinteknologisen osaamisen (L5) laaja-alaisten osaamisalu-
eiden ohjaamina. Oppikan teemat ovat näin ollen käytännön taidot ja oma 
tuottaminen, vastuullinen ja turvallinen toiminta, tiedonhallinta, tutkiva ja 
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luova työskentely sekä vuorovaikutus ja verkostoituminen. Lisäksi Oppikan 
raporteissa on omat osionsa taustatiedoille ja asenteille. Oppilas näkee heti 
vastattuaan oman digiprofiilinsa, jonka voi tallentaa pdf-tiedostona. Opet-
taja näkee Oppikaan kirjauduttuaan omien oppilaidensa yhteisen raportin 
ja koulun johtaja koko koulun raportin. Kuntatason raportin näkee puoles-
taan sivistystoimenjohtaja tai muu kuntaoikeudet saanut henkilö – usein 
esimerkiksi kunnan tvt-koordinaattori tai -suunnittelija. 

Opekan, Ropekan ja Oppikan raporttien sisältö

Opekan ja Ropekan kunta-, koulu- ja alueraporteissa esitetään teemoittain 
vastaajien tai vastaajaryhmien osaamistasot ja vastausjakaumat, vertailut 
aiempiin vuosiin sekä osaamistasot ja vastausjakaumat vuosittain. Rapor-
tit ovat dynaamisia ja päivittyvät sitä mukaa kun uusia vastauksia kirjautuu 
palveluun. Raportit ovat myös monitasoisia. Ensimmäisellä tasolla näyte-
tään kuviona kokonaistulokset teemoittain (kuvio 8), ja teeman nimeä klik-
kaamalla näkyvät teemaan kuuluvat kysymykset ja niihin annettujen posi-
tiivisten vastausten määrä (kuvio 9).

Kuvio 8: Ropekan raportti: Tasot ja jakaumat vuosittain
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Kuvio 9: Teeman ”Strategia” kysymyksiä ja positiivisten vastausten määrät kysymyksit-
täin ja vuosittain

Valitsemalla jonkin kysymyksen näkee sen vastausjakaumat jälleen ku-
viona. Jokaisen kuvion sisällön voi katsoa myös taulukkomuodossa, jolloin 
tiedot on helppo kopioida esimerkiksi taulukko-ohjelmaan.   

Opekassa ja Ropekassa voi vertailla vastauksia myös tilastollisesti vuosit-
tain. Kuviossa 10 on avattuna yksi kysymys ryhmästä, jossa vastaukset ovat 
positiivisempia kuin vertailtavassa joukossa.

Kuvio 10: Ropekan raporttinäkymä Muutokset aiempiin vuosiin. Tämä näkymä kertoo, 
missä kysymyksissä tulokset ovat positiivisempia ja missä negatiivisempia kuin vertai-
lujoukossa. Jokaisen kysymyksen voi klikata auki ja tarkastella vastausten keskiarvoja ja 
tilastollista merkitsevyyttä
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Oppikan raporteissa näkyvät raporttitasosta riippuen vastaajan, luo-
kan, koulun tai kunnan oikeiden vastausten osuus teemoittain verrattuna 
ylemmän tason vastaajien oikeiden vastausten määrään. Luokan vastauk-
sia verrataan esimerkiksi koulun vastauksiin jne. Teemojen alta löytyvät ky-
symyskohtaiset tulokset vastaavasti vertaillen. Oppikassa teemoittaiset tu-
lokset näytetään hieman eri tavoin kuin Opekassa ja Ropekassa. Oppikassa 
pisteet on laskettu vain niistä kysymyksistä, joihin on olemassa selkeästi oi-
keat vastaukset. Näin ollen esimerkiksi asenteita tai erilaisia ohjelmien ja 
laitteiden käyttömieltymyksiä ei ole laskettu mukaan teemakohtaisiin tu-
loksiin, mutta jokaisen kysymyksen vastausjakaumat näkyvät kuitenkin ky-
symyskohtaisissa tuloksissa.

Opekan ja Ropekan alueraportit

Opekasta ja Ropekasta on saatavilla kunta- ja koulutason raporttien lisäksi 
erilaisia alueellisia raportteja. Tällä hetkellä tarjolla on muun muassa alue-
hallintovirastoittain koottuja raportteja, maakuntatason raportteja sekä eri-
laisia räätälöityjä, muutaman kunnan yhteisiä raportteja. Lisäksi kuntakoh-
taisesti on mahdollista luoda osaraportteja, esimerkiksi kunnan suomen- ja 
ruotsinkielisten koulujen raportit ja eri koulupiirien tai muiden vastaavi-
en koulualueiden omat raportit. Oppikasta on saatavilla ainoastaan luo-
kan, koulun ja kunnan raportit oppilaan henkilökohtaisen raportin lisäksi.

Opekan ja Ropekan alueraportit ovat rakenteeltaan identtisiä kunta- ja 
kouluraporttien kanssa. Samat näkymät kuin edellä esitellyissä raporteissa 
tarjotaan nyt vain aluetasolla. Alueisiin kuuluvien kuntien omiin raporttei-
hin pääsee myös linkkien kautta alueraporteista, ja kuntaraporteista pääsee 
edelleen näkemään yksittäisten koulujen raportit. Tästä syystä alueraport-
tien jakamisperusteet tulee tarkkaan miettiä, jotta tietosuoja-asioissa ei tule 
ongelmia. Opekassa yksittäisten vastaajien vastauksia ei näytetä ja koulun-
kin tulokset näytetään vasta kun vähintään viisi opettajaa samasta koulus-
ta on täyttänyt kyselyn. Rehtorien Ropeka-kyselyssä haasteeksi muodostuu 
kuitenkin raportoinnin kerroksellinen rakenne, jossa ylemmän tason rapor-
tissa on aina linkit seuraavan, alemman tason raportteihin. 

Tähän asti Opekan, Ropekan ja Oppikan ylläpito ja hallinnointi, mukaan 
lukien raporttien muodostaminen ja toimittaminen, on ollut Tampereen 
yliopiston TRIM-tutkimuskeskuksen projekti- ja hankerahoituksen varas-
sa. Toistaiseksi kyselyitä on kyetty ylläpitämään sivutoimisesti varsinaisen 
tutkimustyön ohessa. Jatkossa tarvitaan kuitenkin keskitetty ja riittävästi 
resursoitu vastuullinen taho vastaamaan alueraporttien – kuten myös kun-
ta- ja kouluraporttien – sisällöstä ja jakelusta. Voisiko esimerkiksi Kansal-
linen koulutuksen arviointikeskus Karvi olla tässä toimijana? Myös yhteis-
työn koordinointiin tarvitaan vastuutaho, joka tällä alue- eli mesotasolla 
voisi olla esimerkiksi aluehallintovirasto (AVI).

Miten alueraporttien tietoperustaa voitaisiin kehittää?

Tietoperustan kehittämisessä tarvitaan valtakunnallista systemaattisuutta 
ja jatkuvuutta. Kuten jo alussa todettiin, kouluille olisi hyvä määritellä val-
takunnallisesti yhteinen ”digitalisaatiostrategia”, joka esimerkiksi varmis-
taisi perusopetuksen kullekin luokkatasolle tietyt vähimmäisosaamistavoit-
teet. Strategia täydentäisi opetussuunnitelman perusteita ja voisi varmistaa 
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osaltaan kaikkien oppilaiden samanlaiset mahdollisuudet tulevaisuuden 
työelämän ja vapaa-ajan digitaitojen hankkimiseksi. Kun valtakunnallinen 
taso olisi kunnossa ja selkeästi määritelty, olisi alueellisen arvioinnin teke-
minen luotettavampaa ja yhteismitallista. 

Selkeä vastuunjako on tarpeen myös alueellista arviointia kehitettäessä. 
Aluehallintovirastot ovat merkittäviä opetustoimen henkilöstön täydennys-
kouluttajia. Aluehallintovirastot (6) järjestävät vuosittain yhteensä noin 300 
informaatio-ohjaus- tai koulutustilaisuutta ja webinaareja. Vuosittain tilai-
suuksiin osallistuu noin 20 000 henkilöä. Tilaisuudet ovat kaikille avoimia, 
mutta yleensä ne edellyttävät ilmoittautumista (https://www.avi.fi/web/
avi/koulutukset-ja-tapahtumat).

Yksi tapa suorittaa arviointia on käyttää siihen edellä esiteltyä opetta-
jien itsearviointikyselyä (Opeka) sekä sen rinnalle kehitettyjä arviointi-
työkaluja koulujen johtajille (Ropeka) ja oppilaille (Oppika). Nyt jo reilut 
seitsemän vuotta käytössä ollut Opeka on osoittautunut hyväksi ja laajasti 
käytetyksi välineeksi, mutta jotta se toimisi myös tulevaisuudessa koulujen 
digitalisaation peilinä, sitä tulee säännöllisesti päivittää ja kehittää. Aluei-
den omat tiedontarpeet on huomioitava valtakunnallisen raportin ohessa 
sen paikallisversioina. Näitä erilaisia paikallisia raportointiyksiköitä voivat 
olla esimerkiksi seutukunnat tai tietyt kasvukeskukset. Alueraportoinnille, 
kuten myös valtakunnalliselle tarkastelutasolle, tulee olla myös katkeama-
ton rahoitus. Näin voidaan turvata koulujen digitalisaation kehityksen laa-
dukas ja pitkäjänteinen seuranta ja sen myötä riittävän varhainen puuttu-
minen asioihin, joissa mahdollisesti alkaa näkyä haasteita.

Itsearviointikyselyiden lisäksi olisi hyvä miettiä arviointiin myös muita 
aineistonkeruumenetelmiä. Oppimisanalytiikan erilaiset sovellukset saat-
tavat tarjota esimerkiksi oppilaiden digiasioiden osaamisen tasosta valmii-
ta aineistoja, joita voitaisiin tarkastella alueellisella tasolla.

Yhteenveto: Mitä alueellisten raporttien koostaminen vaatii ja minkä 
tahon vastuulle se parhaiten sopisi?

Kuten edellä on käynyt ilmi, koulun digitalisaatioprosessin tiedolla johta-
misen strategia ja toimenpiteet ovat pitkälti yksittäisten toimijoiden ja lyhy-
en hankerahoituksen varassa. Näitä ovat esimerkiksi Tampereen yliopiston 
Turun yliopiston kanssa tekemä yhteistyö sekä OPH:n, VNK:n ja OKM:n ra-
hoittamat viimeaikaiset kehityshankkeet ja selvitykset. Koulun digitalisaa-
tioprosessi on kuitenkin yksittäisesti kaikkein suurin koulutuksen muutos-
tekijä ja myös tärkeä tasa-arvokysymys. Niinpä sen tukemiseksi olisi luotava 
selkeä kansallinen strategia ja määritellä sille toteuttajat. Luotettava tieto 
on systemaattisen kehitystyön lähtökohta.

Aluetason informaatiota on helpompi koota, kun perusyksiköiden eli 
koulujen ja kuntien tuottama informaatio on hyvin hallussa. Toki on poh-
dittava, miksi pitäisi koota aluetason informaatiota, jos aluetasolla ei ole riit-
täviä resursseja asioiden ja muutoksen tukemiseen? 

Jos oletamme, että aluetason informaatiota halutaan kerätä, on huoleh-
dittava seuraavista asioista:

 – Informaation tulee olla luotettavaa ja sen tulee antaa itse toimijoil-
le (kouluille, rehtoreille, opettajille ja oppilaille) välittömästi palaute 
digitalisaatioon vaikuttavista tekijöistä, kuten osaamisesta, infrasta, 
toimintatavoista, pedagogiikasta jne. Tämä antaa osallistujille moti-
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vaation vastaamiselle.
 – Järjestelmän tulee mahdollistaa erilaisten alueellisten ja valtakun-

nallisten raporttien koostaminen ja hyödyntäminen.
 – Mikäli aluehallinnon tehtäväksi ja vastuulle annetaan tiedonkeruu 

omalla alueellaan, pitää aluehallinnolla olla resursseja yhdessä kun-
tien kanssa toteuttaa myös tarpeellisia toimenpiteitä, joilla voidaan 
turvata digitalisaatioprosessin kehittäminen alueella ja huolehtia 
koulutuksen tasa-arvon toteutumisesta myös digitalisaatioon liitty-
vissä asioissa.

 – Tiedonkeruun pitää tapahtua yhtenäisesti ja samoilla välineillä eri 
alueilla.

 – Opetus- ja kulttuuriministeriön tulee yhdessä opetushallituksen 
kanssa huolehtia, että tiedon keruuseen ja julkaisuun on riittävät ja 
pitkäjänteiset resurssit. 

 – Tulosten avoimuus on tärkeää, mutta on toki huolehdittava myös sii-
tä, etteivät yksittäiset vastaajat ole tunnistettavissa eivätkä koulujen 
tiedot julkisesti saatavilla.

Tietojen keruun tulee toteuttaa luotettavaksi ja osaavaksi tunnistettu ta-
ho, joka kykenee toimimaan myös dynaamisesti nopeasti muuttuvassa digi-
taalisaatiokehityksessä. Harkittavaksi tulee, voisivatko tiedonkeruun suo-
rittaa joko yliopistotoimija tai -toimijat yksin tai yhdessä tai esimerkiksi 
yhteistyössä Kansallisen koulutuksen arviointineuvoston kanssa.

Suomella on tällä hetkellä ainutkertaista aineistoa koulujen digitalisaa-
tioprosessin kehityksestä viime vuosina. Kiitos tästä kuuluu sekä Opetus-
hallitukselle, opetus- ja kulttuuriministeriölle että valtioneuvoston kans-
lialle, jotka ovat rahoittaneet Tampereen yliopistoa ja myöhemmin myös 
Turun yliopistoa tutkimusvälineiden kehittämisessä ja aineiston keruussa 
sekä aineiston analysoinnissa ja raportoinnissa. Nyt on hyvä aika vahvistaa 
tätä työtä ja pohtia muun muassa aluetason roolituksia.
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3 Digitalisointia tukevan osaamisen 
kehittäminen

Verkostoitumisen ja yhteistoiminnan lisäksi digitalisaation hyödyntäminen 
oppimistulosten ja vaikutusten parantamisessa vaatii jatkuvia panostuk-
sia inhimilliseen pääomaan, erityisesti opettajien ja rehtorien osaamiseen.  

Tällä hetkellä oppijan mahdollisuus oppia opetussuunnitelman perus-
teissa määriteltyjä taitoja sekä käyttää oppimiseen lisäarvoa tuottavia vä-
lineitä vaihtelee opetuksen järjestäjän, koulun tai jopa opettajan mukaan. 
Taustalla vaikuttavat resurssit, olosuhteet sekä opettajien, rehtoreiden ja 
muiden avaintoimijoiden osaaminen ja asenteet. Näistä osaaminen on di-
gitalisoinnin tuloksellisuuden osatekijä, joka säteilee erityisen laajalle.  Di-
gitalisointiosaamiseen liittyvien haasteiden tarkentamista yksilöidyiksi 
kehittämistoimiksi hankaloittaa se, että digitalisaatio on megatrendi, joka 
ulottuu laajalle ja on rajoiltaan epämääräinen. Sen yhteydet koulutuspoli-
tiikan tavoitteisiin sekä kasvatuksen, opetuksen ja oppimisen muutoksessa 
oleviin laajempiin suuntaviivoihin eri tasoilla ovat tällä hetkellä yleisluon-
teisia, monessa suhteessa epäselviä ja vaativat tarkentamista. Digitalisaati-
on tutkimus koulutuksessa on ollut niukkaa ja keskittynyt lähinnä tietotek-
nisiin ratkaisuihin ja osaamiskysymyksiin.   

Työpajan johdantopuheenvuoroista käy ilmi, että laadukkaan digitali-
sointiosaamisen varmistamiseksi digitalisaation kokonaisohjausta on pa-
rannettava yhteistyössä kaikkien toimijoiden kesken. Osaamisen kehittämi-
sen tulee lähteä siitä, että valtionhallinto toimii aktiivisesti digitalisoinnissa 
tarvittavan osaamisen perustan luojana. Lähtökohdan tälle muodostavat 
koulutuksen lainsäädäntö ja siinä asetetut oppimisen ja osaamisen yleis-
luonteiset tavoitteet, vahvistettu tuntijako sekä opetussuunnitelman valta-
kunnalliset perusteet.  

Jotta digitalisointiosaaminen muodostaa edellisiä ehyesti, tasapainoi-
sesti ja kustannustehokkaasti tukevan kokonaisuuden, työpajan perusteel-
la on tarpeen, että  

 – tunnistetaan ja tarvittaessa selvennetään osaamiseen liittyvät eri toi-
mijoiden roolit ja vastuut eri tasoilla ja tasojen välillä

 – tarkennetaan osaamistarpeiden määrittelyä ohjaavat arvot, tavoit-
teet, suuntaviivat ja tulevaisuuden haasteet  

 – vahvistetaan osaamisen kehittämistä tukevia alueellisia ja kuntata-
son rakenteita

 – luodaan uusia ohjelmallisia välineitä osaamisen kehittämiseen, jat-
ketaan ja vahvistetaan aiempia hyväksi todettuja malleja (esim. tuto-
rointia) sekä rakennetaan tai elvytetään osaamisen kehittämistä tu-
keva yhtenäinen kokonaisarkkitehtuuri (esim. SaDe-ohjelmasta) 

 – vahvistetaan, monipuolistetaan ja yhtenäistetään opettajien ja reh-
toreiden koulutusta ja osaamista sekä varmistetaan osaamisen tutki-
muksen resursointi, pitkäjänteisyys ja monipuolisuus   

 – luodaan rehtoreille ja opettajille tilaisuuksia ja alustoja, joissa he voi-
vat arjen toimintakäytännöissä hyödyntää lähellään olevaa osaamis-
ta sekä tarjota osaamistaan muiden käyttöön (tutor-toiminta, rehtori-
en ”digitiimi” jne.).
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3.1 Perusopetuksen digitalisaation 
tavoitteiden perusta

Kehittämispäällikkö Tero Huttunen, opetus- ja kulttuuriministeriö

Perusopetuksen keskeiset toimijat työskentelevät saman tavoitteen parissa. 
Tavoite on asetettu perusopetuslaissa, jonka toisessa pykälässä linjataan et-
tä ”opetuksen tavoitteena on tukea oppilaiden kasvua ihmisyyteen ja eetti-
sesti vastuukykyiseen yhteiskunnan jäsenyyteen sekä antaa heille elämäs-
sä tarpeellisia tietoja ja taitoja”. Tässä lyhyessä puheenvuorossa keskitytään 
tämän tavoitteen asettelun kahteen ydinkohtaan: opetuksen järjestämiseen 
sekä siihen, millaisena näemme oppilaan yhteiskunnan jäseneksi kasvami-
sen ja millaiset ovat ne tiedot ja taidot, joita oletamme oppilaiden tarvitse-
van kasvussaan.

Opetuksen järjestäminen

Opetuksen keskiössä on oppija, ja lähtökohtaisesti kaikkien digitalisaatioon 
liittyvien toimenpiteiden tulisi edistää oppijaan ja opetukseen kohdistuvia 
tavoitteita. Oppilaan näkökulmasta keskeisin taho näiden toteuttamisessa 
on opettaja, joka luo opetustilanteen ja jonka työtä mahdollistavat oppilai-
toksen rehtori, yhteisön kulttuuri sekä opetuksen järjestäjän ylemmän ta-
hon strategiset linjaukset, esimerkiksi sivistystoimen linjaukset opetuksen 
järjestämisen resursoinnin ja sen painopisteiden osalta. 

Opetuksen järjestämistä ohjaavat keskeisesti opetus- ja kulttuuriminis-
teriön valmistelema tuntijakoperuste sekä Opetushallituksen toteuttamat 
opetussuunnitelman perusteet, joiden viimeisin versio on otettu käyttöön 
vaiheittain viime vuosina. Oppilaan näkökulmasta digitalisaatioon liittyvät 
keskeiset sisällöt on kirjattu opetussuunnitelman laaja-alaisiin osaamista-
voitteisiin mm. tvt-taitojen ja monilukutaitojen muodossa. 

Laaja-alaisten osaamisalueiden pohjalla on ajatus siitä, että kaikessa 
tuntijakoperusteiden mukaisessa opetuksessa pidetään mukana tvt-taito-
jen oppimista ja käyttöä sekä monilukutaidollisia sisältöjä. Tämän oletuksen 
mahdollistaa parhaiten tilanne, jossa luokan- ja aineopettajien osaaminen 
ja näkemys sekä opetuksen johdon osaaminen digitalisaation johtamisessa 
on vahvaa ja tasaisesti jakautunutta. 

Viimeaikaisten selvitysten21, 22 näkökulmasta oppilaiden osaaminen var-
sinkin tvt-taitojen perusteissa sekä moni- ja medialukutaidoissa on heikom-
paa kuin mitä tietoverkottuneessa ja medioituneessa yhteiskunnassa toimi-
miseen olettaisi tarvittavan. Tiedämme lisäksi, että oppilaiden osaamistaso 
vaihtelee esimerkiksi koulujen sisällä, luokkien välillä tai laajemmin, saman 
kaupungin eri kouluissa tai lähiöissä. Maakuntatasolla ei ollut havaittavissa 
merkittäviä eroja. Selvitykset antavat lisäksi ymmärtää, että koulujen rooli 
näiden taitojen oppimisessa on heikentynyt ja vapaa-ajan harrastuneisuuden 
yhteys hyviin tvt-taitoihin on vahvempi kuin koulussa opitun. Lisäksi op-
pilaiden sosioekonomisten taustojen vaikutus näihin taitoihin on vahvistu-
massa, eikä perusopetuksen yhdenvertaisuuden periaate näiltä osin toteudu. 

Opettajien taitotason on havaittu parantuneen viime vuosina, ja on mah-
dollista, että opettajien parantuneet taidot näkyvät viiveellä oppilaiden osaa-
misessa. Viimeisimmän Digiajan peruskoulu -hankkeen kyselyssä enää 10 
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% opettajista raportoi puutteista tvt-taidoissaan. Oppilaiden näkökulmasta 
tämä tarkoittaa noin 3 500:aa opettajaa, joilla on opetettavanaan keskimää-
rin 60 000 oppilasta. Laskelma on toki vain viitteellinen, mutta sen pyrkii 
avaamaan käytännön tasolla sitä, kuinka paljon on kuitenkin vielä tehtävä-
nä. Tämä korostuu edelleen, kun selvitysten valossa oppilaat tuottavat ope-
tuksessa itse hyvin vähän digitaalista sisältöä ja pääosa opetuksessa tehdään 
paperisin välinein. 

Puutteiden vastapainona perusopetuksessa on nähtävillä myös maailman 
mittakaavassa edistyneimpiä opetusmetodeja, -käytäntöjä ja -ympäristöjä. 
Ne näkyvät selvityksissäkin oppilaina ja opettajina, joiden osaamisen ja te-
kemisen taso on erittäin hyvä. Yksi haasteista onkin se, miten nämä käytän-
nöt ja osaaminen saadaan leviämään nykyistä tasaisemmin ja vahvistetaan 
tvt-taitojen ja monilukutaidon oppimismahdollisuuksien yhdenvertaisuutta. 

Yksi vahva rooli tässä on rehtoreilla, opetustoimen johtajilla ja lautakun-
nilla, jotka päättävät opetuksen resursseista, niiden jakautumisesta ja koh-
dentamisesta. Selvitysten valossa suurin osa rehtoreista raportoi joko aloit-
taneensa tai päässeensä vauhtiin digitalisaation strategisessa johtamisessa. 
Yksikään digiajan peruskoulu -hankkeessa tehtyyn selvitykseen vastan-
neista rehtoreista ei kokenut olevansa ”maalissa”. Toisaalta, viimeisimmäs-
sä selvityksessä hyvin harva vastasi enää olevansa täysin lähtötekijöissään. 

On siis mahdollista, että perusopetuksen digitalisaatio, niin opettajien 
taitojen kuin opetuksen järjestäjien strategisen johtamisen osalta, on lähte-
nyt hyvin liikkeelle, ja tulosten voidaan olettaa paranevan seuraavissa selvi-
tyksissä ja tutkimuksissa. Tämä eteneminen tulee näkymään myös opetusta 
järjestävien yksiköiden toimintakulttuurissa parempana pystyvyyden koke-
muksena, asenteena ja pedagogisina soveltamisena ja lopulta oppilaan tai-
toina. Etenemistä tulee kuitenkin tukea kaikilla tasoilla, myös Opetushalli-
tuksen ja opetus- ja kulttuuriministeriön. 

VTV:n raportissa peräänkuulutettiin muun muassa tarvetta selkiyttää 
edellä mainittujen toimijoiden vastuita ja tehtäviä sekä toiminta- ja rahoi-
tusmalleja. Paikallisella tasolla valtionosuuksien ja valtionavustusten pe-
rusteella järjestettävän opetuksen toteuttaminen sekä sen kehittäminen on 
opetuksen järjestäjän vastuulla, ja niin Opetushallituksen kuin opetus- ja 
kulttuuriministeriön tehtävä on tukea tätä toimintaa. Raportissa nostettiin 
esille yhtenä tukitoimenpiteenä digitalisaation osa-alueiden ja tehtävien 
selkeyttäminen toteuttamalla digitalisaation suuntaviivoja ja yhteensovit-
tamalla ne opetussuunnitelmaan. Tämä on mahdollista toteuttaa tulevan 
hallituskauden aikana ja tukea suuntaviivojen toteuttamista perusopetuk-
sessa. Samaan aikaan on hyvä huomata, että useassa kaupungissa ja kunnas-
sa on tehty pitkälle vietyjä suunnitelmia tai hankkeita opetusympäristöjen 
sekä oppilaiden tietojen hallintaan liittyvien järjestelmien digitalisaatios-
sa. Myös digitaalisten järjestelmien ja palveluiden osalta tarvitaan suunta-
viivoja ja yhteiskehittämisen näkemystä ja henkeä. 

On helppo yhtyä näkökulmiin yhteisten tavoitteiden luomisesta ja laa-
jentaa tätä näkemystä  myös digitaalisten palveluiden yhteentoimivuutta 
koskeviksi tavoitteiksi. Tätäkin työtä on jo tehty. On olemassa mm. yhtei-
nen tietomääritelmä oppilaalle sekä tämän oppimissuoritteille, on yhteinen 
digitaalinen kirjautumispalvelu, on toteutettu yhteishakua tukeva Oppijan 
verkkopalvelu, ja vuonna 2020 avautuu Avointen digitaalisten oppimate-
riaalien materiaalipankki ja paljon muuta. Jo tehdyn lisäksi on tunnistettu 
jonkin verran tekemätöntä, ja olisi suotavaa, että samalla luotaisiin yhteis-
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kehittämistä tukeva yhteisö ja palveluita luotsaava digitaalinen hallintamalli 
– ei pelkästään perusopetukseen vaan elementtinä, joka läpäisee koko kou-
lutusjärjestelmän ja tukee oppijan elinikäistä oppimista.

Yhteiskunnan jäsenyys ja tarpeelliset tiedot ja taidot

Opettajien ja päättäjien oma kokemus koulunkäynnistä saattaa olla 
1960–1990-luvuilta, emmekä täysin pysty ymmärtämään sitä maailmaa, 
jossa 2000-luvulla syntyneet kasvavat. Tarkastelemme sitä pääasiassa vä-
littyneen tiedon varassa, tutkimusten ja selvitysten, lasten ja nuorten kans-
sa työskentelevien kokemusten tai joissain tapauksissa lasten ja nuorten 
kertoman pohjalta. 

Olemme nähneet tietokoneiden yleistymisen työelämässä ja kotitalouk-
sissa 1980-luvulta lähtien, internetin tai www:n läpilyöntinä vuosituhannen 
vaihteen molemmin puolin sekä mobiilimpana ja kaikkialle ulottuvana di-
gitalisoituneena sosiaalisena toimintaympäristönä. Se, mikä saattaa usein 
unohtua meiltä vanhemmilta, on se, että monelta esimerkiksi 2000-luvulla 
syntyneeltä tämä historia on jäänyt välistä eikä heillä ole omakohtaista nä-
kökulmaa siihen, että media on vaihtunut analogisesta digitaaliseen. Lap-
set saattavat kysyä, miksi tallennusnappi muistuttaa jotain outoa neliön-
tyyppistä mallia ja miksi sähköpostissa on kirjekuoren kuva. Ennen kaikkea, 
emme voi välttämättä arvioida lasten ja nuorten osaamisen tarpeita omas-
ta kokemusmaailmastamme käsin. Lapsia ja nuoria tulisikin kuulla ja osal-
listaa siinä, mitkä ovat heidän näkökulmastaan tällä hetkellä tai tulevaisuu-
dessa tärkeitä taitoja. 

Olisimme varmastikin samaa mieltä siitä, että on tärkeää ymmärtää, mi-
kä on disinformaatiota ja mikä ei. Samoin kuin siitä, että on hyvä ymmär-
tää, että niin fyysisessä kuin digitaalisessa ympäristössä on tärkeää toimia ja 
kommunikoida toisten kanssa kunnioittavasti ja toisia ulos sulkematta. On 
myös asioita, joista olemme ehkä eri mieltä tai minimissään näemme asiat 
eri tavalla. Esimerkiksi me vanhemmat olemme huolissamme siitä, että lap-
set lukevat aiempaa vähemmän, sekä ajasta, jonka lapset viettävät päätelait-
teilla, jotka olemme itse heille hankkineet. Lapset ja nuoret kaipaavatkin ja 
tarvitsevatkin edelleen kasvatusta ja tukea, myös elämän digitaalisilla osa-
alueilla. Kun puhutaan esimerkiksi erilaisten digitaalisten päätelaitteiden 
käytöstä, tulisi ruutuajasta keskustelun sijaan pyrkiä edistämään lasten ja 
nuorten tietoja, taitoja, osaamista, kykeneväisyyden tuntemusta ja asenteita. 
Mitä pienempiä lapset ovat, sitä suurempi vastuu tästä on vanhemmilla: jo-
ko lapsen omilla tai niillä vanhemmilla ihmisillä, jotka ovat lapsen elämässä 
keskeisiä perheen ulkopuolisia hahmoja. Opettaja on yksi näistä henkilöistä. 

Vielä vaikeampaa on nähdä tulevaisuuteen. Millaista digitaalista osaa-
mista silloin tarvitaan, mikä auttaa lasta ja nuorta ilmaisemaan itseään ja 
ymmärtämään parhaiten ympäristöään, jossa toimii. Vuonna 2019 ensim-
mäisen luokan aloittaneet ovat syntyneet pääosin 2010-luvulla ja saavutta-
vat perusopetuksen jälkeisen koulutuksen noin vuonna 2028. Täysi-ikäisiä 
he ovat siitä muutaman vuoden päästä ja koulutusvalinnastaan riippuen al-
kavat siirtyä työelämään vuoden 2030 jälkeen, viimeistään 2040.  

Tulevaisuudentutkijat varoittelevat usein siitä, että tulevaisuuteen katsot-
taessa esitetään usein yliampuvia arvioita. Aiemmin on esimerkiksi oletettu, 
että lentävät autot ja kotitalousrobotit olisivat yleistyneet heti 2000-luvun 
alussa. Kun otetaan huomioon, etten ole tulevaisuudentutkija, on olemas-
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sa merkittävä vaara, että tekisin vääriä tulkintoja. Siksi pidättäydynkin siitä, 
vaikka houkutus onkin suuri. Olisi mielenkiintoista arvioida, mihin tekoäly-
hype käytännössä on vienyt, miten robotisaatio vaikuttaa nyt perusopetuk-
sessa olevien työelämään sekä miten ilmastokriisi vaikuttaa lasten ja nuor-
ten aikuistumiseen tai ympäristöön. Vastaako Suomi yhteiskuntana, miten 
paljon sitä, mihin me olemme tottuneet tähän saakka. 

Tässä kohtaa on hyvä muistaa opetussuunnitelman muitakin tärkeitä 
laaja-alaisia taitoja: ajattelutaitoja sekä oppimaan oppimista, kulttuurista 
osaamista, vuorovaikutusta ja ilmaisua, itsestä huolehtimista ja arjen tai-
toja sekä työelämätaitoja. Niiden tavoitteenasettelussa on hyvin paljon sel-
laista, minkä varaan lasten ja nuorten tulevaisuuden osaaminen ja uuden 
oppiminen perustuvat. Tvt-taitojen ja monilukutaitojen lisäksi tulisi huo-
lehtia siitä, että myös niiden opettaminen ja oppiminen toteutettaisiin ta-
sa-arvoisesti ja perusopetuksesta seuraaville koulutusasteille siirtymiseen 
olisi oppilailla yhdenvertaiset edellytykset.

3.2 Rehtorin digitalisointiosaaminen

Rehtori Jan Mikkonen, Järvenpään lukio

Johdanto – Rehtorin digitalisaatio-osaaminen (Järvenpään malli)

Rehtorin digitalisaatiota tukevan osaamisen kehittämisen lähtökohtina voi-
daan pitää kaupunki- ja kuntatasolla kaupungin strategiaa, opetuksen ja kas-
vatuksen alueen tieto- ja viestintätekniikan strategiaa tai toimenpidesuun-
nitelmaa sekä opetuksen ja kasvatuksen tieto- ja viestintätekniikan ohjausta 
ja organisoitumista. Rehtorin digitalisaatio-osaamisen kehittämisen tuke-
na on kunta- ja kaupunkitasoinen tieto- ja viestintätekninen organisaatio23  
(kuvio 11). Sen ylimmällä tasolla on opetuksen tvt-ohjausryhmä, jonka teh-
tävänä on koordinoida ja ohjata opetuksen kehitystä, hankintoja ja toteu-
tusta. Ohjausryhmän muodostaa palvelualueen johtoryhmä asiantuntijoi-
neen. He linjaavat kokonaisuudessaan opetukseen ja kasvatukseen liittyvät 
tieto- ja viestintätekniset ratkaisut. Ohjausryhmän linjaukset saatetaan tvt-
asiantuntijaryhmälle, jonka tehtävänä on ratkaisujen saattaminen käytän-
töön koko opetuksen ja kasvatuksen alueella. Ryhmään kuuluu henkilöitä 
varhaiskasvatuksesta toiselle asteelle sekä tieto- ja viestintätekniikan asi-
antuntijoita. Seuraavaksi organisaation tehtäväkentät hajautuvat varhais-
kasvatuksen, perusopetuksen sekä lukio-opetuksen omiin avainalueiden 
tiimeihin, joiden tehtävänä on osaamisen kehittäminen, koulutusten jär-
jestäminen, laitteiden ja välineiden allokointi sekä muut vastaavat tehtävät. 
Lisäksi osaamisen kehittämisen tukena ovat pedagogiset digitiimit, joiden 
tehtävänä on systemaattisesti kouluttaa opettajia ja oppilaita lähikoulutus-
mallin mukaisesti, tutoropettajat, jotka tukevat opettajia ja myös rehtoreita 
koulujen arjessa digitalisaation edistämisessä sekä koulujen omat digitiimit, 
jotka toimivat tutoropettajien tukena yksiköissä. Koulun digitiimin tehtä-
vänä on hallinnoida ja organisoida yhdessä rehtorin kanssa yksikön kaikki 
tieto- ja viestintätekniikkaan liittyvät asiat. Näitä ovat tietohallinnon kans-
sa tehtävä yhteistyö, järjestelmien toimivuus, vikatietojen eteenpäin viemi-
nen sekä yksikön omien koulutusten järjestäminen.



42

Opetuksen TVT-ohjausryhmä

TVT-asiantuntijaryhmä

Pedagogiset digitiimit ja tutoropettajat

Koulujen, lukion ja varhaiskasvatuksen yksiköiden digitiimit 

PO-TVT Lukio-TVT Vaka-TVT

Kuvio 11: Rehtorin digitalisaatio-osaamisen kehittämisen tukena on kunta- ja kaupunki-
tasoinen tieto- ja viestintätekninen organisaatio

Rehtorin digitalisaatio-osaamisen kenttä opetuksessa ja kasvatuksessa 
on erittäin laaja (kuvio 12). Voidaan eritellä ainakin neljä osa-aluetta, jot-
ka rehtorin tulee huomioida yksikön opetuksen ja kasvatuksen digitalisaa-
tion edistämisessä. Kaupungin tai kunnan tietohallinto asettaa omat rajan-
sa järjestelmille ja ohjelmille, joita käytetään opetuksessa ja kasvatuksessa. 
Rehtorin käytettävänä voi olla useita erilaisia ohjelmia, joita hän tarvitsee 
joko päivittäiseen tai satunnaiseen toimintaan, kuten henkilöstöhallintaan, 
rekrytointiin, talous- ja laskutushallintaan, viestintään, oppilashallintaan tai 
työjärjestysten tekoon. Toinen huomioitava osa-alue koskee opetustoimen 
asettamia vaatimuksia opetuksen ja kasvatuksen digitalisaation edistämi-
selle. Tämän osa-alueen ohjaavana asiakirjana on opetuksen ja kasvatuksen 
alueen tieto- ja viestintätekniikan strategia tai toimenpidesuunnitelma, jo-
ka pohjautuu kaupungin strategiaan. Kolmantena osa-alueena on yksikön 
henkilöstön osaamisen kehittäminen järjestämällä koulutuksia, muodosta-
malla osaamisverkostoja ja järjestämällä tietotekniikan pedagoginen tuki. 
Neljäntenä ja erittäin tärkeänä osa-alueena on oppijan digitalisaation liitty-
vän osaamisen edistäminen sekä oppimisen kehittäminen ja mahdollistami-
nen. Teemaan liittyy opetussuunnitelman jalkauttaminen tieto- ja viestin-
tätekniikan osalta, toimintakulttuurin muutos, pedagogiikan muutos sekä 
oppimisympäristöjen pedagoginen käyttö. Rehtorin ei tarvitse kuitenkaan 
tehdä tätä työtä yksin, jos organisaatio on sekä kaupungin tai kunnan tasol-
la että yksikkötasolla selkeä.
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Kuvio 12: Rehtorin digitalisaatio-osaamisen kenttä 24

Havaintoja ja päätelmiä

Digitalisointia tukevaa osaamisen kehittämistä ja rehtorin digitalisaatio-
osaamista käsittelevässä työpajassa pohdittiin ensin, tuetaanko rehtorei-
den digitalisaatio-osaamista tällä hetkellä riittävästi. Rehtoreilta vaaditaan 
tänä päivänä erittäin vahvaa digitalisaatio-osaamista. Edellisessä kappa-
leessa tuotiin esille lähtökohtia, joiden ristivedossa rehtorit työssään toimi-
vat. Vaatimuksia ja kriteerejä asettavat niin valtio ja kunta kuin opetustoi-
mi. Hyvin usein rehtoreiden saama tuki on teknistä ja lyhytkestoista. Tukea 
antavat tahot vaihtuvat myös erittäin usein, mikä tekee osaamisen kehittä-
misen kentästä sekavan ja samalla haastavan. Rehtoreiden saama digita-
lisaatio-osaamisen tuki ei useinkaan linkity pedagogiseen osaamiseen tai 
pedagogiseen vaikuttavuuteen vaan jää hallinnollisen toiminnan osaami-
seksi. Tuen vaikuttavuutta ei myöskään arvioida, vaan oletukseksi jää, että 
tuki on ollut riittävää. Hyvin tyypillistä on, että rehtorit kehittävät digitali-
saatio-osaamistaan oma-aloitteisesti esimerkiksi täydennyskoulutuksilla. 
Rehtorin digitalisaatio-osaamiselle ei ole kunnollisia kriteeristöjä, jolloin 
osaamisen taso vaihtelee hyvin paljon eri kunnissa ja myös kuntien sisällä.

Usein törmää väittämään, että rehtoreiden saama digitalisaatio-osaami-
sen tuki ei ole merkityksellistä eikä sen arvoa tunnisteta. Parhaimmillaan 
se kuitenkin helpottaa, kirkastaa ja tehostaa rehtoreiden työtä. Tämä edel-
lyttää kuitenkin selkeää osaamisen kartoitusta, järjestäytyneesti organisoi-
tunutta tukea ja täsmällistä sekä pitkäkestoista toimintaa. Lisäksi tarvitaan 
tuen riittävyyden ja sen vaikuttavuuden jatkuvaa arviointia.

Työpajan toisena aiheena oli pohtia, miten rehtorien digitalisaatio-osaa-
mista voitaisiin kehittää: kenen tulisi tehdä, miten ja millä tavalla?

Rehtoreiden digitalisaatio-osaamisen kehittämistä ei voi jättää pelkäs-
tään yksittäisen rehtorin vastuulle. Tarvitaan selkeä organisatorinen mal-
li, jonka pohjana ovat kunnan strategiset linjaukset. Voidaan myös pohtia, 
tuleeko kunnan digitalisaatioratkaisuja ohjata joltain muulta taholta. On il-
meinen tarve sille, että rehtoreiden digitalisaatio-osaamisen kehittämistä 
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tulee ohjata ja myöskin arvioida. Kehittämisen taustalla vaikuttavat kunta-
tason ja opetustoimen strategiat ja toimenpideohjelmat. Kunnan rakentei-
den tulee tukea rehtoreita digitalisaatiossa. Rehtorit tarvitsevat vahvaa tukea 
moninaisessa ja muuttuvassa digitalisaatiossa. Kunnat tulevat varmastikin 
tarvitsemaan myös valtiontasoista ohjausta. Se, että kunnat luovat omia mal-
lejaan digitalisaation edistämiseen, voi luoda kuntien välille epätasa-arvoa.

Rehtoreiden avuksi digitalisaatioon liittyvissä asioissa tulee kunnan jär-
jestää koulutuksia. Ne eivät voi olla yksittäisiä ja lyhytkestoisia koulutuksia, 
joiden vaikuttavuutta ei voida arvioida. Tarvitaan pitkäkestoisia koulutuk-
sia, joiden vaikuttavuutta voidaan paremmin arvioida. Rehtorin digitalisaa-
tio-osaamiselle ei ole tällä hetkellä minkäänlaisia kriteerejä. Jotta voidaan 
paneutua kehittämiseen, tulee pohtia, mitä ja mihin kehittämistä tarvitaan. 
Näkisin myös, että valtion tasolla olisi hyvä järjestää seminaareja ja koulu-
tuspäiviä rehtorien digitalisaatio-osaamisen kehittämiseksi. Ylikunnalliset 
tukiverkostot ja alueelliset tukipalvelut voisivat olla yksi ratkaisu asiaan. 
Opettajien tueksi on järjestetty tutortoimintaa. Yhtenä kehittämisehdotuk-
sena voisi olla tutortoiminta rehtoreille. Lisäksi rehtorin tukena arjessa tu-
lee toimia tiimi, joka sekä ohjaa että tukee rehtoria digitalisaatio-osaami-
sen kehittämisessä niin yksikkö- kuin yksilötasolla.

Tulevaisuudenkuva

Opetussuunnitelma on asettanut opetustoimelle suuria tieto- ja viestintä-
teknologisen osaamisen haasteita. Jotta näihin haasteisiin voidaan vastata, 
tulee yksikkötasoisen johtamisen ja rehtorin digitalisaatio-osaamisen olla 
vahvaa. Tähän pääsemiseksi tarvitaan ohjausta ja tukea, jotta rehtori pys-
tyy kehittämään digitalisaatio-osaamistaan niin, että se heijastuu sekä ko-
ko yksikköön että kunnan organisaatioon. Tulevaisuudenkuvassa tulisi huo-
mioida seuraavat asiat:

 – valtiollinen ohjaus ja seuranta
 – kunnan strategiset linjaukset, jotka näkyvät opetustoimen tieto- ja 

viestintäteknisessä toimenpideohjelmassa
 – opetustoimen tieto- ja viestintätekninen organisaatio, joka tukee reh-

toria
 – yksikön oma tieto- ja viestintätekninen tiimi, joka kehittää toimintoja 

yhdessä rehtorin kanssa
 – rehtoreita koskeva tutortoiminta
 – pitkäjänteiset koulutukset.

3.3 Opettajien digitalisointiosaamisen 
kehittäminen

Kehittämispäällikkö Jaakko Salo, OAJ

Opettajien digiosaamista on tarkasteltu useissa eri selvityksissä. Osaamis-
ta on kartoitettu muun muassa Opeka-työkalulla, jonka tuloksia käytettiin 
aineistona myös Digiajan peruskoulu -hankkeen selvityksissä (Digiajan 
peruskoulu, VN, 2019). OPH on tarkastellut myös opettajien digiosaami-
sen kehittämiseen luotua tutoropettajatoimintaa (Faktaa 3A/2018, OPH). 
OAJ on selvittänyt koulutuksen digitalisaation tilaa ja opettajien digiosaa-
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mista kahdessa selvityksessä (Askelmerkit digiloikkaan 2016; Toimivaa di-
gitalisaatiota 2019).

Millaista osaaminen on?

Opettajien digiosaamisessa on merkittäviä puutteita. Useiden selvitysten 
pohjalta voi yhteenvetona todeta, että vain noin puolet perusopetuksen opet-
tajista kertoo digiosaamisensa riittävän opetussuunnitelman vaatimuksiin. 
Esimerkiksi OAJ:n Askelmerkit digiloikkaan -selvityksessä vuonna 2016 vain 
47 prosenttia perusopetuksen opettajista kuvasi digiosaamistaan melko hy-
väksi tai erittäin hyväksi. Heikkona osaamistaan piti joka kuudes opettaja. 
Merkille pantavaa tuloksissa on se, että edellä mainittu osaaminen keskittyy 
ennen kaikkea tekniseen digiosaamiseen, kuten laitteiden ja perusohjelmis-
tojen (kuten sähköpostin, Office-ohjelmien tai Wilman) käyttöön. Opetuk-
sen kannalta oleellisessa pedagogiikkaan liittyvässä digiosaamisessa puut-
teet ovat vielä suurempia.

Opettajien digiosaamisen on kehittynyt positiivisesti siihen tehtyjen 
kehittämistoimien seurauksena, mutta edellä kuvattu kokonaiskuva ei silti 
ole radikaalisti muuttunut. Esimerkiksi Digiajan peruskoulu -raportti ker-
toi opettajien osaamisen parantuneen, ja yhä useampi opettaja kuvaa osaa-
mistaan hyväksi. Silti liki puolella opettajista ei riittävää digiosaamista ole, 
ja kehitys on valitettavan hidasta. Kun otetaan huomioon, että osaamisvaa-
timukset lisääntyvät koko ajan, ei kehitystä voida pitää riittävän nopeana.

Kun tarkastellaan opettajien osaamista tarkemmin, voidaan havaita muu-
tamia opettajia erottelevia tekijöitä. Nuorten opettajien digiosaaminen on 
jonkin verran keskimääräistä parempaa. Myös sukupuolten välillä näyt-
täisi olevan eroa niin, että miesten digiosaamisen on keskimäärin hieman 
vahvempaa. Osaamisen kehittämiseen on silti tarvetta kaikissa ryhmissä.

Mikä opettajien digiosaamista jarruttaa?

Opettajien digiosaamisen tukeminen on teemana noussut opettajien pe-
ruskoulutukseen hitaasti ja epätasaisesti. OAJ:n kyselyiden mukaan uusi-
en opettajien kokemukset saamastaan digitalisaatioon liittyvästä koulutuk-
sesta vaihtelevat opettajankoulutusten välillä, mihin tulisi saada enemmän 
yhtenäisyyttä. 

Keskeisin digiosaamisen kehittymistä jarruttava tekijä on se, että opetta-
jien jatkuvan osaamisen kehittäminen on puutteellista ja hajanaista. Useim-
milla opettajilla digiosaamiseen liittyvä täydennyskoulutus on koostunut 
lähinnä lyhyistä, ennen kaikkea tekniseen osaamiseen liittyvistä koulutuk-
sista. Pidempikestoiset, digipedagogista osaamista kehittävät koulutukset 
ovat olleet harvinaisia. Niille olisi kuitenkin huutava tarve: siinä missä yk-
sittäisen ohjelman tai teknisen taidon voi oppia lyhyessäkin koulutuksessa, 
vaatii pedagogisen ajattelun muutos pitkäkestoista, syvällistä koulutusta. 

Digiajan peruskoulu -raportti toi esille sen, että usein koulutuksella on 
tapana myös kasaantua. Eniten digikoulutusta saavat ne opettajat, joiden 
osaaminen on jo muutenkin vahvinta. Tämä kertoo osaltaan siitä, ettei osaa-
misen kehittäminen valitettavasti ole systemaattista, eikä se perustu opet-
tajien osaamistarpeisiin. 

Myös opettajien osaamisen kehittämisessä näkyy se, ettei koulutuksen 
digitalisaatiolle ole selkeää kansallista tavoitetilaa. Tällaiseen tavoitetilan 
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luominen auttaisi huomattavasti myös opettajien digiosaamisen suunni-
telmallisessa kehittämisessä ja erilaisten koulutusten sekä tukimateriaali-
en suunnittelussa.

Esitin työpajassa haastavan kysymyksen: onko opettaja viimeinen ana-
loginen tietotyöammatti Suomessa? Vaikka tietotyössä on jo vuosikymmen-
ten ajan työskennelty digitaalisilla työvälineillä, työskentelee opettajista vie-
lä merkittävä osa, joka seitsemäs (OAJ 2019), ilman työnantajan tarjoamaa 
digitaalista työvälinettä. On selvää, että tällaiset perusedellytykset on lai-
tettava kuntoon, jotta opettajien digiosaaminen ja sen myötä koulutuksen 
ja oppimisen digitalisaatio voi kehittyä.

Vaikuttavia toimia digiosaamisen kehittämiseksi

Viime hallituskauden aikana aloitettu tutoropettajatoiminta on ollut mer-
kittävä panostus opettajien digiosaamisen kehittämiseen. Myös OAJ on pi-
tänyt toimintaa tärkeänä ja vaikuttanut sen puolesta.

Tutoropettajatoiminnan etuna verrattuna perinteiseen täydennyskoulu-
tukseen on ollut osaamisen kehittämisen tuominen luentosaleista opettaji-
en oikeaan työskentely-ympäristöön sekä entistä vahvemmin työyhteisön 
sisälle. Työyhteisössä toimivalla tutoropettajalla on myös ”massakoulutuk-
sia” parempi mahdollisuus räätälöidä osaamisen kehittäminen vastaamaan 
opettajien todellisiin yksilöllisiin osaamistarpeisiin.

On kuitenkin huomattava, että tutoropettajatoiminnassa on päästy vasta 
alkuun. Kuten edellä olen kuvannut, on opettajien osaamisen kehittämisel-
le vielä huutava tarve. OAJ:n näkemyksen mukaan tarve kehittää opettajien 
osaamista on jatkuva. Tutoropettajatoimintaa onkin syytä jatkaa ja jopa laa-
jentaa entisestään. On ilman muuta selvää, että annettava koulutus on sen 
muodosta riippumatta järjestettävä opettajien työajalla.

Myös tutoropettajatoiminnassa on ollut havaittavissa tarve yhteiseen 
kansalliseen digitalisaation tavoitekuvaan. Nykyisten tutoropettajien kou-
lutustausta on hyvin vaihteleva, ja kunnissa voivat tästäkin syystä painottua 
hyvin erilaiset digitalisaation teemat. Esitinkin alustuksessani, että tarvitsi-
simme tutoropettajien ohella koulutuksen järjestäjätasolle entistä syvälli-
sempää digipedagogista osaamista. Tällaista osaamista olisi saatavilla esimer-
kiksi yliopistojen digierikoistumiskoulutuksista (DigiERKO). Kannustankin 
koulutuksen järjestäjiä ohjaamaan ja tukemaan henkilöstönsä osallistumis-
ta tällaisiin koulutuksiin. Samoin tulisi huolehtia rehtoreiden osaamisesta.

Ratkaisuja työpajasta

Työpajan aktiivisessa keskustelussa nousi esille edellä kuvaamiani alustuk-
seni teemoja. Työpajan aiheesta käydyn keskustelun annin voisi tiivistää 
niin, että digitalisaation yhteiselle tavoitekuvalle on suuri tarve. Sen poh-
jalta opettajien osaamisen kehittämistä tulisi linjata pidemmälle aikavälille. 
Keskustelussa tuotiin esille, että opettajien osaamista tulee kartoittaa, jotta 
sen kehittäminen perustuu todellisiin osaamistarpeisiin. Käytännön toteu-
tuksena esitettiin opettajien kehittymissuunnitelmia, jatkoa tutoropettaja-
toiminnalle sekä kannustettiin osaamisen kehittämisessä yhteistyöhön kou-
lutuksen järjestäjien kesken niin, että kehittämisessä hyödynnetään myös 
muiden hallinnonalojen sekä ICT-talojen osaamista. 
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3.4 Digitalisointia tukevan osaamisen 
kehittäminen ja opettajankoulutus

Yliopistonlehtori, dosentti Mikko Vesisenaho, Jyväskylän yliopisto

Tietotekniikan opetuskäyttöä on kehitetty tavalla jos toisella jo pitkään. Kun 
katsotaan tieto- ja viestintäteknologian opetuskäytön ratkaisuja pitkällä ai-
kavälillä, elämään ovat jääneet esimerkiksi 1980- ja 1990-luvuilta yleensä 
vahvan pedagogisen näkökulman omaavat lähestymistavat. Näitä ovat esi-
merkiksi design- ja prosessisuuntautunut lähestymistapa25, 26 ja ongelmakes-
keinen ja kollaboratiivinen oppiminen27, 28. Opettajankoulutuksessa tietotek-
niikan roolia on tutkittu mm. OECD:n kanssa vuonna 2010.29 Silloin selkeä 
tulos oli, että hyödyntäminen oli hyvin vaihtelevaa eri yksiköiden välillä ja 
jopa yksiköiden sisällä. Samansuuntaisia tuloksia on havaittavissa myös Val-
tiontalouden tarkastusviraston tarkastuskertomuksessa vuodelta 2019.30

Opettajankoulutuksen kärkihankkeita

Opettajankoulutuksen eri vaiheiden kehittämiseen on tartuttu hallituskau-
della 2014–2019 muun muassa Opettajankoulutusfoorumilla ja opettajan-
koulutuksen kehittämisen kärkihankkeilla.31 Opetus- ja kulttuuriministeriön 
opettajankoulutukseen vuosina 2017 ja 2018 myöntämistä kehittämishank-
keista (käytetty myös nimeä opettajankoulutuksen kärkihankkeet) digitaa-
lisuuteen painottuu erityisesti viisi hanketta:
a. 21. vuosisadan taidot, monilukutaito ja katsomusaineiden opettajan-

koulutuksen kehittäminen (UEF)
b. Bothnia Learning Hub (ÅA)
c. Kestävää tutkimusperustaista opettajankoulutusta ja uutta luovaa opet-

tajien osaamista rakentamassa -hankkeen osahanke Opettajana virtu-
aaliluokassa – opettajien pedagogisen osaamisen ja Digiluokan mallin 
kehittäminen (HY)

d. OpenDigi – Opettajat oppimistaitojen ja digipedagogiikan kehittäjäyh-
teisöissä (OY, JY, LY, TY, UEF)

e. Valtakunnallinen DigiErko-verkosto (UEF, TY, HY).

Lisäksi digitaalisuus on tavalla tai toisella kirjoitettu sisälle isoon osaan 
myös muita hankkeita. 

Kehityshankkeista osa painottuu kuvausten perusteella nykytilan selvit-
tämiseen, kuten 21. vuosisadan taidot, monilukutaito ja katsomusaineiden 
opettajankoulutuksen kehittäminen (a). Osa suuntaa täydennyskoulutuksen 
kehittämiseen, kuten Valtakunnallinen DigiErko-verkosto (e).  Opettajana 
virtuaaliluokassa – opettajien pedagogisen osaamisen ja Digiluokan mallin 
kehittäminen -hanke suuntaa nimensä mukaisesti tietyn oppimisympäris-
tön kehittämiseen osana isompaa hanketta (c).  Bothnia Learning Hub (b) ja 
OpenDigi (d) suuntaavat laaja-alaisimmin digipedagogiseen kehittämiseen. 

Esimerkkinä OpenDigi

Opettajat oppimistaitojen ja digipedagogiikan kehittäjäyhteisöissä -hank-
keessa eli OpenDigissä opettajat, opettajankouluttajat ja opettajaopiskeli-
jat toimivat yhdessä ja kehittävät digipedagogista osaamistaan oppilaiden 
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aktiivisen oppimisen tukemiseksi. Hankkeen aikana on syntynyt OpenDi-
gi-kehittäjäyhteisömalli (kuvio 13), joka tukee opettajankouluttajien, opet-
tajaopiskelijoiden ja perusasteen opettajien osaamisen kehittymistä sekä 
perusopetuksen ja opettajankoulutuksen vuoropuhelua.  Tärkeää on, et-
tä kaikki opettajaryhmät ovat oppimassa yhdessä eli kaikki oppivat toisil-
taan. Toteutusmallin lähtökohtana ovat kouluilta nousevat tarpeet ja niihin 
yhdessä vastaaminen yhteisen suunnittelu-, toteutus- ja reflektioprosessin 
kautta. Kehittämistyö liitetään samalla kouluilla koulujen arkeen, millä hae-
taan myös pidempiaikaista vaikuttavuutta. Lähestymistavassa yhdessä toi-
mivat eri alojen opettajaopiskelijat saavat tarvitsemaansa aitoa työelämä-
kokemusta ja voivat toimia yhteistyössä koulujen opettajien kanssa sekä 
yleisesti että digipedagogiikkaan liittyvissä kysymyksissä. Myös opettajan-
kouluttajat irtautuvat yliopistolta suunnittelemaan, tekemään ja oppimaan 
yhdessä. Näin toteutuu esimerkiksi opetuksen ja oppimisen kansainvälises-
sä TALIS 2018 -tutkimuksessa esille noussut tarve työhön siirtymävaihees-
sa olevien opettajien mentorointityyppisestä digipedagogisten oppimispro-
sessien tukemisesta.32 

Kuvio 13: OpenDigi-kehittämisprosessi (www.opendigi.fi, www.jyu.fi/opendigi)

Miten aihetta on tutkittu?

Opettajaksi opiskelevien tieto- ja viestintäteknisiä taitoja ovat tutkineet mm. 
Valtonen ym.33 Heidän tutkimuksensa viitekehyksenä on käytetty Mishran 
ja Koehlerin TPACK-mallia, jossa yhdistetään teknologista, pedagogista ja 
sisällöllistä tietoa ja taitoa (kuvio 14).34 Valtosen ym. tutkimuksen yhtenä 
löydöksenä opettajaopiskelijat kokivat, että heillä on selkeitä puutteita di-
gipedagogisissa taidoissa. Useissa opettajakoulutusyksiköissä on toimittu 
viime vuosina aktiivisesti näiden  taitojen ja tietojen kartuttamiseksi. Esi-
merkiksi Kainulainen ja Peltonen ovat laatineet  itsearviointiin perustuvia 
kehittämisvälineitä opettajaopiskelijan oppimispolulle opintojen aikana.35
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Kuvio 14: TPACK-malli 36, 37, 38

Kun puhutaan työssä olevista opettajista, Hämäläinen ym.39 nostavat 
esille PIAAC-tutkimuksen perusteella opettajien ongelmanratkaisutaidot. 
Tutkimuksessa todetaan, että suomalaisten opettajien ongelmanratkaisu-
taidot ovat heikommat kuin muilla korkeakoulutuksen saaneilla tutkimuk-
seen osallistuneilla ryhmillä. Kun tämä linkitetään työssä kehittymiseen ja 
mm. innovatiivisiin ratkaisuihin40, on aiheellista kysyä, tukevatko opettaji-
en ajattelumaailma ja koulutusjärjestelmä jatkuvaa kehittymistä. 

Mielenkiintoisen lisän tämän alueen kehittämiseen tuo tuore kansainvä-
linen ICILS-tutkimus.41 ICILS-tutkimuksessa (International Computer and 
Information Literacy Study) tarkasteltiin kahdeksannen luokan oppilaiden 
monilukutaitoa ja ohjelmoinnillista ajattelua. Haasteena Suomessa näytti 
olevan opettajien pienehkö painotus haetun tiedon arviointiin ja moniluku-
taidon sisältöihin. Lisäksi opettajien kiinnostus hyödyntää tietoteknologi-
aa opetuksessa vaihteli suuresti. Tutkimuksen mukaan suurin ongelma oli 
opettajien tieto- ja viestintäteknisten taitojen puute. Muina haasteina olivat 
tietoteknisten laitteiden puute, ajan riittämättömyys sekä kannustimien ja 
teknisen tuen riittämättömyys. Peruskoulun tasa-arvoa tuova vaikutus ky-
seenalaistettiin, koska vanhempien koulutus ja ammattiasema sekä tietoko-
neiden ja kirjojen määrä kotona olivat yhteydessä oppilaiden osaamistasoon.

Viimeaikaisessa tutkimuksessamme42 olemme selvittäneet myös opet-
tajankouluttajien teknologis-pedagogista asiantuntemusta. Tutkimuksessa 
on jo alustavien tulosten perusteella mielenkiintoisesti havaittavissa, että it-
searvioinnin perusteella noin puolet opettajaopiskelijoista arvioi teknolo-
gis-pedagogisen asiantuntijuutensa olevan korkeammalla tasolla kuin puo-
lella opettajakouluttajista. Tärkeää on selvittää, mistä nämä erot johtuvat. 
Selkeästi on myös havaittavissa, että opettajankouluttajien osaamista ja ke-
hittymistä on tutkittu muutenkin sangen niukasti. Yksi tärkeä näkökulma 
tutkimukseen olisi myös teknologisen minäpystyvyyden tutkimus ja sen 
kehittäminen.43, 44
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Työpajassa heränneitä tulevaisuuden haasteita ja mahdollisuuksia

Opettajankoulutuksen digitalisaatiota ei tutkita tällä hetkellä riittävästi, ja 
tutkimuksissa keskitytään usein tietoteknisiin ratkaisuihin. Tutkimuksissa 
olisikin tarve käsitellä vahvemmin digitaalisten ratkaisujen pedagogista nä-
kökulmaa sekä vahvistaa monitieteistä lähestymistapaa.  

Tärkeää olisi saada rakennettua myös pidempiaikaisia jatkumoita niin 
kehittämisen kuin tutkimuksen saralla. Samalla tutkimusta ja sen tuloksia 
pitäisi saada jalkautumaan kentälle. Tärkeää olisi löytää myös uudenlaisia 
joustavia ratkaisuja perus- ja täydennyskoulutuksen välille niin, että häl-
vennetään raja-aitoja eri koulutusasteiden ja opettajaryhmien välillä. Tällä 
tavoin voitaisiin toivottavasti lisätä työelämässäkin tarvittavaa yhteistyötä 
jo opintojen aikana. (ks. kuvio 15) 

Olisi syytä myös kysyä, onko kyseessä vain digimuutos vai jokin suurem-
pi muutos. Opetus - ja oppimismenetelmien kehittämisen tulisi olla keski-
össä ja toiminnan tavoitteellista. Siihen voidaan hyvin yhdistää pedagogiik-
kaa tukevia tieto- ja viestintäteknologisia ratkaisuja. Tämän tulisi tapahtua 
kaikilla opetuksen tasoilla, eikä vain sanoissa vaan myös toiminnassa. To-
ki myös vanhaa ja edelleen hyvää on syytä hyödyntää muistaen, että vaikka 
melkein kaikkialla on digiä, kaikkea ei tarvitse nytkään tehdä diginä.

Kuvio 15: Digipedagogiikka yhdistettyinä muihin oppimisprosesseihin (www.jyu.fi/opendigi) 45
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4 Työpajan tulokset ja 
kehittämisehdotukset  

Seuraavaan taulukkoon on koottu työpajan työskentelyn yhteydessä esille 
tulleet kehittämisehdotukset.

Kehitettävä ulottuvuus Kehittämisehdotukset

Digitalisoinnin strateginen  
ja muu ohjaus

1. Määritellään yhdessä digitalisoinnin sisällölliset suuntaviivat 
ohjaamaan digilinjauksen toimeenpanoa sekä verkostoihin 
kohdistuvaa tiedon hallintaa.

2. Määritellään nykyistä tarkemmin yleissivistävän koulutuksen 
digitalisointiosaamista koskeva kansallinen tavoitetila.

3. Laaditaan tiekartta, johon kootaan osaamiseen ja opetta-
jankoulutukseen digitalisoinnin näkökulmasta kohdistuvaa 
tutkimusta.

Toimijoiden roolit, toimintatavat, 
toiminnan organisointi ja 
koordinointi

4. Kehitetään digilinjausta ja sen toimeenpanoa tunnistamalla 
kaikki relevantit toimijat, osallistamalla heidät kehittämiseen 
sekä huolehtimalla kehittämisen joustavuudesta ja jatkuvuudes-
ta.

5. Sovitetaan yhteen verkostojen toimintaa eri tasoilla ottamalla 
tarpeen mukaan käyttöön uudenlaisia rakenteita ja kehittämällä 
entisiä.

6. Kunnat määrittelevät rehtorien ja opettajien digitalisointiosaa-
miselle tavoitetilaan vievän polun, joka kannustaa osaamisen 
kehittämiseen ja mahdollistaa sen, tukee jo käytössä olevia  
toimintamalleja (tutoropettajat ja Opettajankoulutusfoorumi) 
sekä ottamalla käyttöön uusia toimintamalleja (esim. opettajien 
kehittämissuunnitelmat).   

Toiminnan resursointi

7. Vahvistetaan digitalisointia kehittävien verkostojen muo-
dostamista ja niiden toimintakykyä eri tasoilla tukemalla niitä 
taloudellisesti nykyistä laaja-alaisemmin ja strategisemmin.

8. Kehitetään valtionavustusrahoitusta niin, että digitalisoinnin 
hankerahoituksesta irrotetaan pieni prosenttiosuus käytettä-
väksi tuettavan toiminnan käynnistämiseen, ohjaamiseen ja 
tukemiseen.

Osaaminen ja muut aineettomat 
resurssit

9.  Kehitetään digitalisointiin kohdistuvaa tutkimusta poikki-
tieteellisemmäksi sekä avarretaan sitä teknologialähtöisestä 
pedagogiikkalähtöisemmäksi.  

10. Lisätään digitalisointiin kohdistuvan tutkimus- ja selvitys-
tiedon hyödyntämistä käyttämällä nykyistä monipuolisemmin 
hyväksi erityisesti seutu- ja aluetason tietoa.

Taulukko 1: Työpajan kehittämisehdotukset
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4.1 Verkostot ja yhteistoiminta digitalisoinnin 
edistäjinä

Työpajan osateemassa ”Verkostot ja yhteistoiminta digitalisoinnin edistäji-
nä” todettiin, että  opetus- ja oppimisympäristöjen digitalisoinnin uusia me-
netelmiä sovelletaan ja kehitetään paikallisesti ja valtakunnallisesti. Työpa-
jassa nousi esille opetus ja oppimisympäristöjen digitalisaatiokehityksen 
epäyhtenäisyys ja eri toimijoiden roolien jäsentymättömyys. Kehitys ta-
pahtuu nopeasti ja samanaikaisesti leveällä rintamalla, ja sen hallintaan tu-
lee löytää menetelmiä. Moni koulutuksen järjestäjä rakentaa tai rakennut-
taa uusia ja täysin omiin tarpeisiinsa räätälöityjä ekosysteemejä sähköisten 
oppimisympäristöjen, -järjestelmien ja -analytiikan hallintaan. Jopa sähköi-
siä oppimateriaaleja tuotetaan ihan itse ja vain omalle organisaatiolle. Itse 
tehden syntyy usein uusia ja raikkaita ideoita ja innovaatioita, mutta niihin 
liittyvien hyvien käytänteiden leviäminen on haasteellista. Voisivatko yh-
teistyöverkostot, yhteiset standardit ja avoin lähdekoodi sekä niiden avul-
la tuotettavat jossakin määrin avoimet ratkaisut ja rajapinnat auttaa levit-
tämään uusia hyviä käytäntöjä? 

Digilinjaus digitalisoinnin toimijoiden yhteensovittajana

Opetushallitus on yhdessä opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa laatinut 
opetuksen digitalisaation suuntaviivat neljästä eri näkökulmasta, joita jokai-
nen toimija toteuttaa omalta osaltaan. Tavoitteena on, että näiden toimen-
piteiden myötä digitaalinen infrastruktuuri ja osaaminen sekä digitaaliset 
oppimisen sisällöt ja palvelut mahdollistavat entistä parempaa oppimista 
ja antavat oppilaille tasa-arvoiset mahdollisuudet edetä digitaalisen osaa-
misen polulla.
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Osateema 1 Digilinjauksen valmistelu ja toimeenpano

Haasteet Kehittämissuunnat

Toiminnan strateginen 
ohjaus

- Yleisten suuntaviivojen sijasta linjaukset 
ovat toteutuneet konkreettisina kehittä-
mistoimina. Tämä on johtanut siihen, että 
kehittäminen on ollut pistemäistä.  

- Kansallisen strategian (”digilinjauksen”) 
lähtökohdaksi tarvitaan yhteinen visio ja 
ymmärrys digitalisoinnin suunnasta. Jotta 
visio myös käytännössä ohjaisi toimintaa, 
strategian ohjauskyky on varmistettava 
mm. seuraavilla toimilla: 
  - On selvennettävä, mitä osa-alueita   

ja millaista osaamista linjauksen vision 
rakennusaineeksi tarvitaan.

  - On varmistettava, että linjauksella on
riittävä aikajänne.

Toimijoiden roolit, 
toiminnan organisointi 
ja koordinointi

- Digilinjauksella ei ole ollut sidosryhmien 
näkökulmasta selkeästi tunnistettavaa 
valmisteluprosessia. Valmistelua on tehty 
pieni sektori kerrallaan, mutta kokonaisu-
uden valmisteluprosessi on jäänyt vail-
linaiseksi.
-  Toimijoiden roolit kehittämisessä sekä 
kehittämisen yhteys elinikäisen oppimisen 
kysymyksiin ovat jääneet epäselviksi.

- On huolehdittava siitä, että linjauksen 
taakse muodostuu uudenlaisen toiminta-
kulttuurin rakentamisessa tarvittava kriitti-
nen massa.
- On luotava selkeät pelisäännöt verkos-
toitumiselle, yhteistoiminnalle ja dialogille.
- Roolit ja toimintatavat on selkeytettävä.
- Valtion toimijoilla on vetovastuu, jota 
toteutetaan yhteistyössä eri toimijoiden 
kanssa.
- Kaikkien toimijoiden tulee olla mukana 
ja heidät tulee osallistaa digilinjauksen 
toimeenpanoon.
- Jokainen tunnistaa omat ja toisten roolit 
ja keskinäiset riippuvuussuhteet.
- Tunnistetaan toimivat nykykäytännöt.
- Tarkastellaan kriittisesti ja kyseenalais-
tetaan nykyinen tapa toimia.

Toiminnan resursointi - Visio, strategia, verkosto-ohjaus ja roo-
lit kytketään läpinäkyvästi toimijoiden 
rahoitukseen:
  - Visiosta johdetaan selkeät toiminnalliset

ja rahoitustavoitteet.
  - Digitalisoinnin rahoitus liitetään vah-

vistettuun strategiaan ja tavoitteisiin ja 
sidotaan niiden toteuttamiseen.

  - Rahoituksen pitkäjänteisyydestä huoleh-
ditaan.     

Osaaminen ja muut 
aineettomat resurssit

- On määriteltävä tärkeimmät digikom-
petenssit ja huolehdittava siitä, että kaikki 
oppilaat saavuttavat ne.

Taulukko 2: Työpajan ryhmätyössä digilinjauksen kehittämisessä tunnistetut haasteet, 
kehittämissuunnat ja -toimet
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Muotoillaan yhdessä yhteinen suunta.

Tunnistetaan se, mitä on olemassa ja mikä 
toimii. Kehitetään sitä tarvittaessa 
ketterästi.
Tunnistetaan, ovatko osalliset 
ja oikeat toimijat mukana.

Arvioidaan toiminnan vaikuttavuutta. 

Tehdään tavoitteen aikajänne 
selkeäksi, tarkistupisteet oltava.

Tarkastellaan rahoitusta ja sen 
kohdentamista.

Toimittava niin, että kaikki osapuo-
let voivat nähdä hyödyt itselleenkin.

Luodaan eheä kokonaisuus. 

Tunnistetaan yhteinen arvomaailma. 

Ei suljeta pois kansainvälistä ulot-
tuvuutta. 

Verkostoidutaan ja luodaan moraali-
set ja eettiset pelisäännöt toiminnalle.

34 %

17%

13 %

11 %

11 %

9 %

4 %

2 %

0 %

0 %

0 %

Kuvio 16: Kuvioon on koottu työpajassa esillä olleet digilinjauksen toimeenpanon kehit-
tämissuunnat ja -ehdotukset sekä niiden työpajassa saama kannatus

Työpajan yhteisessä käsittelyssä eniten kannatusta saivat seuraavat 
kehittämissuunnat: 

1. Muotoillaan yhdessä yhteinen suunta (34 % osallistujista). 
2. Tunnistetaan toimivat käytännöt ja kehitetään niitä tarvittaessa 

ketterästi (17 % osallistujista). 
3. Tunnistetaan tarvittava toimijajoukko (13 % osallistujista).



57

Osateema 1 Verkostot ja yhteistyö eri tasoista muodostuvana kokonaisuutena

Haasteet Kehittämissuunnat

Toiminnan strateginen 
ohjaus

- Kansallinen visio ja ohjaus puuttuu. 
Verkostoja on mutta niitä ei tueta 
tarpeeksi. 

- Valtion (OPH) ja Kuntaliiton tulisi 
johtaa ja ohjata valtakunnallisia digi-
verkostoja, jakaa tietoja ja sparrata.

Toiminnan organisointi 
ja koordinointi

- Verkostojen koordinointi on heikkoa, 
yhteiset alustat ja kokonaisuutta tukeva 
tiedon hallinta ovat vasta kehittymässä. 
- Kuntatason toimijoiden arkkiteh- 
tuuriverkosto (SaDe-ohjelma) on 
hiipunut.

-  Uutta opetussuunnitelmaa tulisi kehit-
tää verkostojen avulla.
-  Vastuutahot tulisi määritellä selkeästi.
-  Opetushallituksen tulee käynnistää ja 
toteuttaa 10–20 paikallista klusteria ja 
resursoida ne.

Toiminnan resursointi - Verkostojen luomiseen ja ylläpitämi-
seen tarvittava fasilitointituki sekä 
alueellinen ja taloudellinen tuki on 
riittämätöntä.

- Opetushallituksen valtioapurahoista 
tulee varata rahoitusta koordinointiin ja 
kehittämiseen. Tulee olla myös strate-
giatyön yhteiskehittämistä.
- Verkostoihin ja yhteistyöhön tulee olla 
riittävät resurssit ja alueittain jaettu 
taloudellinen ja käytännöllinen tuki. 
-  Kustannukset tulee jakaa oikeudenmu-
kaisesti: isommat keskuskunnat eivät voi 
tukea verovaroin naapurikuntiaan, kaik-
kien verkostotoimijoiden on hyödyttävä 
yhteistoiminnasta.
-  Tulee järjestää maksuttomia ja myös 
riittävän pieniä tapahtumia, puheen-
johtajien vuoroja voitaisiin kierrättää 
verkostossa.

Osaaminen ja muut 
aineettomat resurssit

- Keskinäistä luottamusta tulee 
parantaa.

Taulukko 3: Työpajan ryhmätyössä verkostojen kehittämisessä tunnistetut haasteet, 
kehittämissuunnat ja -toimet

Verkostot ja yhteistyö eri tasoista muodostuvana kokonaisuutena 

Työpajan yhteisessä käsittelyssä eniten kannatusta saivat seuraavat 
kehittämissuunnat: 

1. Valtion hankerahoituksesta irrotetaan pieni prosenttiosuus, joka 
käytetään toiminnan käynnistämiseen, ohjaamiseen ja tukemi-
seen (33 % osallistujista). 

2. Kohdennetaan työhön taloudellista ja koordinoinnin tukea pai-
kallisesti, alueellisesti ja valtakunnallisesti (31 % osallistujista).
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Valtionavustusten hankerahoituksesta varataan 
pieni prosenttiosuus toiminnan käynnistämi-
seen, ohjaamiseen ja tukemiseen.
Kohdennetaan taloudellista ja koordinoinnin 
tukea digitalisointityöhön paikallisesti,
alueellisesti ja valtakunnallisesti. 

OPH tuo vahvemmin näkyväksi 
hankerahoituksen tuloksia.

OPH harrastaa aktiivisemmin tulosten 
seurantaa. 

Verkostot toimivat ”tutoropettajina”. 

Kehittämistoimintaan osallistuminen tulisi 
olla vapaaehtoista, mutta silti ohjattua.

Verkostot toimivat rekrytoinnin tukena.

33 %

31 %

13 %

10 %

8 %

4 %

0 %

Kuvio 17: Kuvioon on koottu työpajassa esillä olleet verkostojen kehittämissuunnat ja 
-ehdotukset sekä niiden työpajan yhteisessä käsittelyssä saama kannatus

Alueraportit digitalisoinnin tiedon hallinnassa

Osateema 1 Alueraportit digitalisoinnin tiedon hallinnassa

Haasteet Kehittämissuunnat

Toiminnan strateginen 
ohjaus

- Määritellään tiedon 
hallintaa ohjaava ja 
ylläpitävä 
valtakunnallinen 
strategia ja rahoitus.

Toiminnan organisointi 
ja koordinointi

-  Mesotason määrittelyn yleinen 
hankaluus ja tulkinnanvaraisuus 
suhteessa muihin tasoihin 
(politiikkataso, kunnat). 
-  Mesotason institutionaalinen 
määrittely ja rajaus suhteessa 
itseorganisoituihin orgaanisiin 
verkostoihin.
-  Institutionaaliselta tasolta 
puuttuu keskitetty, resursoitu 
vastuullinen taho, joka vastaisi 
alueraporttien tietoperustasta 
sekä yhteistyön koordinoinnista.  
Mesotasolla vastuu voisi olla 
esimerkiksi AVI:lla.

- Selvennetään eri 
toimijoiden välinen 
vastuunjako.

Osaaminen ja muut 
aineettomat resurssit

- Sovitetaan keskenään 
yhteen tiedon valtakun-
nallisen systemaatti-
suuden ja yhtenäisyyden 
tarve sekä alueiden omat 
tiedon tarpeet.

Taulukko 4: Työpajan ryhmätyössä alueraporttien digitalisoinnin kehittämisessä 
tunnistetut haasteet, kehittämissuunnat ja -toimet
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Työpajan yhteisessä käsittelyssä eniten kannatusta saivat seuraavat 
kehittämissuunnat: 

1. Laaditaan valtakunnallinen strategia (25 % osallistujista).
2. Parannetaan raportointitiedon käytännön hyödyntämistä (21 % 

osallistujista).

Valtakunnallinen strategia

Raportointitiedon käytännön 
hyödyntäminen

Alueraportit osana verkostojen toimintaa

Vastuunjako ja roolitus

Jatkuvuus

Oppimisanalytiikan tutkimuksen 
edistäminen

Datavastuu (yhdistely + hyödyntäminen)

Ilmiö-/teemapohjaisuus (käsitys alueesta)

Digitaalisten oppimateriaalien vertailu

Erilaiset toimintaverkostot

25 %

21 %

10 %

8 %

8 %

6 %

6 %

6 %

4 %

4 %

Kuvio 18: Kuvioon on koottu työpajassa esillä olleet alueraporttien kehittämissuunnat ja 
-ehdotukset sekä niiden työpajan yhteisessä käsittelyssä saama kannatus

Kehitettävä ulottuvuus Kehittämisehdotukset

Työpajan osa-alue: Digilinjauksen kehittäminen ja toimeenpano

Toiminnan strateginen ja muu ohjaus 1. Määritellään yhdessä digitalisoinnin sisällölliset suuntavii-
vat ohjaamaan digilinjauksen toimeenpanoa sekä erityisesti 
alue- ja seututasoisiin verkostoihin kohdistuvan tiedon 
hallintaa.

Toimijoiden roolit ja toimintatavat ja 
toiminnan organisointi ja 
koordinointi

2. Kehitetään digilinjausta ja sen toimeenpanoa tunnistamal-
la kaikki relevantit toimijat, osallistamalla heidät kehittämi-
seen sekä huolehtimalla kehittämisen joustavuudesta 
ja jatkuvuudesta.

Työpajan osa-alue: Verkostot ja yhteistyö eri tasoista muodostuvana kokonaisuutena

Toimijoiden roolit ja toimintatavat ja 
toiminnan organisointi ja 
koordinointi

3. Sovitetaan yhteen verkostojen toimintaa eri tasoilla 
ottamalla tarpeen mukaan käyttöön uudenlaisia rakenteita ja 
kehittämällä entisiä.

Toiminnan resursointi 4. Vahvistetaan digitalisointia kehittävien verkostojen 
muodostamista ja niiden toimintakykyä eri tasoilla tukemalla 
niitä taloudellisesti nykyistä laaja-alaisemmin ja 
strategisemmin.

5. Kehitetään valtionavustusrahoitusta niin, että digita-
lisoinnin hankerahoituksesta irrotetaan pieni prosentti-
osuus käytettäväksi tuettavan toiminnan käynnistämiseen, 
ohjaamiseen ja tukemiseen.

Työpajan osa-alue: Alueraportit digitalisoinnin tiedon hallinnassa

Osaaminen ja muut aineettomat 
resurssit

6. Lisätään digitalisointiin kohdistuvan tutkimus- ja selvitys-
tiedon hyödyntämistä käyttämällä nykyistä monipuolisem-
min hyväksi erityisesti seutu- ja aluetason tietoa.

Taulukko 5: Työpajan osateeman 1 ryhmätyössä esille tulleet kehittämisehdotukset

Seuraavaan taulukkoon on koottu työpajan osateeman 1 ryhmätyössä esille 
tulleet kehittämisehdotukset.
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Osateema 2 Rehtorin digitalisointiosaaminen

Haasteet Kehittämissuunnat

Toiminnan strateginen 
ohjaus

-  Kehitetään kansallista ohjausta 
(esim. suositukset) ja rakenteita. 
-  Laaditaan kuntatasoinen strate-
gia ja huolehditaan sen jalkaut-
tamisesta (seminaarit yms.).

Toiminnan organisointi 
ja koordinointi

-  Rehtorien digitalisointiosaamisen 
ylläpitämiseen ei ole velvoitetta eikä 
riittävästi tukea, ja se on hajallaan. 
Tuki tulee yleensä ennen käyttöön-
ottoa, eikä se ole jatkuvaa.
-  Osaamisen kehittämisen fokus on 
liikaa tietoteknisissä ratkaisuissa.
-  Pedagogisen tvt-osaamisen tuke-
minen on vajavaista tai 
kertaluonteista.

-  Luodaan osaamisen kehittämistä 
tukevat kuntatason rakenteet, 
tukiverkostot ja ohjausvälineet.
-  Tutor-rehtorit.

Toiminnan resursointi - Perustetaan rehtorin osaamista 
tukeva ”minitietohallintotiimi”, 
jossa on mukana laaja-alaisesti 
erilaista osaamista.

Taulukko 6: Työpajan ryhmätyössä rehtorin digitalisointiosaamisen kehittämisessä 
tunnistetut haasteet, kehittämissuunnat ja -toimet

4.2 Digitalisointia tukevan osaamisen 
kehittäminen 

Rehtorien ja opettajien osaamisen systemaattinen kehittäminen koettiin 
työpajassa tärkeäksi. Osaamisen kehittämiseksi tulee varmistaa osaamis-
tasoon sovitetun riittävän monimuotoisen koulutuksen saatavuus. Koulu-
tuksen tulisi ottaa selkeästi kantaa sekä pedagogiseen että tekniseen digi-
talisaatio-osaamiseen. Käytännön työtä tulee tukea riittävästi. Esimerkiksi 
rehtorien ja opettajien tueksi ehdotettiin digitiimiä, tutoreina toimivia reh-
toreita sekä tutoropettajia, joista on saatu aikaisemmin hyviä kokemuksia. 

Opettajankoulutuksen digitalisaatiota ei tutkita tällä hetkel-
lä riittävästi. Tutkimuksissa keskitytään tietoteknisiin ratkai-
suihin. Digitaalisten ratkaisujen pedagogisen ja yhteiskunnalli-
sen näkökulman käsittelyä tutkimuksissa on tarpeen vahvistaa. 

Rehtorin digitalisointiosaaminen

Rehtorien osaamisen kehittämissuuntien priorisointi osoittautui työ-
pajan yhteisessä käsittelyssä hankalammaksi kuin työpajan muiden 
osa-alueiden priorisointi. 

Selkeitä priorisointeja ei tehty.  
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Ylikunnalliset tukiverkostot

Analytiikka päätöksenteon perusteena

Kunnan tai kaupungin po-ohjaus, kunnan 
rakenteiden kehittäminen
Rehtorin osaamistason kehittämissuun-
nitelma

Tutor-rehtorit

Rehtorin avuksi digitiimi (minitietohallinto) ja 
sen laaja osaaminen (tekninen ja pedagoginen)

Kuntatasoinen strategia rehtorin tukena ja 
po-strategia

Täydennyskoulutus

Kuvio 19: Kuvioon on koottu työpajassa esillä olleet rehtorien digitalisaatio-osaamisen 
kehittämissuunnat ja -ehdotukset sekä niiden työpajan yhteisessä käsittelyssä saama 
kannatus

15 %

15 %

15 %

15 %

15 %

15 %

8 %

4 %

Opettajien digitalisointiosaamisen kehittäminen

Osateema 2 Opettajien digitalisointiosaamisen kehittäminen

Haasteet Kehittämissuunnat

Toiminnan strategi-
nen ohjaus

- Osaamisen kehittämistä ei 
ohjata ja johdeta riittävästi, 
jonka seurauksena mm.
- osaaminen kasaantuu ja 

valikoituu kiinnostuneimmille, 
jotka jo muutoinkin osaavat 

- alueelliset ja seudulliset erot 
ovat suuria

- tavoitteiden puuttuessa oppi-
minen on kirjavaa

- täydennyskoulutus on haja
naista ja suunnittelematonta.

- Selvennetään osaamisen kehittämisen 
suuntaviivoja määrittelemällä digitalisaa-
tion yhteinen tavoitekuva ja tarvittavat 
perustaidot sekä rakentamalla ylätasolle 
yhtenäinen kokonaisarkkitehtuuri (mm. 
SaDe -ohjelmasta).

Toiminnan organi-
sointi ja koordinointi

-  Osaamisen laaja-alaiselle 
kehittämiselle ei ole riittäviä 
kannustimia.
-  Ei uskalleta mukaan, jos omat 
taidot ovat vähäiset.

-  Kunnat organisoivat koulutustoimintaa, 
kannustavat osaamisen kehittämiseen ja 
mahdollistavat sen. 
-  Tuetaan osaamisen kehittämistä jatka-
malla tutoropettajamallin 
toteutusta, laajentamalla sitä digipeda-
gogiikan suuntaan sekä kehittämällä 
Opettajankoulutusfoorumin yhteistyötä.

Toiminnan resursointi - Digipedagogiikan osaamisen 
ja koulutuksen tarjonta on 
vähäistä.

- Tuetaan yksittäisiä lupaavia kehittämis-
suuntia ja -aihioita, kuten monipuolisia 
osaamiskartoituksia, tiimiopettajuuden 
hyödyntämistä, opettajien henkilökohtai-
sia kehittämissuunnitelmia sekä vakiosi-
jaisia koulutuksen ajalle.

Taulukko 7: Työpajan ryhmätyössä opettajien digitalisointiosaamisen kehittämisessä 
tunnistetut haasteet, kehittämissuunnat ja -toimet
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15 %

27 %

25 %

17 %

10 %

6 %

Määritellään tarkemmin yhteinen kansal-
linen tavoitekuva.

Jatketaan tutoropettajamallia.

Määritellään polku tavoitetilaan. 

Otetaan käyttöön opettajien kehittämis-
suunnitelmat. 

Tuetaan johtamista tiimiopettajuuden 
rakentamiseksi.

Tuetaan kansallisia, alueellisia ja paikallisia 
verkostoja. 

Kuvio 20: Kuvioon on koottu työpajassa esillä olleet opettajien digitalisaatio-osaamisen 
kehittämissuunnat ja -ehdotukset sekä niiden työpajan yhteisessä käsittelyssä saama 
kannatus

Taulukko 8: Työpajan ryhmätyössä digitalisointia tukevan osaamisen kehittämisessä ja 
opettajankoulutuksen kehittämisessä tunnistetut haasteet, kehittämissuunnat ja -toimet

Osateema 2 Digitalisointia tukevan osaamisen kehittäminen ja opettajankoulutus

Haasteet Kehittämissuunnat

Toiminnan 
strateginen 
ohjaus

Tutkimuskohde (”opetus- ja oppimis-
ympäristöjen digitalisointi”) on moni-
muotoinen. Se sisältää opetusteknologian 
lisäksi laaja-alaiset yhteiskunnalliset 
muutokset (transformaatiot) sekä opet-
tajankoulutuksen, jonka vaikutusten 
aikajänne on pitkä. Monimuotoisuus edel-
lyttää tutkimukselta monitieteisyyttä ja 
poikkitieteellisyyttä.

Tutkimuksen kokoaminen (strategiset 
painopisteet, ohjelmat). 

Toiminnan 
organisointi ja 
koordinointi

Tutkimustulosten levittäminen erilaisiin 
ympäristöihin ja hyödyntäminen niissä.

Tutkimuksen kohdistaminen tärkei-
siin, puutteellisesti tunnettuihin 
kysymyksiin, kuten oppimiseen ja di-
gitalisoinnin tulevaisuuteen, pedago-
giikkaan, opettajuuden eri vaiheisiin 
ja oppimisen motivaatiotekijöihin.

Toiminnan 
resursointi

Rahoituksen pirstaleisuus ja lyhytjännit-
teisyys tilanteissa, joissa kohde jakautuu-
tutkimuksen, kehittämisen ja innovaa-
tiotoiminnan alueelle.

Rahoituksen kehittäminen niin, että 
se tukee haasteiden kohtaamista 
pitkäjänteisesti.

Työpajan yhteisessä käsittelyssä eniten kannatusta saivat seuraavat 
kehittämissuunnat: 

1. Määritellään yhteinen kansallinen tavoitekuva tarkemmin (27 % 
osallistujista). 

2. Määritellään polku  tavoitetilaan (17 % osallistujista).
3. Otetaan käyttöön opettajien kehittämissuunnitelmat (15 % osal-

listujista).

Digitalisointi opettajankoulutuksessa ja sen tutkimuksessa
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Työpajan yhteisessä käsittelyssä eniten kannatusta saivat seuraavat 
kehittämissuunnat: 

1. Tutkimuksen strateginen kohdentaminen ylihallituskautisesti (tie-
kartta, seurantatutkimukset ja vaikuttavuus) (26 % osallistujista)

2. Digitalisaation poikkitieteellinen ja pedagogiikkalähtöinen tutki-
mus (21 % osallistujista) 

Tutkimuksen strateginen kohdentaminen ylihallituskau-
tisesti (tiekartta, seurantatutkimukset ja vaikuttavuus)

Digitalisaation poikkitieteellinen ja pedagogiikka-
lähtöinen tutkimus

Perus- ja täydennyskoulutuksen yhdessä kehittäminen 
ja toteutus

Toimijoiden mekanismi, joka keskustelee tutkimuksen 
kanssa

Selvityksiä ja tutkimusta tiedon kysynnästä ja 
tarjonnasta (millaiselle tiedolle on tarve)

Opettajankoulutuksen jatkuvuuden tutkimus 
(peruskoulutus -> täydennyskoulutus)

Opetussuunnitelman painotusten tutkiminen ja 
hyödyntäminen

Haasteista kehittämiseen – tulevaisuuteen suuntautu-
vaa tutkimusta

Perus- ja täydennyskoulutuksen yhteistutkimus

Työpajoja: saman pöydän ääreen tutkijat, 
opetushallitus, opettajat -> teemoja

26 %

21 %

13 %

13 %

11 %

4 %

4 %

4 %

4 %

0 %

Kuvio 21: Kuvioon on koottu työpajassa esillä olleet digitalisaatio tutkimushaasteena 
aiheen kehittämissuunnat ja -ehdotukset sekä niiden työpajan yhteisessä käsittelyssä 
saama kannatus

Kehitettävä 
ulottuvuus

Työpajan osa-alue Kehittämisehdotukset

Toiminnan strategi-
nen ja muu ohjaus

Opettajien digitalisointi-
osaamisen kehittäminen

1. Määritellään nykyistä tarkemmin yleissivistävän 
koulutuksen digitalisointiosaamista koskeva kansallinen 
tavoitetila.

Digitalisointia tukevan 
osaamisen kehittäminen ja 
opettajankoulutus

2. Laaditaan tiekartta, johon kootaan osaamiseen ja 
opettajankoulutukseen digitalisoinnin näkökulmasta 
kohdistuvaa tutkimusta.

Toimijoiden roolit, 
toimintatavat, 
toiminnan orga-
nisointi ja koordi-
nointi

Rehtorin ja opettajien 
digitalisointiosaamisen 
kehittäminen

3. Kunnat määrittelevät rehtorien ja opettajien digitali-
sointiosaamiselle tavoitetilaan vievän polun, joka kan-
nustaa osaamisen kehittämiseen ja mahdollistaa sen, 
tukee jo käytössä olevia toimintamalleja (tutoropettajat 
ja Opettajankoulutusfoorumi) sekä ottamalla käyttöön 
uusia toimintamalleja (esim. opettajien kehittämissuun-
nitelmat).   

Osaaminen ja 
muut aineettomat 
resurssit

Digitalisointia tukevan 
osaamisen kehittäminen ja 
opettajankoulutus

4.  Kehitetään digitalisointiin kohdistuvaa tutkimusta 
poikkitieteellisemmäksi sekä avarretaan sitä teknolo-
gialähtöisestä pedagogiikkalähtöisemmäksi. 

Taulukko 9: Työpajan osateeman 2 ryhmätyössä esille tulleet kehittämisehdotukset

Seuraavaan taulukkoon on koottu työpajan osateeman 2 ryhmätyössä esil-
le tulleet kehittämisehdotukset.
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4.3 Työpajan loppuyhteenveto

Erityisasiantuntija Mari Sjöström, Suomen Kuntaliitto

VTV:n järjestämä yleissivistävää koulutusta koskeva työpaja tarjosi sidos-
ryhmille mahdollisuuden keskustella omista näkökulmistaan opetus- ja op-
pimisympäristöjen digitalisointiin sekä muodostaa yhteistä näkemystä ny-
kyiseen hajanaiseen tehtäväkenttään. Digitalisaatio sisältää mahdollisuuksia 
ja haasteita, jotka ovat eri tasoisia ja eri tasoilla. 

Suomen koulutusjärjestelmä on tunnistanut digitalisaation opetuksen 
sisällöissä. Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa todetaan, että 
tieto- ja viestintäteknologian osaaminen on kansalaistaito. Se on oppimisen 
kohde ja väline. Koulutuksessa tulee huolehtia, että oppilailla on mahdolli-
suus kehittää tieto- ja viestintäteknologista osaamistaan. 

Muuttuvassa yhteiskunnassa digitalisaation saavutettavuudesta muodos-
tuu demokratia- ja tasa-arvokysymys. Osallisuuden edistäminen yhteiskun-
nassa edellyttää digitaitojen kehittämistä. Tällä hetkellä eri asiantuntijat ja 
tahot puhuvat kokonaisuuden hallittavuuden haasteista ja niiden ratkaise-
misesta. Yksi tärkeä kysymys on, mitä tapahtuu, jos jatkamme digitalisaati-
on edistämistä monipolkuisesti ja pistemäisesti.
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Liite: Projektin toteutus ja projektiin osallistuneet 
henkilöt

Vaikuttavuusprojektin toteutus

Työpajan järjestämisestä päätettiin maaliskuussa 2019, ja työpaja toteutettiin 1.11.2019. Työpajaa 
pohjustettiin haastatteluissa, jotka toteutettiin touko-syyskuussa 2019.   

Työpajan vetäjinä toimivat Jussi Kleemola ja Jukka Honkavaara osakeyhtiö BroadScopesta. 
Työpajajulkaisun toimitti tuloksellisuustarkastusneuvos Timo Oksanen ja sen on hyväksynyt 
johtaja Anna-Liisa Pasanen. Työpajaa valmisteli tiimi, johon kuuluivat Oksasen lisäksi tuloksel-
lisuustarkastuspäällikkö Teemu Kalijärvi sekä johtava tuloksellisuustarkastaja Leena Kononen 
Valtiontalouden tarkastusvirastosta. 

Työpajaan osallistui yhteensä 40 henkilöä opetus- ja kulttuuriministeriöstä, Opetushallituk-
sesta ja muista valtionhallinnon organisaatioista, kunnista, yliopistoista ja muista asiantuntija-
organisaatioista, edunvalvontaorganisaatioista sekä yksityisistä yrityksistä. 

Haastatellut ja työpajassa johdanto- tai loppupuheenvuoron käyttäneet

Työpajaa valmisteltaessa haastateltiin samat henkilöt, jotka käyttivät työpajassa myös johdan-
to- ja alustuspuheenvuorot. Puheenvuorot sisältyvät kirjallisessa muodossa selvityksen lukui-
hin 2, 3 ja 4.

 – Mitä koulutuksen digitalisaatiolla tavoitellaan? Pääjohtaja Olli-Pekka Heinonen, Opetus-
hallitus

 – Kunnat digitalisaation edistäjinä. Erityisasiantuntija Mari Sjöström ja erityisasiantuntija 
Minna Lindberg, Suomen Kuntaliitto

 – Verkostojen vahvuudet ja haasteet digitalisoinnin edistämisessä. Digikehittämispäällikkö 
Jari Harvio, Hämeenlinnan kaupunki

 – Kuntien yhteinen verkosto ja sen hyödyntäminen Kuuma-kunnissa. Kehityspäällikkö Ant-
ti Sankala, Kirkkonummen kunta

 – Suuren kaupungin verkostomaisesta kehittämisestä. Kehittämispäällikkö Harri Jurvela, 
Tampereen kaupunki

 – Koulun digitalisaation johtaminen tiedon avulla – aluetason arviointimahdollisuuksia. 
Tutkija Erika Tanhua-Piiroinen ja tutkimusjohtaja Jarmo Viteli, Tampereen yliopisto

 
Luku 3

 – Perusopetuksen digitalisaation tavoitteiden perusta. Kehittämispäällikkö Tero Huttunen, 
opetus- ja kulttuuriministeriö

 – Rehtorin digitalisointiosaaminen. Rehtori Jan Mikkonen, Järvenpään kaupunki
 – Opettajien digitalisointiosaamisen kehittäminen. Kehittämispäällikkö Jaakko Salo, OAJ
 – Digitalisointia tukevan osaamisen kehittäminen ja opettajankoulutus. Dosentti Mikko Ve-

sisenaho, Jyväskylän yliopisto
 
Luku 4

 – Loppuyhteenveto. Erityisasiantuntija Mari Sjöström, Suomen Kuntaliitto.
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