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1 Johdanto
Työelämä ja osaamistarpeet muuttuvat, kun oppimisesta tulee virtuaalista.
Virtuaalisesti on voinut opiskella jo jonkin aikaa, ja siitä on tullut osa arkipäivää.
Nykyteknologia helpottaa työskentelyä ja viestintää, kun opintoja voi tehdä verkossa
kaikkialla siellä, missä tietoliikenneyhteydet toimivat. Oppiminen voi tapahtua
esimerkiksi työn ääressä, ja oppia voi yhdessä työyhteisön kanssa, ja omaa
osaamistaan voi jakaa muille. (Mäkitalo&Wallinheimo 2012.)
Opettajan ammattialan substanssiosaaminen, ammatillinen tietotaito ja käytännön
työn hallitseminen ovat osa opetusta ja ohjaamista. Kun opetus tapahtuu
virtuaalisesti, tietoverkoilla ja internetin kautta saatavilla opiskelumateriaaleilla
yhdistyvät kasvokkainen ja verkkopohjainen opetus monimuoto-opetukseksi, jolloin
opiskelu on paikkaan ja aikaan sitomatonta.
Opittavia asioita voidaan tarkastella eri näkökulmista, ja opetuksesta tehtyjä
tallenteita voi kuunnella myöhemmin. Oppiminen voi tapahtua työn ääressä, juuri
silloin kun asia on ajankohtainen, jolloin virtuaalinen mahdollisuus oppimiseen on
työelämälähtöistä ja vastaa työelämästä tulevien tarpeisiin. (Mäkitalo&Wallinheimo
2012.)
Työpaikoilta tulevat osaamistarpeet viedään opetukseen, jolloin opiskelijoista tulee
osaajia ja samalla ammattilaisten koulutusmahdollisuudet paranevat. Opettajan
työssä tämä tarkoittaa sitä, että hän tekee työtä oppijoiden kanssa yhdessä.
Virtuaalisesti tapahtuva opetus voidaan nähdä luonnollisena osana toimintaa, joka
vastaa nykyteknologiaa. Esimerkiksi jokaisella meistä on mukana teknologian väline,
matkapuhelin. (Mäkitalo&Wallinheimo 2012, 11)
Opetusmateriaali syntyy oppijoiden tarpeiden ja toiveiden mukaan. Materiaalia
voidaan tuottaa opetuksen kanssa yhtäaikaisesti yhdessä, kun virtuaalinen tekniikka
on opetusväline ja opettaja on oppimisen ohjaaja ja motivoija. Oppimisen arviointi,
palautteen antaminen, motivointi ja ilmapiirin luominen ovat osa virtuaalisesti
tapahtuvaa opettamista. Tarvitaankin rohkeutta tehdä työtä eri tavalla. (Niemi ym.
2014, 65-94.)
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Tämä opinnäytetyö hakee vastuksia siihen, mikä on virtiaalisten oppimisympäristöjen
merkitys puhdistuspalvelualan työpaikoille ja miten digitalisaatiota voidaan käyttää
mahdollisimman tehokkaasti.
Opinnäytetyö rakentuu osista, jotka pohjautuvat opinnäytetyöhön liittyviin
teorioihin, joiden avulla lukija tutustuu toimeksiantajaan, puhdistuspalvelualaan,
uudenlaiseen tapaan oppia ja alan kehityshankkeisiin. Toiminnallisessa osuudessa
kerrotaan opinnäytetyön tuloksista, jotka avataan lukijalle saatujen vastausten
avulla.

2 Kainuun ammattiopisto -liikelaitos
Kainuun ammattiopisto (KAO) järjestää toiseen asteen ammatillista koulutusta
nuorille ja aikuisille. KAO on monialainen toimija kainuulaisessa työelämässä.
Kainuun ammattiopiston koulutusalat ovat hyvinvointi-, liiketalouden, kulttuuri-,
luonnonvara-, matkailu-, ravitsemis- ja talousala- sekä tekniikka ja liikenne.
Tutkintoja suoritetaan ammatillisiin perustutkintoihin, ammattitutkintoihin ja
erikoisammattitutkintoihin. Palveluihin kuuluvat myös erilaiset lyhyt- ja
täydennyskoulutukset yritysten ja yhteisöjen tarpeiden mukaisesti.
Kainuun ammattiopisto toteuttaa ammatillista koulutusta valtakunnallisesti. KAO
järjestää yli 80 erilaiseen tutkintoon johtavaa koulutusta. Ammatillisessa
perusopetuksessa opiskelee vuosittain noin 2 300 nuorta ja noin 5 000 aikuista, joista
noin 380 on oppisopimusopiskelijaa. Koulutusten monipuolisuus antaa opiskelijalle
mahdollisuuden kehittyä yksilöllisesti alansa huippuosaajaksi.
KAO:ssa otettiin digiloikan ensiaskeleet syksyllä 2016, ja digitalisaatio osana opetusta
on saanut hyvän vastaanoton. Opettajien digiloikan vertaistukena toimivat nimetyt
digimentorit, jotka edistävät ja vahvistavat opettajien digitalisaatiopedagogiikkaa
osaamisessa ja opetuksessa. Tässä toiminnassa korostuvat yhteisöllisyys ja
vertaisoppiminen, jotka ovat tärkeässä asemassa. Kaikkea ei tarvitse miettiä yksin,
vaan yhdessä tekemällä ja kokemuksia vaihtamalla vahvistetaan osaamista. (KAO,
Toimintakäsikirja,2017.)
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Kainuun ammattiopiston vuoteen 2025 asti tähtäävissä strategisissa tavoitteissa
keskeisenä sanomana on henkilöstön sitoutuminen kysyntää vastaavasta
osaamisensa ajantasaisuudesta. Tämä tarkoittaa mm. opettajan digiloikkaa ja
virtuaalisten opetusmenetelmien hallintaa. Opettajan tulee hallita digitaalisten
työvälineiden käyttö osana digitaalisesti tuotetun tiedon tulkintaa. (KAO,
Toimintakäsikirja 2017.)

3 Matkailu,- ravitsemis- ja talousala
Kainuun ammattiopiston matkailu- ravitsemis- ja talousalalla opiskelee 240 opiskelijaa (2017). Alan työllisyystilanne on tällä hetkellä hyvä ja opiskelijat työllistyvät valmistumisen jälkeen kiitettävästi.
Kansainvälistyvä koulutusala tarvitsee monitaitoisia ja palveluasenteen omaavia työtekijöitä. Kansainvälisyys, joustavuus ja yritysten kanssa tehtävä yhteistyö ovat osa
opetusta ja KAO:n palvelutoimintaa. Matkailu-, ravitsemis- ja talousalalta valmistuu
tulevaisuuden osaajia hotelli- ja ravintola-alalle, matkailualalle, puhdistusalalle sekä
kotityöpalveluihin. Alojen toiminta lähtee asiakkaan tarpeista ja asiakaslähtöisestä
toiminnasta. Kansainvälisyys, uusien trendien seuraaminen, omatoimisuus ja joustavuus sekä yritysten kanssa tehtävä yhteistyö ovat toiminnan perusasioita. (KAO,
Toimintakäsikirja 2017.)

3.1 Puhdistuspalveluala
Puhdistuspalveluala on merkittävä työllistäjä ja palveluelinkeino. Kiinteistöjen siivouspalvelujen arvo vuonna 2015 on ollut noin 1,6 miljardia euroa. Tilastokeskuksen
tiedon mukaan Suomessa tekee siivoustyötä noin 64 000 henkilöä. Kokonaisuudessaan ala työllistää noin 80 000 henkilöä, kun tilastoon otetaan mukaan esimies-, asiantuntija- tai koulutustehtävissä toimivat alan ammattilaiset (2015.)
Puhdistuspalvelualan työllisyys tilanne on hyvä, ja ala tarjoaa monipuolisia
urapolkuja. Arvion mukaan tällä hetkellä uusia työntekijöitä valmistuu vuodessa noin
1 800, joten osaavaa työvoimaa tarvitaan vuosittain lisää. (Rantanen 2016.)
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3.2 Puhdistuspalvelualan hankkeet
Opetushallituksen yhtenä tehtävänä on tukea kehittämishankkeita, joiden
tavoitteena on opetusmateriaalien, toimintamallien ja -menetelmien luominen.
Koulutuksen ja opetuksen järjestäjien tarpeiden yhteen sovittaminen ja
verkostoitumisen tukeminen nähdään tärkeänä kehittämiskohteena (OPH, rahoitus,
valtionavustukset 2017.)
Kainuun ammattiopiston puhdistuspalvelualan koulutusala osallistui
puhdistuspalvelualan virtuaaliset oppimisympäristöt, PUHVI-hankkeeseen vuosina
2014–2016. Hankkeen tehtävänä ja päämääränä oli ammatillisen lisäkoulutuksen
laadun kehittäminen. Mukana hankkeessa olivat Turun aikuiskoulutuskeskus, Omnian
aikuisopisto, Lapin matkailuopisto ja Pohjois-Karjalan aikuisopisto, joka toimi
hankkeen koordinaattorina. Hankkeeseen osallistuneet oppilaitokset toimivat laajalla
toiminta-alueella, ja näin hankkeen hyödyt saatiin kohdistettua mahdollisimman
kattavasti ympäri Suomea.
Hankkeen alkaessa oppilaitokset tekivät työnjaon ja sopivat vastuualueet, jolloin
jokainen oppilaitos vastasi itsenäisesti ennalta sovitun toimintaympäristön
suunnittelusta, rakentamisesta ja toteutuksesta. Jokainen oppilaitos hankki omalta
lähialueeltaan vähintään yhden työelämän yhteistyökumppanin kehittämään
toimintaa yhteistyönä. Näin hankkeen toiminnassa varmistettiin sen
työelämävastaavuus ja työelämän tarpeet ja toiveet voitiin ottaa huomioon
mahdollisimman laajasti.
Hankkeen aikana tehtiin yhteistyötä myös liitännäisalojen, mm. sosiaali- ja
terveysalan ja kiinteistöpalvelualan kanssa. Tästä yhteistyöstä ja työelämän toiveesta
toteutettiin virtuaalinen yhteistyöhanke Virettä verkkoon, joka suuntasi sosiaali- ja
terveys- sekä puhdistuspalvelualalla tehtävään yhteistyöhön. Jatkohankkeena
tuotettu virtuaalinen oppimisympäristö on sisällytetty Puhvi-materiaalin kanssa
samalle www-alustalle. (Kooste, Puhvi-hankehakemus 2014, 2016.)
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Puhvi – puhdistuspalvelualan virtuaaliset oppimisympäristöt
Hanke toteutettiin puhdistuspalvelualan työelämän tarpeisiin ja toimintoihin.
Hankkeen suuntaviivana oli tuottaa mielekäs virtuaalinen puhdistuspalvelualan
oppimisympäristö. Yksi tärkeä tavoite oli yhdenmukaistaa koulutusten sisältöjä niin,
että oppilaitoksissa on valtakunnallinen, laadukas, monipuolinen ja tasavertainen
puhdistuspalvelualan virtuallinen opetusmateriaali.
Hankkeen aikana hanketoimijoiden tieto- ja viestintätekniikan osaaminen lisääntyi ja
saatujen taitojen ottaminen osaksi päivittäistä osaamista ja opetuksen suunnittelua
tulivat osaksi opettajan työnkuvaa. Työelämän yhteistyökumppanit ovat esittäneet
tyytyväisyytensä hankkeessa tuotettujen materiaalien lopputuloksiin. Kiinnostus ja
arvostus hanketta kohtaan tulivat esille myös yhteisissä tapaamisissa ja
työelämäyhteistyön kautta. (Puhvi-Hankkeen loppuraportti 2016.)

Virettä verkkoon
Virettä verkkoon-hankkeen aikana kehitettiin virtuaalinen oppimisympäristö
tukemaan opiskelijoiden oppimista ja osaamisen kehittymistä siivous- ja
tekstiilihuollon tehtävissä sosiaali- ja terveysalalla. Puhdistuspalveluala sekä sosiaalija terveysala tekevät laaja-alaista työelämäyhteistyötä. Käytännön kokemuksien ja
asiantuntemuksen kautta saadun kokemuksen pohjalta opetusmateriaalissa on
kiinnitetty huomiota organisaatioiden omavalvontaan liittyvän osaamiseen. Hanke
toimi Puhvi-hankkeen jatkohankkeena.
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Kuva 1. Virettä verkkoon virtuaalinen oppimisympäristön etusivu. (puhvi.info 2017)

3.2.1 Hankkeiden tulokset
Puhvi- ja Virettä verkkoon -hankkeissa tuotetut materiaalit on tehty aidoissa
työelämän toimintaympäristössä puhdistuspalvelualan työtehtävien mukaan.
Oppimisympäristöjä ovat korkeanhygienian omaavat kohteet, esimerkiksi sairaala ja
uimahalli sekä matkailualaan liittyen hotelli. Työtehtävät, jotka valittiin mukaan
oppimisympäristöön, ovat tekstiilien huoltaminen ja työtehtäviin opastaminen.
Oppiminen tapahtuu oppimisympäristössä vuorovaikutteisesti erilaisia mobiileja
laitteita käyttäen (tietokone, tabletit ja älypuhelimet). Kuvat, animaatiot sekä
tehtävä- ja työmenetelmävideot mahdollistavat materiaalien interaktiiviseen käytön
osana oppimista.
Hankkeet kehittivät puhdistuspalvelualan koulutuksen sisältöjä ja hanke yhteistyön
avulla oppilaitoksien opetus ja työpaikkojen perehdytys saatiin yhdenmukaistettua,
jolloin opiskelija, tutkinnon suorittaja ja työpaikkaan perehdytettävä saa laadukasta,
monipuolista ja tasavertaista materiaalia ammatilliseen kasvuun. Virtuaaliset
oppimisympäristöt on nähtävissä osoitteessa www.puhvi.info.
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Kuva 2. Puhdistuspalvelualan oppimisympäristö. (puhvi.info 2017.)

4 Digitalisaatio
Maailma ja ihmiset muuttuvat. Digitalisaatio tuo tullessaan työelämän muutoksia ja
näin ollen myös liiketoimintamallit tulevat kokemaan muutoksen. Digitaaliset
palvelut luovat organisaation myönteisen kehityksen. Sukupolvi, joka on syntynyt
digitaaliseen maailmaan, käyttää jo palveluja ja tuotteita paljon enemmän kuin
edelliset sukupolvet. Tähän muutokseen tulee pystyä, koska jos siihen ei pystytä,
katoavat asiakkaat. (Suutari 2017.)
Digitalisaatio on osa arkipäivää ja vapauttaa toimimaan uudella tavalla. Työn
kehittyminen koko työuran ajan on osa tulevaisuuden työelämää. Oppivat
työyhteisöt ovat tulevaisuuden työpaikkoja, joissa mobiilit laitteet korvaavat kynän ja
paperin, ja virtuaalinen tekniikka on osa työtä. Teknologian ja erilaisten sovellusten
hallinta ovat tulevaisuuden osaamista. Tiedon määrällä ja saatavuudella ei ole rajoja.
Tietoa päivitetään koko ajan lisää, mikä tarkoittaa, että työntekijöiltä vaaditaan
tiedonhakutaitoja, mikä tarkoittaa, että oikeellisuus ja totuus tulee osata arvioida.
Tiedosta on tullut rajatonta. (Niemi & Multisilta 2014, 17-32.)

9
Koulun ja oppilaitoksen rooli tiedon lähteenä on muuttunt. Nykyään oppilaitos on
enemmänkin tiedonlähteelle opastajan ja tiedon käytön ohjaajan roolissa.
Perinteisen kirjan rinnalle ovat tulleet internet ja media eri muotoineen. Verkossa
olevat sähköiset eli digitaaliset tiedot, erilaiset työvälineet ja osaaminen ovat helposti
käytettävissä. Rohkeus hypätä uudenlaiseen työelämään vahvistaa ammatillisuutta ja
osaamista. (Niemi & Multisilta, 2014.)
Digitalisaatio voidaan ajatella muutosvoimana. Hallitusohjelmissa, mediassa ja
hankkeissa käsitellään digitaalisaatiota, jolla asetetaan suuria tuottavuuslupauksia.
Tämä tarkoittaa uusia toimintatapoja, innovaatioita ja liiketoiminnan kehittämistä,
jolloin ihmisten tapa toimia, hankkia tietoa, ostaa tuotteita ja kuluttaa palveluja
muuttuvat. Enää ei välttämättä ole vain yhtä työuraa, vaan useita jaksoja ja
muuttuvia tehtäviä, joissa työntekijältä vaaditaan oman osaamisen ylläpitoa,
koulutusta. Työtä tehdään verkostoissa, joka on yhä enemmän yhteistyötä ja
yhteistoiminnallista. (Niemi & Multisilta 2014, luku1.)

Digitalisaatio puhdistuspalvelualalla
Digitaaliset palvelut luovat lisäarvoa. Palvelujen sisällön ja ominaisuuksien tulee olla
hyödyllisiä, ainutlaatuisia ja vastata asiakkaan tarpeisiin. (Puhtausala, epalvelut,
2016.) Siivouspalvelujen lähtökohtana voidaan pitää asiakkaan tarvetta, joka voidaan
varmistaa toiminnan kehittämisellä. Yritykset, jotka kehittävät toimintaansa,
osoittavat asiakkailleen palvelujen laadun merkityksestä. (Kalmari, ym. 2017, 48-49.)
Yhdellä napinpainalluksella voidaan jakaa prosesseja ja toimintoja. Palvelujen käyttö
on jo siirtynyt mobiilipalveluiksi. Työtehtävät, jotka voidaan automatisoida, tulevat
automatisoitumaan. (Tikkanen 2017. 8-9.) Ammatit muuttuvat, osa jopa poistuu ja
tarve ammattitaidon ja henkilöstön osaamisen ylläpitoon on jatkuvaa. (Valkosalo
2017, 1). Puhdistuspalvelualan palveluliikkeet ovat aktiivisia työntekijöiden
ammattitaidon ylläpitäjinä. Osalla yrityksistä on omat digitaaliset oppimisympäristöt,
joiden avulla he kouluttavat henkilöstöään. (Tapaninen 2017, 6-9.)
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Palveluiden käyttö mobiililaitteilla, videomuotoinen sisältö ja tiedon jakaminen
tuovat mukanaan digitaalisen liiketoiminnan, jossa tarvitaan kaupallista sekä teknistä
osaamista mukaan lukien palvelumuotoilu osaamisen.
Puhdistuspalvelualalla voidaan digitaalisaatiota hyödyntää monipuolisesti. Verkkoon
kytketyt älykkäät tuotteet ja palvelut tuovat yritykselle tehokkaammat toimintatavat
ja digitaalisesta liiketoiminnasta tulee kannattavaa. Robotiikka, esineiden internet,
pilvipalvelut, big data, verkkokaupat ja 3D-tulostus ovat muuttaneet työskentely
tapoja. Kulunhallintajärjestelmät varmistavat palkanmaksun oikeellisuuden ja
helpottavat töiden suunnittelua. IoT-sovellukset (”Internet of Things”) keräävät
reaaliaikaisesti tietoa siivouskoneistakoneista.
Digitaalisten ratkaisut ovat osa osaamisen kehittämistä ja niiden myötä siivoojan työ
muuttuu. Sovellusten avulla saadaan tietoa vikakoodeista, käyttötunneista ja –
ajankohdista, akun varauksesta ja siivouskoneen huollon tarpeesta. Siivouskoneen
lisävaruste tai siivousväline voidaan mallintaa ja tulostaa itse 3D-tulostimella tai QRkoodia voidaan käyttää työkohteessa perehdyttämiseen, jolloin tehtävät ja
työvaiheet voidaan katsoa videolta. Tarvitaan ennakkoluulotonta kokeilua erilaisten
ratkaisujen hyödyntämiseen omassa työssä. Huoli työn loppumisesta on turhaa,
siivoojan työ ei lopu, vaan kokee muutoksen. Työn muuttuessa tarvitaan uudenlaista
osaamista osana siivoustyötä. Verkkosivut tarvitsevat tekijöitä ja ylläpitäjiä ja
robotiikka tarvitsee ohjelmoijia, käyttäjiä ja korjaajia. (Puhtausala 2016, 5-25.)

Digitalisaatio opetuksessa
Digitalisaatio tuo muutoksen totuttuihin opetusmenetelmiin, joissa opetuksellinen
vuorovaikutus tapahtuu verkossa ja opettaminen suuntaa työelämän tarpeisiin.
Opettajan ja oppilaan roolit muuttuvat.
Opiskelijoille teknologia on tuttua vapaa-ajalta ja ne lisäävät innokkuutta sekä
luovuutta. Tulee olla avoin uudistuksia ja digitaalisaatiota kohtaan tarjoamalla
oppilaille mahdollisuus käyttää taitojaan. (Puhtausala, epalvelut, 2016.)
Maailmanlaajuisesti tarkasteltuna (Accenture Strategin tutkimus) 69 % työntekijöistä
uskoo digitaalisten teknologioiden lisäävän työyhteisön innovaatiokykyä ja
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tehokkuutta. Pohjoismaissa sen sijaan suhtaudutaan enemmän epäilevästi
digitaalisiin teknologioihin, kuten yhteistyösovelluksiin, robotiikkaan, dataanalytiikkaan ja keino älyyn. Vain hieman yli puolet, noin 57 % pohjoismaisista
työntekijöistä uskoo digitaalisten teknologioiden kehittävän innovaatiota ja
tuottavuutta. Suomessa ollaan kaikkein epäileväisempiä, koska suomalaisista 48 %
uskoo, että digitaaliset edistysaskeleet tuovat selkeitä etuja työelämään. (Puhtausala.
2016, 9.) Käyttäjälähtöisesti digitaalisuuden hyödyt saavutetaan käyttämällä
digitaalisia palveluja jotka vastaavat asiakas tarpeisiin. Toimivan ja tehokkaan
digitaalisuuden tulee olla helppokäyttöistä, kuten esimerkiksi Spotify (musiikki),
Netflix (elokuvat) ja Amazon (kirjat) ovat palveluja, jotka ovat saavuttaneet käyttäjien
suosion ja niitä osataan käyttää laaja-alaisesti. (Puhtausala 2016, 5-25.)
Työelämän digitalisaatiolla on vaikutuksensa koulutukseen. Tulevaisuudessa tietojen
jatkuva päivittäminen tulee olemaan yhä tärkeämmässä asemassa organisaation
toiminnassa. Asiantuntemus on osa organisaation toimintaa, jolloin tarve suorittaa
tutkintoja voi olla toissijaista. (Jungner 2015.)
Opettajien osaamisen vaatimukset kasvavat. Oppilaitoksiin tulevat nuoret elävät jo
digimaailmassa, he ovat syntyneet siihen. Teknologia muuttaa sekä opetuksen että
oppimisen järjestelyt. Pulpetissa istuminen on kohta historiaa, opiskelusta tulee
ajasta ja paikasta riippumatonta.
Kansainvälinen virtuaalisten opintojen tarjonta ja työtehtävien monimuotoisuus
lisääntyvät. Osaamista päivitetään koko työuran ajan, jolloin opetuksen ja oppimisen
monimuotoisuus ja työelämä lähtöisyys lisääntyvät. Opiskelu ja työ vuorottelevat,
omalta mukavuusalueelta tullaan poistumaan ja näin ollen asiantuntija organisaation
toiminta mahdollistuu. (Hintsanen 2017.)
Vuosi 2016 oli työelämän digitalisoitumisen vuosi. Sosiaalinen media, sähköisten
työtilojen ja pikaviestimien käyttäminen työssä lisääntyivät selvästi ja joustavien
työaikojen käyttö kohosi ennätysvauhtia.
Työolobarometrin mukaan työssään sosiaalista mediaa, sähköisiä työtiloja ja
sähköisiä pikaviestimiä käytetään yhä enemmän. Yhteistyö ja verkostojen luominen
ja ylläpito, myynti ja markkinointi, tuotteiden tai palveluiden kehittäminen sekä
asiakaspalvelu tai neuvonta voidaan toteuttaa digitaalisesti. (TEM, 2017, Tiedote.)
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4.1 Oppiminen verkossa
Verkko-oppiminen on tieto- ja informaatioteknologian käyttöä opetuksessa. Se
mahdollistaa opiskelun oppijalle parhaiten sopivaan aikaan, sopivalla tahdilla ja
sopivassa paikassa. (PedaNet, oppimateriaalit, 2017.)
Opettajalle verkko-oppimisen ympäristöt antavat uudenlaisia mahdollisuuksia
opetuksen kehittämiseen. Opettaja tarvitsee niin oman alan substanssi- ja
pedagogisen osaamisen lisäksi tietoteknistä osaamista ja tietoyhteiskuntataitoja.
Verkko materiaalien tuottaminen, verkko-opetuksen järjestäminen ja sen
toteuttaminen ovat osa opetuskäytäntöä. (Nettiluotsi, 2008, 12–16.)
Oppimista tutkimalla saadaan kehitettyä uusia tapoja opettaa ja oppia. (Pernaa,
2013, 70). Näin opettajille on avautunut uudenlainen mahdollisuus etsiä tietoa ja
tuottaa oppimateriaaleja osana opetusmenetelmiä. (Haasio & Haasio 2008, 9.)
Verkko-opetuksen menetelmiä voidaan käyttää monipuolistamaan lähiopetusta tai
osana monimuotokoulusta. Opiskelu tapahtuu monimuotoisten ja joustavien
opiskelumenetelmien avulla, jossa koko organisaatiolla on mahdollisuus oppimiseen.
Työ muuttuu asiantuntijatyöksi, joka edellyttää kykyä oppia ja opiskella työn ohessa.
(Nettiluotsi, 2008, 12-16.)
Opettajan tulee ottaa tieto- ja viestintätekniikka (TVT) osaksi jokapäiväistä työtään
(Haasio & Haasio, 2008, 9). Puhvi- ja virettä verkkoon hankkeissa käytettiin
hanketoimijoilla olemassa olevia TVT-osaamisen tekniikoita jakaen osaamista
hankkeiden yhteistyöpäivillä. Uutta tietoa haettiin asiantuntijoiden avulla, joita
pyydettiin osallistumaan hanketyöryhmään. Jokaisesta oppilaitoksesta löytyi TVTosaamista yli koulutusrajojen. Esimerkiksi Kainuun ammattiopistossa yhtäaikaisesti
käynnistyneet digiloikka-käytänteet antoi hyviä käytännön oppeja tieto- ja
viestintätekniikan sovellettavuudesta opetukseen, esimerkiksi Office 365
mobiilipalvelujen käyttäminen osana opetusta.
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Opetusmateriaalin rakentamisessa tulee ottaa huomioon materiaalin yksinkertainen
käyttäminen ja sisältöjen aktiivinen päivittäminen. Verkossa oppiminen tarvitsee
selkeän ohjeistuksen ja opetettavan asian rajaamisen, jossa virtuaalinen läsnäolo ja
vuorovaikutus ovat tärkeässä asemassa.
Oppiminen työyhteisöissä ja opiskeluryhmissä vahvistaa yhteisöllisyyttä samalla
tavalla kuin kasvokkain tapahtuva oppiminen. Aktiivinen ja yhteisöllinen
oppimisympäristö kannustaa oppimaan uudella tavalla.
Oppimisen tavoitteet ja niiden saavuttamiseen käytettävät menetelmät ja mobiilit
laitteet ovat osa oppimista luokkahuoneen ulkopuolella, jolloin tiedonhaku ja sen
jakaminen eivät ole paikkaan sidonnaisia. Näin ollen tekniikka ja pedagogiikka
kulkevat mobiilioppimisessa käsi kädessä, tavoitteista tehtävänantoon, jopa
arviointiin asti. (Nettiluotsi, 2008, 12–16.)
Mobiililaitteiden avulla oppijalla on oppimistehtävät ja oppimisesta tulee jatkuva
prosessi. Tämä ei tarkoita yksin oppimista, vaan opetuksessa voidaan käyttää
opiskelijoiden ryhmätyö- ja vuorovaikutustaitoja monipuolisesti virtuaalisia ratkaisuja
käyttäen. Opiskelijoiden oma aktiivisuus on tärkeässä asemassa. Tehtävät, jotka
pohjautuvat esimerkiksi videoihin tai muualta internetistä opittaviin asioihin lisäävät
oppijan aktiivisuutta tiedonhakuun. Näin opettajan rooli muuttuu ohjaajaksi ja
opiskelijat ovat enemmän vuorovaikutuksessa keskenään ja opittavaa asiaa
syvennetään ja tarvittaessa selvennetään yhdessä. (Nettiluotsi, 2008, 12-16.)

4.2 Muuttuvat opetustilat
Oppimisympäristö voidaan määritellä fyysiseksi paikaksi tai tilaksi, yhteisöksi tai
toimintakäytännöiksi, joka tukee ja edistää oppimista. Oppimisympäristö ei ole tietty
fyysinen paikka tai luokkahuone, vaan se on se, missä oppijat ovat. (Korhonen 2003,
29.)
Suomen hallituksella on koulutuksellinen visio, jossa Suomesta on tavoitteena tehdä
maailman osaavin kansakunta vuoteen 2020 mennessä. Tulevaisuuden taitoja ei
opita ainoastaan vastaanottamalla tietoa, vaan laajentuvat oppimisympäristöt
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mahdollistavat aktiivisen, ongelmakeskeisen, henkilökohtaisen ja
yhteistoiminnallisen oppimisen. (Kuuskorpi 2015, 3-6.)
Taito käyttää teknologiaa voi olla tulevaisuudessa opettajan oikea käsi, sen sijaan,
että peukalo olisi keskellä kämmentä. Tulevaisuudessa digitaaliset välineet ovat
luonnollinen osa opettamista. Liikkuva kuva, äänet, interaktiivisuus, tiedonhaku
elävöittävät oppimista ja tuovat mukanaan uuden tavan lähestyä opetettavaa asiaa
ja uudenlaisen tavan tehdä työtä. (Korkeakivi 2017, 22-23.)
Opiskelijat haluavat tietoa ja taitoja työelämään. Urakehitykselle haetaan pätevyyttä
sekä uusia näkökulmia omaan osaamiseen. Oppilaitos ei enää määrittele kokonaan
oppijan oppimisympäristöä, vaan uudet innovaatiot mahdollistavat itsenäisiä,
aloitteellisia ja tuottavia ratkaisuja. (Kalliala & Toikkanen 2012.)
Oppimisesta tulee osa työtä, jolloin opittua tietoa voidaan hyödyntää heti
käytännössä, jolloin työhön saadaan uutta intoa ja myös innostus uuden oppimiseen
kasvaa. Uusi osaaminen motivoi oppijaa ja antaa intoa oppia enemmän. Työntekijä
on osaamisen kasvaessa myös tuottavampi ja koko työyhteisön kehittäminen on
oppimista parhaimmillaan. Henkilöstön kehittäminen lisää asiantuntemusta ja sen
kehittäminen luo uusien toimintamallien luomisen mahdollisuuden. Osaava ja
motivoitunut henkilökunta on osa asiakastyytyväisyyttä. (Mäkitalo 2012.)

Kuva 3. Virtuaalinen oppimisympäristö osana päivittäistä työtä. (puhvi.info 2017.)
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Digitaaliset tekniikat mahdollistavat monipuolisen opetusmateriaalin käytön ja
opetuksen sisältöjä voidaan tuottaa monin tavoin. Videot, nauhoitetut luennot,
vapaasti selattavat verkkokirjat, web-sivut sekä erilaiset simulaatiot tarjoavat monia
erilaisia vaihtoehtoja oppimiseen, joka voidaan hyödyntää myös uuden työntekijän
perehdyttämisessä. Hyvä oppiminen on mielekästä toimintaa. (Mäkitalo 2012.)
Perinteisestä luokkahuoneesta, jossa on neljä seinää, opiskelu on siirtynyt aitoihin
ympäristöihin ja ongelmanratkaisu tilanteisiin, joissa oppijat työskentelevät
työyhteisön kanssa. Uuden ajan yhteisöllisyys löytyy sosiaalisesta verkosta.
Online-verkkoyhteiskunta, virtuaalinen elämä ja sosiaalinen media luovat uuden
tavan, jossa teknologiset innovaatiot ja pedagogiset ratkaisut liittyvät toisiinsa.
Virtuaaliset oppimisympäristöt ja pelillinen oppimateriaali mahdollistavat
teknologisen toimintakulttuurin muutoksen. Oppimateriaalin rooli muuttuu
lähdemateriaaliksi, jota hyödynnetään oppimisen ympäristöissä opittavan tehtävän
ratkaisemiseksi. Internet, sähköposti, e-oppimisympäristöt, mobiililaitteet,
sosiaalinen media, sähköinen oppimateriaali sekä erilaiset oppimisympäristöt
tarjoavat työkaluja toiminnan ja yhdessä tekemisen kulttuurin uudistamiseen.
Virtuaalisuus ja digitaaliset ratkaisut ovat mahdollisuus kustannussäästöihin
organisaatioiden oppimisessa. Yritysmaailmassa saadaan aikaan taloudellisia ja
ajallisia säästöjä, kun koulutusta ja seminaareja järjestetään virtuaalisessa
ympäristössä. Matkustamisen minimointi säästää paitsi rahaa ja luontoa, myös aikaa.
Kestävän kehityksen ja ympäristönäkökulman huomioiminen, on osa
ympäristövastuullisen yrityksen toimintaa, koska virtuaalisuuden hyödyntäminen
osana oppimista tai kokoustaminen etäteknologiana ovat ympäristötekoja.
Virtuaalisuuteen liittyvä erityispiirre on hyvä suunnittelu. Oppimistilanteeseen on
jätettävä tilaa oppijoiden omaehtoiselle virtuaaliympäristön tutkimiselle ja kokeilulle.
Virtuaalisessa opetuksessa opettaja on kanssakulkija, oppimisen ohjaaja. Virheitä ja
epäonnistumisia koetaan yhdessä, ryhmänä, eikä niitä tule pelätä. Opitun arviointi ja
palautteen antaminen ovat aina osa hyvää opetusta, niin luokka kuin virtuaalisessa
opetuksessa. (AmmattiPeda 2017.)
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Niin opettajan, kuin opiskelijan on vähitellen kasvettava uuteen toimintakulttuuriin ja
kun taidot kehittyvät, tulee oppimisesta vastavuoroista virtuaalista oppimista
(Kiviniemi 2000, 147, 148).

Kuva 4. Puhvi, YouTube – videot. (puhvi.info 2017.)

5 Tutkimuksen toteutus ja tulokset
Laadullisella (kvalitatiivisella) tutkimuksella kuvataan ilmiötä (Kananen 2014), ja
tutkimus koostuu tiedon hankinnasta ja aineisto kootaan todellisista tilanteista
(Hirsijärvi, Remes & Sajavaara 2001). Koko tutkimusprosessin ajan tehdään analyysia
ja kun aineistoa on kerätty riittävästi tutkimusongelma ratkeaa ja tutkija ymmärtää
tutkittavan ilmiön. (Kananen 2014.)
Tämän tutkimuksen lähtökohtana oli tekijän kiinnostus verkossa oppimiseen ja
puhdistuspalvelualan virtuaalisen oppimisympäristön tuoman lisäarvon selvittäminen
puhdistuspalvelualan työpaikoille.
Tiedon keräämiseen käytettiin Ofiice 365 Forms -mobiilipalvelua, jolla lähetettiin
puhdistuspalvelualalla työskenteleville henkilöille haastattelukysymykset
sähköpostilla maaliskuussa 2017. (Liite 1).
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Office 365 Forms -mobiilipalvelu oli menetelmänä varsin nopea ja tehokas. Tässä
virtuaalisesti toteutetussa haastattelussa vastaajia pyydettiin arvioimaan Puhvivirtuaaliset oppimisympäristöt – hankkeessa tuotettua materiaalia käytännön
hyötyjen näkökulmasta. Vastaajalla oli mahdollisuus vastata esitettyihin kysymyksiin
omin sanoin. Kyselyn vastaukset käsiteltiin saapumisjärjestyksessä.
Tutkimus toteutettiin kvalitatiivisena eli laadullisena tutkimuksena, jonka avulla
tutkija kerää tietoa ja analysoi saamiaan vastauksia. Kvalitatiiviseen tutkimukseen
kuuluu suora kontakti tutkijan ja tutkittavan kohteen välillä, mikä edellyttää, että
tutkija on tutkittavan ilmiön kanssa tekemisessä. (Kananen, 2014.)
Haastattelurunko testattiin ennen lähettämistä yhden vastaajan avulla. Saatujen
kommenttien pohjalta avoimia kysymyksiä rajatiin tutkittavan aiheen näkökulmasta.
Haastattelussa ei käytetty valmiita vastausvaihtoehtoja, vaan avointen kysymysten
avulla haluttiin saada mahdollisimman laaja-alaisia vastaaja kokemuksia ja
mielipiteitä virtuaalisesti tapahtuvaan oppimiseen.
Forms mobiilipalvelulla toteutetun haastattelun vastauslomakkeet luettiin, jonka
jälkeen samankaltaisia vastauksia yhdistettiin. Aineiston laajuus oli niin selkeä, että
vastauksia pystyttiin tulkitsemaan lukemalla ja käyttämällä Forms ohjelman työkaluja
(Liitteet 1-3). Tuloksien analysointi ja vastauksiin perehtyminen tehtiin
mahdollisimman tarkasti, niin että aineistoa koskevat tulkinnat johtivat luotettaviin
tutkimustuloksiin. Saadut vastaukset on kirjoitettu tutkimustuloksiin ja osaa
vastuksista on käytetty tekstissä esimerkkeinä.
Tässä tutkimuksessa tutkija toimi saamansa Puhvi-hanke kokemuksen tuoman
kokemuksen perusteella ja saatujen vastausten perusteella tehtyjen havaintojen
tulkitsijana. Tutkimustulosten saaminen ja niiden vieminen oppilaitosten tietoon
vahvistaa virtuaalisten oppimisympäristöjen tarpeellisuuden arvioinnissa. Saatujen
tulosten pohjalta on hyvä jatkaa puhdistuspalvelualan virtuaalisen oppimisen
kehittämistä. Vastausten avulla saatiin arvokasta tietoa kohderyhmän kokemuksista
osana työnkuvaa ja ne selvensivät asetettua tutkimusongelmaa. Vastaukset antoivat
suuntaviivoja ja kehitysideoita tulevaisuuden oppimisympäristöjen tekemiseen.
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Tutkimusvastauksista kävi ilmi, että puhdistuspalvelualan virtuaaliset
oppimisympäristöt eivät kaikille olleet ennestään tuttuja, kun taas lähes kaikilla
vastaajista oli aikaisempaa kokemusta verkko-opiskelusta. Vastaajat antoivat selkeitä
vinkkejä, miten virtuaalinen oppimisympäristö toimii käytännönläheisesti ja mitä
odotuksia virtuaaliselle oppimisille on. Oppimisympäristön käyttäjä kohderyhmäksi
suositeltiin kaikkia alalla toimijoita.
Virtuaalisen materiaalin helppokäyttöisyyden, selkeyden ja vuorovaikutteisuuden
merkityksen koettiin olevan tärkeä ominaisuus oppimisympäristössä. Materiaalin
saavutettavuus ja oikea-aikaisen palautteen saaminen tulivat esille vastauksissa.
Virtuaalisen oppimisympäristön hyötynä nähtiin mahdollisuus opiskella itselle
sopivana ajankohtana ja paikasta riippumattomuus nähtiin hyvänä ominaisuutena.
Opetuksellinen vuorovaikutus tapahtuu verkossa ja opettaminen suuntaa yhä
enemmän työelämän tarpeisiin. Kyselyyn vastanneet olivat hyödyntäneet Puhvi –
oppimisympäristöä perehdytyksessä, päivittäisessä työssään työohjeina, opetuksessa
sekä kohteeseen työntekijää rekrytoidessa.
Kysely antoi tutkittavan aiheen näkökulmasta kehitysideoita siihen, että virtuaalista
materiaalia voidaan hyödyntää työkohteeseen sekä työtehtäviin opastaessa sekä
perehdytyksen apuna. Myös työpaikkaohjaajan toimiseen katsottiin olevan apua
virtuaalisesta materiaalista. (Liite 2.)

Sain paljon uutta hyödyllistä tietoa, hyödynnän tätä jo omassa työssäni.
Oma osaamiseni on vahvistunut, videoiden kautta. Olen myös huomannut kuinka eri
tavoin voi työtä tehdä.
Lisää pieniä videoita, esim. ergonomia tai suojaimien käyttö. Yhdistelmäkoneen päivittäinen puhdistaminen.
lehtisiä, joissa asia yksinkertaisesti esitetty tiivistettynä ja joita on helppo jakaa eri yksiköihin ja työntekijöille...ja mielellään kuvallisia ohjeita.
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Tutkimuksessa käytetystä tietoperustasta voidaan huomata, että verkko-opetuksen
menetelmiä voidaan käyttää monipuolistamaan lähiopetusta tai osana
monimuotokoulusta. Vastauksista käy ilmi, että videot, jotka suuntaavat käytännön
työtehtäviin, samoin kun kuvalliset ohjeet, tuovat helpotusta tietojen päivittämiseen.
Videoiden käytettävyys esittelyvideoina ja hyöty matkailualan koulutuksessa tulivat
vastauksien pohjalta materiaalin monialisuuden näkökulmasta esille.
Kaikenlaista materiaalia. Mutta kyllä tällaiset "yleishyödylliset" verkko-opetusmateriaalit ovat hyviä. Tässä kun ei rajata sitä, että kenelle nämä on suunnattu. Tarkoitan
sitä, että näitä voi käyttää ja olen käyttänyt lyhytkoulutuksissa ja matkailualan perustutkinnon opetuksessa.

Tiivistetty ja ajankohtainen tieto sekä selkokielinen materiaali esitettiin toiveeksi
kysyttäessä kommentteja ja ajatuksia oppimisympäristöistä. Voidaankin todeta, että
tutkittu tieto ja kyselyn vastaukset tukevat toisiaan.

Selkokielistä materiaalia, hyvin tehdyt videot ovat hyvä esimerkki siitä.

Digitaaliset ratkaisut ovat osa osaamisen kehittämistä, ja niiden myötä siivoojan työ
muuttuu. Työn muuttuessa tarvitaan uudenlaista osaamista osana siivoustyötä.
Verkkosivut tarvitsevat tekijöitä ja ylläpitäjiä, ja robotiikka tarvitsee ohjelmoijia,
käyttäjiä ja korjaajia. Vastauksista on tulkittavissa, että puhdistuspalveluala on valmis
muutokseen ja virtuaaliset oppimisympäristöt tulevat tarpeeseen.
Kuten Multisilta ja Niemi teoksessaan Rajaton luokkahuone toteavat, ovat
oppilaitokset nykyään tiedon lähteelle opastajan ja tiedon käytön ohjaajan roolissa
(Niemi & Multisilta, 2014).

Esimiestyöhön liittyvää, materiaalia olen virtuaaliseminaarien yms. myötä saanut.
Nykyisessä tehtävässäni kaikki virtuaalinen verkko-oppimismateriaali kiinnostaa. Erityisesti teknisten ja visuaalisten ja informaatiograafisten ratkaisujen puolesta.
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Kirjallisuuden rinnalle ovat tulleet internet ja media. Tieto on digitaalista ja helposti
saatavilla verkon välityksellä. Ammatillinen kasvaminen ja osaaminen lisääntyvät
työn ohessa mobiililaitteita käyttämällä. Tiedon jakamisesta tulee osa liiketoimintaa
ja palvelumuotoilua. Tulevaisuudessa tietojen jatkuva päivittäminen on yhä
tärkeämmässä asemassa organisaation toiminnassa. (Jungner 2017.)
Tämä oli nähtävissä myös kyselyn kommenteissa ja ajatuksista siitä, mitä työelämä
odottaa virtuaaliselta oppimisen ympäristöltä ja mitä asioita tarvitaan hyvään verkkooppimiseen.

Selkeä ja yksinkertainen materiaali, järjestelmän käyttö mahdollisimman helppoa.

Kalliala ja Toikkanen ovat vuonna 2012 todenneet, että teknologiset ympäristöt ja
mobiilit teknologiat mahdollistavat osaamisen jakamisen ja virtuaalinen oppimisen
(Kalliala & Toikkanen, 2012). Tämä ajatus kuvastuu myös kyselyn vastauksista, joista
voidaan tulkita, että työyhteisön kehittäminen ja asiantuntevuus ovat oppimista
parhaimmillaan. Digitaalisen tekniikat ja monipuolinen opetusmateriaali, kuten
videot, nauhoitetut luennot, e-kirjat, web-sivut sekä erilaiset simulaatiot, tuovat
vaihtoehtoja oppimiseen. Asian voi ajatella myös oppimisympäristön
vuorovaikutteisuusnäkökulmasta, jolloin työntekijälähtöisyys ja yhteisöllisyys luovat
intoa ja innostusta uuden oppimiseen.
Kyselytulosten perusteella voidaan todeta, että asenteet virtuaalisiin oppimisympäristöihin ovat myönteiset. Opetuksen sisällöt ja mukaansa tempaava materiaali
luovat opettajalle haasteen tuottaa verkko-oppimiseen hyvin soveltuvaa materiaalia.
Opettajalla on oltava tietoa siitä, mitä kaikkea verkko-opetuskeinoja on ja miten
mobiileja laitteita voi opetuksessa käyttää. Se vaatii opettajalta TVT-osaamista ja
teknisiä taitoja.

Virtuaalista ja verkko-opetusta siten että sitä voidaan hyödyntää valtakunnallisesti.
Loppuun asti suunniteltu oppimiskokonaisuus, joka on helposti lähestyttävä ja tavoitteellinen. Materiaali, josta oppija kokee hyötyvänsä ja oppivansa uutta.
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Korkea motivaatio, alustan tekninen toiminta (esim. linkit toimivat ja nopea yhteys),
hyvät oppimisvalmiudet.

Tiedon rakentaminen ja mahdollisimman monipuoliset vuorovaikutuskanavat luovat
oppijoille ja opettajille uudenlaisia mahdollisuuksia. Opetushallitus myönsi
ensimmäistä kertaa valtion avustusta oppimisympäristöjen kehittämiseen ja
monipuolistamiseen jo vuonna 2007. Hankkeiden yhtenä haasteena on ollut, että
hankkeen aikana tehty työ ei ole jatkunut hankkeiden päättyessä riittävästi eikä
niissä saavutettuja tuloksia ole saatu tehokkaasti siirrettyä arkeen. (OPH, rahoitus,
valtionavustukset 2017.)

Haasteena oli se, että kuvattaessa työpaikoilla, työn teko ei välttämättä vastannut
samaa käsitystä mikä oli oppilaitoksella (välineet, työjärjestykset). Hyvä, että
yhteisellä rahoituksella voidaan tehdä materiaalia kaikkien käyttöön.

Tämän opinnäytetyön aiheen valintaan vaikutti tutkijan kiinnostus selvittää, miten
PUHVI-hankkeessa tuotettu materiaali on käytössä hankkeen päätyttyä. Tutkijan
aikeisempien hankekokemusten perusteella on noussut kysymys hankkeiden
jatkuvuudesta ja niiden hyödyistä. Kysely kuitenkin osoitti, että virtuaalinen
oppimisympäristö on käytössä ja tunnettavuus on hyvä. Tutkimustuloksesta voidaan
päätellä, että paras tuntemus ja hankkeen hyödynnettävyys oli hankkeessa mukana
olleilla organisaatioilla. Tästä voidaan todeta selvä yhteys siihen, että
oppimisympäristöjen tulee olla työelämälähtöisiä ja vastata työelämästä tuleviin
tarpeisiin.
Virtuaalinen oppiminen on hyvä lisä käytännössä tapahtuvan oppimisen ohessa. Materiaali auttaa ymmärtämään ja kertaamaan asioita, joita ollaan oppimassa. Materiaali auttaa lisäksi työssäoppimistilanteissa löytämään yhteistä ymmärrystä erilaisiin
käytännön tarpeisiin.
Taidanpa käyttää keskustelun herättäjäksi, jotta saisimme omia jo pinttyneitä tapoja
muutetuksi.
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Hankkeen päättyessä oppilaitoksien tekemästä loppuraportissa mainitaan, että
kiinnostus ja arvostus hanketta kohtaan ilmenivät työelämäyhteistyön kautta.
Kyselyn tutkimuksen vastauksista voidaan havaita samansuuntainen arvostus
virtuaalisen oppimisympäristön merkityksestä työelämälle.

Kaikille puhdistuspalvelualan työpaikoille, esittely videoiksi alasta kiinnostuneille henkilöille ja oppilaitoksille.
Alan toimijoille opiskelijoista työntekijöihin ja yrittäjiin sekä opetushenkilöstölle.
Kaikille alalle tuleville vinkeiksi ja myös alalla kauan olleille muistin virkistykseksi.

Multisilta ja Niemi toteavat kirjassaan Rajaton luokkahuone osaamisen ylläpidon
merkityksen koulutuksen avulla. Tiedot ja taidot täydentyvä työtehtävissä, ja ne tulee
osata yhdistää oman osaamisen merkityksen arvostamiseen. (Niemi & Multisilta
2014.)
Sama voidaan huomata myös työelämäbarometristä, jossa todetaan sosiaalisen
median, sähköisten työtilojen ja pikaviestimien käytön lisääntyneen tuotteiden ja
palveluiden kehittämisessä. Näin ollen yhteistyön ja verkostojen merkitys myynnin ja
markkinoinnin suhteen korostuu. (Mähönen 2017.)
Kainuun ammattiopiston asiakkaana on työelämä, ja yksi puhdistuspalvelualan
koulutustavoitteista on työelämän kehittäminen. Tämä näkyy erityisesti
pienyrityksille, yrityksille ja julkisyhteisöille tarjottavina osaamisen
kehittämispalveluina sekä työelämän asiantuntija palveluina. Tutkimuskysymysten
vastauksista pystyy päättelemään, että puhdistuspalvelualan virtuaaliset
oppimisympäristöt -hanke on toiminut palveluiden kehittämisessä ja
työelämäverkostojen luomisessa monipuolisesti. Opinnäytetyön avulla saatiin
arvokasta työelämäyhteistyötietoa virtuaalisen oppimisympäristön
hyödynnettävyydestä. Saadut vastaukset antoivat hyviä kehitysideoita alan
virtuaalisten opetusmateriaalien laatimiseen. Vastauksista esille tulleet
osaamistarpeet hyödynnetään opetusten suunnittelussa ja näin pystytään
vastaamaan työelämän yhteistyökumppaneiden ammattitaidon ylläpitämisen
tarpeeseen. (Liite 3.)
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Kiitos materiaalista! Olen iloinen, että projektille on tullut valtavan paljon hyviä videoita joita hyödyntää työssä ja kiitos että olen saanut olla mukana!
Hienoa, että valtakunnallisessa hankkeessa saatiin tuotettua yhteistä materiaalia!
Vieläkin enemmän voitaisiin tehdä alalla yhteistyötä, jotta voitaisiin alan houkuttelevuutta lisätä.
Hyvää ja nykyaikaista tekemistä. Saisiko virtuaalista oppimista ja tästä saatuja kokemuksia laajennettua yli koulutusalarajojen esim. marata, matkailu, logistiikka, kiinteistöhuolto.
Alan toimijoille opiskelijoista työntekijöihin ja yrittäjiin sekä opetushenkilöstölle

6 Pohdinta
Virtuaaliset oppimisympäristöt voidaan nähdä luokkatiloina, joita ei ole sidottu
rakennuksiin tai seiniin. Niissä opiskelu on aikaan ja paikkaan rajoittumatonta ja
opettaja toimii oppimisen ohjaajana.
Opettajan työn kulmakiviä näissä oppimisympäristöissä ovat oppimisen arviointi,
palautteen antaminen ja hyvän oppimisilmapiirin luominen. Tämä tarkoittaa, että
opettajalta tarvitaan rohkeutta tehdä työtä eri tavalla.
Tämän opinnäytetyön kautta saatiin vastauksia digitalisaation merkityksestä
puhdistuspalvelualan työpaikoille. Tutkimuksessa tehty haastattelu antoi
suuntaviivoja, miten virtuaalisia oppimisen ympäristöjä voidaan käyttää
tulevaisuudessa ammattitaidon ja osaamisen lisäämiseen. Vastauksista oli selvästi
tulkittavissa, miten suuren arvon vastaajat antoivat virtuaalisen oppimisympäristön
helppokäyttöisyydelle ja selkeydelle.
Toinen vastauksista esille nouseva seikka oli vuorovaikutteisuus ja sen merkityksen
kokemukset. Vastaajat toivoivat oppimisympäristöltä sinne helposti pääsemistä ja
oikea-aikaisen palautteen saamista. Materiaalin saavutettavuus ja käytön helppous
kannustavat oppimaan ja löytämään oppimateriaalia. Jos heti verkko-oppimisen
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alkuvaiheessa lannistuu käyttöön liittyvien haasteiden vuoksi, voi tilanne aiheuttaa
kielteisen asenteen virtuaaliseen oppimiseen.
Verkko-opetukseen, ohjaukseen ja mobiiliteknologiaan liittyviä oppaita, kirjoja sekä
sähköisiä materiaaleja on saatavilla runsaasti. Opettajan hyvät tiedot ja taidot tietoja viestintäteknologiaan auttavat opiskelijan oppimista.
Tulevaisuuden työpaikat ovat asiantuntijaorganisaatioita. Tietoa on paljon ja sen
saatavuus on helppoa. Mobiilit laitteet ja virtuaalinen tekniikka ovat osa työtä, mistä
voidaan päätellä, että myös puhdistuspalvelualalla tulevaisuuden osaaminen sisältää
teknologia- ja sovellusosaamista. Valtakunnallisesti oppilaitoksien yhteistyö, laadukas
ja monipuolinen opetus luovat kaikille samat mahdollisuudet kouluttautua alan
tutkintoihin. Alan työtehtäviä tulee uudistaa vastaamaan muuttuvan maailman
vaatimuksia. Puhdistuspalvelualan virtuaaliset oppimisen ympäristöt luovat
mahdollisuuden tähän ammattitaidon lisäämiseen. Puhdistuspalvelualan työpaikat
hyödyntävät digitaalisaatiota jo yhä enemmän. Oppimisesta on tullut opilaitoksen ja
työelämän yhteistyömuoto.
Sivistystyönantajien toiminnanjohtaja Teemu Hassinen kirjoittaa (KS, 2017) aktiivisen
ja kumppanuuksiin perustuvan yhteistyön merkityksestä oppilaitoksen ja työelämän
välillä. Hän toteaa sen olevan paras tapa vaikuttaa oikeanlaisen osaamisen syntymiseen. Hän näkee, että koulutuksen järjestäjien asiakkaat, opiskelijat, tulee nähdä yksilöinä ja heille tulee luoda hyvät väylät työelämään. (Hassinen, 2017.)
Kainuun ammattiopiston PUHVI-hankkeen tavoitteena oli lisätä työelämäyhteistyötä
alueen työpaikkojen kanssa. Saatujen tulosten pohjalta Hassisen kirjoitus vastaa
hankkeen tulosten tuoma arvoa, jolloin uudenlaista tapaa opettaa voidaan
hyödyntää jo opetussuunnitelma työssä, kun osaamisperusteisuus halutaan
työelämälähtöiseksi.
Digitaalisista toiminnoista on tullut osa liiketoimintaa. Osaamisen kasvaessa myös
tuottavuus lisääntyy. Henkilöstön kehittäminen lisää asiantuntemusta ja sen
kehittäminen luo uusien toimintamallien luomisen mahdollisuuden. Osaava ja
motivoitunut henkilökunta ovat myös osa asiakastyytyväisyyttä.
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Siivouksen ammatillinen arvostus on kehittynyt hyvään suuntaan ja alan
arvostaminen on lisääntynyt digitalisaation myötä. Mobiilisovellukset sekä robotiikka
ovat osa siivoojan työtä kiinteistöjen toimitilapalveluissa. Tulevaisuuden Kainuu
tarvitsee puhdistuspalvelualan osaajia. Tietoa tarvitaan päivittäisiin työtehtäviin ja
taitoa uuden oppimisen motivoimiseen. Virtuaalisten oppimisympäristöjen
kehittämisen hyötynä voidaan nähdä alan opiskelijoiden koulutukseen hakeutumisen
lisääntyminen.
Ympäröivä työelämä on tietoinen erilaisista digitaalisista ratkaisusta ja mobiilista
tavasta tehdä oppimisesta osa työtä. Digitalisaatio on tuonut muutoksen käytettäviin
opetusmenetelmiin. Pedagogiikka, johon olemme tottuneet, on muuttunut
informaatiota täynnä olevan yhteiskunnan myötä. Herää kysymys, miten tässä
muutoksessa ja nopeassa tahdissa pysyminen mahdollistetaan oppilaitoksissa ja
miten vauhtiin saadaan mukaan opettajat, jotka tulevaisuudessa keskittyvät
lisäämään alan ammattitaitovaatimuksia.
Opinnäytetyöhön liittyvän kyselytutkimuksen kysymysten asettelussa koin
onnistuneeni hyvin. Kaikkiin asetettuihin kysymyksiin (15kpl) oli annettu vastaus ja
niistä oli selvästi nähtävissä, että virtuaalisesta oppimisympäristöstä oltiin
kiinnostuneita.
Opinnäytetyön aikana ratkaistiin tutkimusongelma ja valittu tutkimusmenetelmä
koettiin toimivaksi. Tutkimusrunkona käytetty Microsoft Office 365 Forms
mobiilipalvelu on nopea ja helposti vastattava muoto toteuttaa haastattelu
virtuaalisesti. Opinnäytetyö prosessin vaiheet ja työssä lisääntynyt opettajan TVTosaaminen voidaan nähdä tavoitteen saavuttamisena.
Teoriataustan muodostaminen ja siihen liittyvien lähteiden rajaaminen oli aluksi
haasteellista, koska tietoa on paljon saatavilla. Kun vertaa olemassa olevaa
lähdemateriaalia ja kyselyssä esille tulleita kehittämistoiveita, voidaan todeta, että
mahdollisuus ottaa loikka digitaaliseen maailmaan on asiantuntija työssä toimijoille
keino pysyä mukana muutoksessa.
Kainuun ammattiopiston yksi strateginen tavoite on työelämälähtöisen osaamisen
ajantasainen saavuttaminen. Tähän tavoitteeseen päästään, kun
yhteistyökumppaneidemme tarpeisiin ja vaatimuksiin pystytään vastaamaan
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mahdollisimman parhaalla tavalla. Kaikki työ, mitä pystytään tavoitteen
saavuttamiseksi tekemään on osa toimintakulttuuria, johon tulee sitoutua. Vain siten
voimme yhteistyössä kehittää koulutusalaamme ja pystymme lisäämään alamme
vetovoimaisuutta.
Saatujen tulosten pohjalta ja tutkimusongelman kautta saatua tietoperustaa voimme
hyödyntää Kainuun ammattiopiston Koulu kotouttaa – hankkeessa (2016–2018).
Seuraava askel on jo otettu ja työ virtuaaliset oppimisympäristöjen ja
mobiiliteknologian ääressä jatkuu, kun saamme olla hankkeessa mukana toimien
puhdistuspalvelualan e-Kirja työryhmässä asiantuntijoina (Liite 4.) Opinnäytetyön
tuloksien hyödyt otetaan käyttöön heti. Virtuaalisen opiskelumateriaaliin ja verkkooppimiseen liittyvien vastausten pohjalta on hyvä lähteä jatkokehittämään hyvää ja
käytännönläheistä virtuaalista oppimisen ympäristöä.
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