
TAUSTATIEDOT

Tervetuloa kehittämään ammatillisen koulutuksen digitalisaation tulevaisuutta!  

Kyselyllä saadaan tietoa siitä, kuinka digitalisaation vaikutukset näkyvät ammatillisessa koulutuksessa opiskelijan näkökulmasta.
Vastaamalla pääset mukaan kehittämään ammatillista koulutusta.

Kysely tehdään Opetushallituksen toimeksiannosta, ja sen tavoitteena on saada tietoa ammatillisen koulutuksen nykytilasta ja
tulevaisuudesta. Vastaukset käsitellään luottamuksellisesti. Tutkimusraporteista ei voi tunnistaa yksittäisiä vastaajia. Kysely koostuu
monivalintakysymyksistä ja avoimista kysymyksistä. 

Vastaamme mielellään tutkimusta koskeviin kysymyksiin:
Laura Jauhola, laura@owalgroup.com, 050 443 1841 ja Marika Koramo, marika@owalgroup.com, 040 822 4398.
Kiitos vastauksistasi!

TAUSTAKYSYMYKSET

1. Ikäryhmä

  

2. Sukupuoli

Nainen Mies Muu/en halua kertoa

Muu, mikä?

3. Äidinkieli

Suomi

Ruotsi

Saame

 maakunta

Valitse

4. Maakunta, jossa opiskelet



5. Koulutusala, jolla opiskelet

6. Mitä tutkintoa opiskelet?

 Valitse

Valitse listasta
koulutuksen järjestäjä

Ei löytynyt listasta: kirjoita tähän

7. Koulutuksen järjestäjän nimi

8. Oppilaitoksen nimi

9. Koulutusmuoto? Opiskelen:

   

10. Kauanko olet opiskellut nykyisissä opinnoissa?

Alle vuoden 1-2 vuotta 2-3 vuotta Yli kolme vuotta

11. Korkein aikaisemmin suorittamasi tutkinto

Peruskoulu

Toisen asteen tutkinto (ammattikoulu tai lukio)

Korkeakoulututkinto (AMK/yliopisto)

Muu, mikä?

12. Oletko ollut työssäoppimisjaksolla ammatillisten opintojen aikana?

Kyllä

En



13. Kuinka paljon sinulla on työkokemusta?

 On (tarvittaessa)
On, mutta ei aina

tarvittaessa Ei, mutta tarvitsisin Ei, enkä tarvitse

Oppilaitoksen kannettava tietokone

Oppilaitoksen tabletti

Oppilaitoksen älypuhelin

Oppilaitoksen pöytätietokone

Oma älypuhelin

Oma tietokone

Oma tabletti

Työpaikan älypuhelin

Työpaikan tietokone/tabletti

3D-tulostin tai muuta 3D-teknologiaa

Muuta digitaalista teknologiaa, mitä?

Muu (täsmennä)

14. Onko sinulla käytössäsi tai tarvitsisitko opinnoissasi seuraavia laitteita?



 

Kyllä, säännöllisesti
(tarvittaessa esim.
joka viikko/päivä) Kyllä, harvemmin En juuri lainkaan En koskaan

Opettajiin/ohjaajiin

Muihin opiskelijoihin

Työpaikkaohjaajiin

Vanhempiin/huoltajiin

Muu (täsmennä)

15. Kenen kanssa ja miten usein pidät yhteyttä digitaalisten välineiden avulla opintoihisi liittyen?

 Säännöllisesti Satunnaisesti
En juuri
lainkaan En koskaan

Nettiä, josta etsin tietoa opiskeluun liittyen

Somen palveluita opiskelussa tai esim. yhteydenpidossa
opettajaan (esim. WhatsApp, Messenger, Instagram, Snapchat,
Skype)

Digitaalista oppimateriaalia opintojeni tukena

Blogia/vlogia/sähköistä oppimispäiväkirjaa tai ePortfoliota

Ammatilliseen alaan liittyviä sovelluksia

Oppimissovelluksia (esim. simulaatioita, pelejä jne.).

Pilvipalveluja (esim. Google Drive, Dropbox, OneDrive)

Koulutuksen järjestäjän oppimisympäristöjä (esim. Moodle,
Optima, Its Learning)

Virtuaalioppimisympäristöjä

Suoritan etäopintoja sähköisessä oppimisympäristössä

Käytän muita kuin oman oppilaitoksen tarjoamia
materiaaleja/palveluja opiskeluuni.

Muuta, mitä?

16. Kuinka paljon käytät seuraavia sovelluksia/ratkaisuja osana opiskeluasi?

17. Mitä hyötyä digitaalisilla ratkaisuilla on ollut opinnoissasi?



 
Täysin samaa

mieltä
Jossain määrin
samaa mieltä

Jossain määrin eri
mieltä Täysin eri mieltä

Aloittaessani ammatilliset opinnot, minulla oli
riittävät digitaaliset valmiudet.

Digitaaliset valmiudet ovat parantuneet opintojen
aikana.

Tuotan ammattialaani liittyviä sisältöjä digitaalisia
ratkaisuja hyödyntäen

Tunnistan digitaaliseen työskentelyyn liittyvät
tietoturva-asiat.

Tunnistan digitaaliseen työskentelyyn liittyvät
tekijänoikeusasiat.

Koen tarvitsevasi enemmän ohjausta digitaalisten
välineiden/sovellusten käyttämisessä.

Koen tarvitsevani enemmän tukea ja ohjausta
ammatillisissa opinnoissani.

Voit halutessasi perustella vastauksiasi:

18. Vastaa seuraaviin väittämiin

 

Täysin
samaa
mieltä

Jossain
määrin
samaa
mieltä

Melko eri
mieltä

Täysin eri
mieltä

En osaa
sanoa

Oppilaitoksessa ei riittävästi hyödynnetä teknologiaa osana
opiskelua.

Opettajien välillä on suuria eroja digitaalisten ratkaisujen
hyödyntämisessä.

Opettajat käyttävät työpaikalla tapahtuvan oppimisen
ohjauksessa digitaalisia ratkaisuja.

Opetuksessa ja ohjauksessa tulisi enemmän hyödyntää
digitaalisia ratkaisuja.

19. Vastaa seuraaviin opettamiseen ja ohjaukseen liittyviin väittämiin:



 
Täysin samaa

mieltä

Jossain
määrin samaa

mieltä
Melko eri

mieltä
Täysin eri

mieltä En osaa sanoa

on lisännyt opiskelumotivaatiotani.

on lisännyt omaa vastuutani oppimisesta.

helpottaa itsearviointia (esim. käyttämällä
ePortfoliota, oppimispäiväkirjaa, jne.).

helpottaa opintojen seuraamista (esim. ePortfolio,
blogi tai vlogi)

joustavoittaa opiskeluani.

helpottaa myös muilta opiskelijoilta oppimista.

tehostaa oppimista.

ei hyödytä minua opinnoissani.

korostuu jo liikaa henkilökohtaisen kohtaamisen
sijaan

Muu (täsmennä)

20. Vastaa seuraaviin opiskeluusi liittyviin väittämiin. Digitaalisten ratkaisujen käyttö

 
Täysin samaa

mieltä

Jossain
määrin samaa

mieltä
Melko eri

mieltä
Täysin eri

mieltä En osaa sanoa

sillä se kehittää ammatillista osaamistani.

se on tarpeellista työpaikalla tapahtuvassa
oppimisessa.

voin hyödyntää osaamista valmistuttuani
työtehtävissäni

voin valmistuttuani kehittää osaamistani
työelämässä.

olen jo voinut soveltaa oppimaani työelämässä.

Muu (täsmennä)

21. Vastaa seuraaviin opiskeluusi liittyviin väittämiin. Tulevan ammattini kannalta digitaalisten ratkaisujen
käyttö on tarpeen



 Ei ole ollut ongelma
On ollut jossain määrin

ongelma On estänyt kokonaan käytön

Tietoturvaan liittyvät tekijät

Asiakasturvallisuus

Hygieniaturvallisuus

Työpaikan haluttomuus

Työpaikan osaamattomuus

Opettajien/ohjaajien haluttomuus

Opettajien/ohjaajien osaamattomuus

Oma haluttomuus

Oma osaamattomuus

Muu, mikä?

Kuvaile kohtaamiasi haasteita:

22. Ovatko seuraavat asiat vaikeuttaneet digitaalisten välineiden hyödyntämistä työelämässä tapahtuvassa
oppimisessa?

23. Kuvaile käyttämiesi digitaalisten sovellusten/ratkaisujen tuomia hyötyjä tai haasteita opintojesi
näkökulmasta

24. Minkälaisia digitaalisia ratkaisuja tulisi mielestäsi käyttää tulevaisuudessa enemmän?
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