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STR ATEGIA

Rehtorien mukaan koulujen digistrategiat ovat hyväs-

sä vauhdissa. Tavoitteeseen on silti vielä matkaa.

Kouluilla on jo pitkän tähtäimen suunnitelmia digi-

talisaation edistämiseksi ja kouluyhteisöjä on jonkin 

verran sitoutettu asiaan. Valtaosassa kouluja strategia-

työ on kuitenkin kesken. 

Koulujen digitalisaation tilaa arvioitiin strate-
gian, toimintaympäristön, opettajien ja oppi-
laiden digitaalisen osaamisen, digiresurssien 
hyödyntämisen sekä kehittymisen ja tuen 
näkökulmista.

Kokemuksia digitalisaatioon liittyvistä strategioista 
(rehtorit)

Digitalisaatioon liittyvät
opettajakohtaiset tavoitteet

on määritelty.

Digitalisaation edistymistä arvioidaan
suhteessa koulun yhteisesti sovittuihin tavoitteisiin 

suunnitelmallisesti ja säännöllisesti

Työyhteisöillä on visio, 
joka sisältää seikkaperäiset tavoitteet

digitaalisen oppimisen mahdollistamiseksi
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”Alueellinen tvt-strategia ei ole jalkautunut 

onnistuneesti kouluumme ja olemme laati-

massa alueelliselta pohjalta koulun omaa 

tvt- strategiaa.”

”Ollaan edetty omaa, inhimillistä vauhtia. Nyt 

on hyvä draivi. Lähikouluttajat tulevat jotenkin 

tosi kivaan aikaan, ja oikealla otteella. Oma 

pajatyyppinen puoliveso lisäsi pökköä pesään! 

Juuri nyt meneillään intensiivinen, kiva vaihe.”

STR ATEGIA

Tavoitetaso: Koulullani on strategia, jonka avulla pyritään 
saavuttamaan digitalisaation tavoiteet (rehtorit)
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Asia on vireillä

Olemme alussa 



Oppilaat käyttävät erilaisia digilaitteita va-
paa-ajallaan aktiivisesti, mutta opetuksessa nii-
den hyödyntäminen jää satunnaiseksi. Opettajat 
käyttävät tietokoneita ja tabletteja opetuksessa 
oppilaita enemmän. Kaikkiaan digilaitteita käy-
tetään opetuksessa vain korkeintaan viikoittain. 

”Laitteiden ja ohjelmistojen yhteensopivuuteen 

pitää kiinnittää entistä enemmän huomiota. 

Halutaan nopeampaa ja helpompaa - ei tuskaa 

ja takkuamista. Haasteena on laitteiden nopea 

kehittyminen ja toimintojen muutos suhteessa 

koulujen hankintojen päätöksentekoon esim. 

laitehankinnoissa. Ketterämpiä ratkaisuja kai-

vataan, vaikka se lienee hankalaa, ettei kaikki 

villiinny. Suurin muutos on kuitenkin tehtävä 

digiympäristöissä toimivien henkilöiden päiden 

sisällä. Mikään laite ei korvaa ajatteluntaitoja.”

TOIM INTAYM PÄRISTÖ

Koulullani on käytössä riittävän nopea 
ja toimiva internetyhteys  
(Opettajien vastaukset)

Opettajien ja oppilaiden eri laite-
tyyppien opetuskäytön aktiivisuuden 

keskiarvot
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”Hyvä toimintaympäristö: verkot ja laitteet ovat 

edellytys kehittymiselle. Vasta kun infra kunnossa 

voidaan aidosti kehittää digitaalista toiminta-

kulttuuria.”
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Oppilaat menestyivät ICT-taitotestissä parhaiten tie-

donhakuun, tekstinkäsittelyyn ja viestintään liittyvissä 

tehtävissä. Merkittäviä puutteita oppilaiden osaamises-

sa todettiin ehkä yllättäenkin tietokoneiden peruskäyt-

töosaamisessa ja mobiilisovellusten käyttöönotossa.

Opettajat hallitsivat ICT-taitotestissä parhaiten tiedon-

hakuun, viestintään sekä sovellusten asennukseen ja 

päivitykseen liittyvät tehtävät. Heikommin osattiin 

alkeis ohjelmointia, sovellusten käyttöönottoa sekä 

tietoverkkoja.

OSA A M IN EN

Opettajien ja rehtorien koettu tvt-osaamisen taso
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Oppikirjat, vihot ja monisteet ovat yhä opetuk-
sen keskiössä. Digitaalisista oppimateriaaleista 
ainoastaan internet (tiedon lähteenä) nousee 
lähelle perinteisten oppimateriaalien käyttö-
aktiivisuutta. 

Opettajien ja oppilaiden arvio erilaisten oppimateriaalien 
hyödyntämisestä oppitunneilla

DIGIRESUR SSIEN HYÖDYNTÄ M IN EN

Oppilaat ja opettajat näkevät erilaisten materiaalin 

käytön tiheyden eri tavoin. Oppilaiden mukaan pe-

rinteisiä materiaaleja käytetään enemmän ja digitaali-

sia materiaaleja vähemmän kuin opettajien vastaavan 

arvion mukaan.
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Suurimmalla osalla tunneistani käytän itse/ 
oppilaani käyttävä tieto- ja viestintätekniikkaa

DIGIRESUR SSIEN HYÖDYNTÄ M IN EN

”Rohkeutta uusien asioiden kokeilemiseen tarvi-

taan ehkä vielä enemmän. Paljon ollaan kiinni 

kirjoissa ja osittain opettajajohtoisuudessa.”

”Opettajat toimivat hyvin eri tavoin, riippuen 

omasta kiinnostuksesta TVT: n opetuskäyttöön.”

Opettajat käyttävät oppitunneilla enemmän tieto- ja 

viestintätekniikkaa kuin oppilaat. 21 prosenttia opetta-

jista kokee oppilaiden tieto- ja viestintäteknologian 

käytön oppitunneilla olevan yleistä. Naisopettajien 

tunneilla oppilaiden teknologian käyttö on jonkin 

verran harvinaisempaa kuin miesopettajien.
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Opettajat toivovat täydennyskoulutusta erityi-
sesti (mobiili)sovellusten käyttöönottoon sekä 
ohjelmistojen asennuksiin ja päivityksiin, oh-
jelmointiin, sisällöntuottamiseen ja jakamiseen 
sekä pilvipalveluihin. 

Täydennyskoulutusta digitaitoihin ilmoittivat saavansa 

eniten nuoret miesopettajat kun taas varttuneemmat 

ja naisopettajat toivoivat sitä eniten.

Kolmas osa Opekaan vastanneista opettajista oli osal-

listunut edellisen lukuvuoden aikana  digitaitoihin liit-

tyvään koulutukseen korkeintaan kuusi tuntia ja noin 

15 prosenttia opettajista ei ollut osallistunut lainkaan.

Vastausten perusteella työnantaja osallistuu koulutuk-

sen kustannuksiin, mutta ei aivan samassa määrin tue 

niihin osallistumista työajan puitteissa. 

KEHIT T YM IN EN JA TUKI

Opettajien saama ja toivoma  
täydennyskoulutus ICT-taitotestin  

moduuleittain ja ikä-ryhmittäin

P
T
V
Si
So
P
T
V
Si
So

P
T
V
Si
So
P
T
V
Si
So

P
T
V
Si
So

0% 25% 50% 75% 100%

A
lle 30 v

30-39 v
40-49 v

50-59 v
60 v ja yli

Miehet:
saatu
toivottu

Naiset:
saatu
toivottu

P=Peruskäyttö
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Si=Sisällön tuott.
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”Kokeilevaan itseopiskeluun kuluu paljon 

aikaa. Ohjausta ja lyhyitä kursseja kaivataan 

eri asioista. Vertaisryhmän avulla opitaan 

toisiltamme.”



KEHIT T YM IN EN JA TUKI

Hyödynnetäänkö koulussa rehtoreiden 
mukaan tutoropettajia?

Opettajien kokemus vertaistuesta kouluissa
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<body>
<p>Hello
world!</p>
</body>

» Koulujen opetuksen digistrategiat tulee laatia tu-

kemaan pedagogisia toimintasuunnitelmia. Strategiset 

tavoitteet pitää jalkauttaa koko koulyhteisöön ja muut-

taa ne toimiviksi käytänteiksi. Strategioiden laadintaan 

olisi hyvä saada suuntaa antavia kansallisia linjauksia ja 

koulutusta.

» Rehtoreille ja koulun johtajille tulee tarjota di-

giajan koulun menestykselliseen johtamiseen liittyvää 

koulutusta ja työkaluja.

» Viihdepainotteiseen mobiililaitekäyttöön tottu-

neille oppilaille tulee tarjota niin erilaisten laitteistojen 

peruskäyttöön kuin monipuolisiin sisältötaitoihin liitty-

vää opetusta ja kokemuksia.

» Erityisesti opetussuunnitelman edellyttämän oh-

jelmoinnin opetukseen tulee jatkossa tarjota opettajil-

le riittävästi täydennyskoulutusta.

TOIM EN PIDESUOSITUK SET



» Koulujen laite- ja digioppimateriaalihankintojen 

tulee tukea digistrategiaa ja hankintatarpeiden perustua 

pedagogisiin lähtökohtiin. Opetuksessa tulee edistää 

oppilaiden aktiivista roolia digiresurssien hyödyntäjinä.

» Opettajien digiosaaminen tulee huomioida 

osana henkilökohtaisia kehittymissuunnitelmia ja ke-

hityskeskusteluja.  Täydennyskoulutuksen tulee olla 

tarvelähtöistä ja tukea koulun digistrategiaa sekä opet-

tajan henkilökohtaista kehittymissuunnitelmaa.

» Opettajat tulee sitouttaa digiosaamisensa kehit-

tämiseen ja tarjota monipuolisia täydennyskoulutus-

mahdollisuuksia opetushenkilöstölle tasapuolisesti.

» Digitaalisten peruskäyttötaitojen integroimista 

osaksi oppiaineita on syytä jatkossa tarkastella kriitti-

sesti ja pohtia onko digitaitojen opetukseen syytä va-

rata oma opintokokonaisuutensa.

TOIM EN PIDESUOSITUK SET
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Digiajan peruskoulu hankkeen aineisto koottiin 
keväällä 2017 edustavaan otantaan pohjautuen 
siten, että rehtorit (n=217), opettajat (n=1990) 
ja oppilaat (n=25838) vastasivat online-verkko-
kyselyyn  opeka.fi (opettajat), ropeka.fi (rehto-
rit) ja oppika.fi (oppilaat). Opettajien ICT-taito-
testiin vastasi 2162 opettajaa ja 9.-luokkalaisten 
osuuteen 5455 oppilasta.

Digiajan peruskoulu -hanke tarjoaa ajankohtaista 

tietoa koulujen digitilasta. Vuonna 2018 alkuvuo-

desta kerätään uutta aineistoa  
– osallistu ja osallista!

http://opeka.fi
http://ropeka.fi
http://oppika.fi
http://rosa.utu.fi/taitotesti

http://tietokayttoon.fi
http://minedu.fi/uusiperuskoulu

Tutkimus toteutetaan osana valtioneuvoston 

vuoden 2016 selvitys- ja tutkimussuunnitelman 

toimeenpanoa.


