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Opinnäytetyön tavoitteena on selvittää autoalan ammatillisessa koulutuksessa opiskelevien
opiskelijoiden oppimistyylit ja oppimistavat. Selvityksen kohteena on Oulun seudun ammattiopiston, Haukiputaan yksikön autoalan perustutkintolaiset, jotka ovat aloittaneet opintonsa
syksyllä 2018. Selvitystyö koettiin tarpeelliseksi koska haluttiin tietää, millaiset oppimisympäristöt ja opetusmenetelmät tukevat opiskelijoiden oppimistyylejä sekä miellejärjestelmään
liittyvää oppimistapaa. Näiden tarvekohtaannolla on positiivinen vaikutus opiskelumotivaatioon ja tätä kautta opiskeluista suoriutumiseen.
Lähestymistapa tässä opinnäytetyössä on tapaustutkimus. Työn perustana käytettiin aiempaa kirjallisuus- ja tutkimustietoutta. Tapaustutkimus soveltui parhaiten lähestymistavaksi,
koska tutkimuksen tavoitteena oli saada enemmän syvällistä tietoa opiskelijoista ja antaa
kehittämisideoita. Kehittämisideoita löydettiin tutkimalla oppilasainesta kyselytutkimuksen
keinoin. Kyselyyn vastattiin internetpohjaisella kyselylomakkeella Haukiputaan yksikön toimintaympäristössä. Kyselylomakkeella saatiin paljon tietoa, jota voidaan hyödyntää henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman tekovaiheessa. Teoreettinen viitekehys on
oppiminen, näkökulmana oppimistyylit sekä miellejärjestelmät.
Kehittämistyön tuloksena löydettiin oppimistyylin ja oppimistavan yhdistelmä, joka suosituimpana antaa suuntaa oppimisympäristöjen kehittämiselle. Opiskelijat haluavat oppia toiminnan kautta. Toiminnalliset oppimisympäristöt, visuaalisuuden korostaminen ja mahdollisuus itsenäisempään opiskeluun etenkin teoriaopinnoissa korostuivat tuloksista. Näissä voitaisiin tehdä suorituksia myös ilman opettajaa, ohjeen tai videoidun mallin avustuksella. Tulevaisuudessa on suositeltavaa kokeilla oppimistyyleihin perustuvaa opetusta, mutta tällöin
kouluttajan oppimistyylin tulee olla sama kuin opiskelijoiden.
Tutkimuksen avulla saaduista tuloksista on tehty yhteenveto. Tulevaisuudessa pyritään antamaan mahdollisuus jokaiselle oppijalle oppimistyylinsä mukaiseen oppimisympäristöön ja
myöhemmin kykyjensä mukaiseen osaamiseen. Tässä työssä laadittua kyselyä voidaan
hyödyntää myös jatkossa henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman eli HOKSin
suunnittelussa.
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The aim of this Master’s thesis was to analyse the learning styles and ways of learning of
the vocational students who are studying vehicle technology. The target group of the study
were students who have started their studies in the autumn 2018 at Oulu Vocational College, Haukipudas Unit (vocational qualification in vehicle technology). The analysis was
considered necessary to solve what kind of learning environments and teaching methods
support the students’ learning styles and associative learning. Meeting these needs has a
positive effect on studying motivation and attaining the studies.
The approach to this Master’s thesis is a case study. Earlier literature and research
knowledge were used as the basis of the thesis. The best approach to the study was a
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to give development ideas. These ideas were discovered by means of a questionnaire
study. The students answered the internet questionnaire in the functional unit of
Haukipudas Unit. As a result, a large quantitative of knowledge to be utilized in making a
personal competence development plan was gained by the questionnaire. The theoretical
framework of the study is learning and the aspects of it are learning styles and mental imagery system.
A combination of a learning skill and a way of learning was discovered as the result of the
development work. Being the most popular combination, it guides the development of a
learning environment. Students prefer to learn by action. An action-based learning environment in conjunction with emphasising visuality and an opportunity for more independent
studying especially in theory studies became emphasised in the results of the study results. Students could attain their studies without a teacher with the aid of an instruction or a
videotaped model. In the future it is advisable to experiment learning skills-based teaching
in which case the learning style of the educator should be the same as the students’ learning style.
A summary has been made of the results gained in the study. In the future every student
will be given, an opportunity for studying in an environment based on his/her learning style
and later on for competence based on his/her skills, if possible. Furthermore, the questionnaire drafted in this thesis can be utilised in making a personal competence development plan (HOKS).
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1

1.1

Johdanto

Työn tausta

Oppiminen, oppimistyylit ja asioiden omaksumistavat ovat yksilöllisiä. Niiden selvittäminen heti opintojen alussa on tärkeää hyvän ja opiskelijakeskeisen opintopolun aikaansaamiseksi. Oppimisympäristöjen ja opetusmenetelmien ollessa opiskelijalähtöisiä motivaatio opiskeluun kasvaa ja opiskelija saa onnistumisen kokemuksia heti opintojensa
alussa.

Yksilölliset oppimisen väylät ja sen tukitoimet korostuvat ammatillisessa koulutuksessa
uuden lainsäädännön myötä. Opiskelija etenee omaa tahtiaan, ja jokaiselle opiskelijalle
laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS). Ammatillisesta
koulutuksesta annettu laki tuli voimaan 1.1.2018 ja huomioi kaiken ikäiset opiskelijat heidän omista lähtökohdistaan (Ammatillisen koulutuksen reformi 2015.)

Henkilökohtaisen osaamisen kehittämisen suunnitelmaa laadittaessa korostuu opiskelijan motivaatio sitoutua tehtyyn suunnitelmaan. Suunnitelma laaditaan ja läpikäydään yhdessä opiskelijan kanssa. Suunnitelman tekemiseen tulee käyttää riittävästi aikaa; tarkoituksena on saada mahdollisimman paljon opiskeluun vaikuttavia asioita selville.

Ammattiopistossamme Oulun seudun ammattiopistossa, Haukiputaan yksikössä, jossa
työskentelen, on asiaan reagoitu lisäämällä opettajaresurssia opintojen alkuvaiheeseen.
Käytännössä tämä tarkoittaa kaksoisopettajuutta kahtena ensimmäisenä koulutyöviikkona. Kokemukset ovat olleet kannustavia, ja HOKSin merkitys on ymmärretty paremmin
henkilökunnan ja opiskelijoiden keskuudessa. Ammatinkuvan sisäistämiseksi ammattiopin oppitunteja on pidetty joulukuuhun saakka, jolloin opiskelijoilla ei ole muita oppiaineita. Pyrkimyksenä on sitouttaa opiskelija tekemisen kautta opiskeluun sekä ammattiin.
Näistä toimenpiteistä huolimatta yhä useammalla opiskelijalla motivaatio on jo opintojen
alussa heikko eivätkä opinnot etene.

Työkaluja opintojen sujuvuuden tueksi ja edistämiseksi etsitään ja kehitetään. Vielä kaksi
vuotta sitten, vuonna 2017, opiskelijaksi valitut saivat tehtäväkseen lähtötasoa mittaavia
testejä. Testit mittasivat lukemistaitoa ja kuullun ymmärtämistä sekä matemaattisia ky-

2

kyjä. (Tietoverkkovälitteinen peruslukutaidon sekä matematiikan oppimisvalmiuksien oppimis- ja arviointiympäristö 2019.) Näistä testeistä on luovuttu, korvaavina ovat miellejärjestelmien perustesti sekä kevyt matemaattinen päässälaskutentti. Tulokset testeistä
kirjataan HOKSiin ja ne ovat sieltä käytettävissä. Syvällisempää tietoa opiskelijoista tarvitaan, jotta opiskelijat saadaan menestymään opinnoissaan.

Syvällisemmän tiedon saamiseksi voidaan apuna käyttää kyselylomaketta, jossa opiskelija avaa opiskeluhistoriaansa sekä omia oppimisvahvuuksiaan. Opiskelijan vastatessa siinä esitettyihin kysymyksiin saadaan lisää tietämystä hänestä yksilönä. Uuden
tiedon myötä voidaan suunnitella yhdessä paremman henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelma, jota tämä opinnäytetyö pyrkii edesauttamaan.

1.2

Työn tavoite ja sisältö

Tämän opinnäytetyön tavoitteena on tehdä selvitys Oulun seudun ammattiopiston, Haukiputaan yksikön autoalan perustutkintoa syksyllä 2018 suorittamaan tulleiden opiskelijoiden oppimistyyleistä sekä asioiden omaksumistavoista. Lähtöolettama on, että omaksi
koettu oppimistyyli sekä itselle sopiva omaksumistapa motivoivat opiskelijaa opinnoissaan. Saatujen tulosten perusteella annetaan kehittämisehdotukset, joilla tavoitellaan
parempaa opiskelumotivaatiota. Motivoitunut opiskelija saa suorituksia ja tuloksia, jotka
edistävät valmistumista valittuun ammattiin. Tällöin onnistutaan myös ammattiopiston
perustehtävässä eli kasvattamaan osaavia muutoskykyisiä ammattilaisia yhteiskunnan
jäseniksi.

Tässä työssä tutkitaan, onko jokin oppimistyyleistä opiskelijoiden suosiossa ja korreloiko
oppimistyyli jotakin omaksumistapaa. Tulosten perusteella annetaan kehittämisehdotuksia opiskelumallien toteuttamiseen, tavoitteena motivaation sekä suoritusten kasvu.
Opinnäytetyön tutkimuskysymykset ovat:
•

Mikä tai mitkä oppimistyylit ovat vallitsevia?

•

Mikä asioiden omaksumistapa on opiskelijoille mieluisin?

•

Millaisia opiskelumalleja tulee kehittää, jotta ne tukisivat oppimistyylejä sekä
omaksumistapoja?
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1.3

Aiheen rajaus

Tutkimus rajataan syksyllä 2018 autoalan ammatillisessa perustutkinnossa aloittaneisiin
opiskelijoihin, koska reformi tuli voimaan 1.1.2018. Reformissa keskeistä on ammatillisen koulutuksen osaamisperusteisuuden kehittäminen ja yksilöllisten polkujen lisääminen. Tässä työssä annetuilla oppimisympäristöjen kehittämisehdotuksilla pyritään vastaamaan opiskelijoiden tarpeisiin sekä reformin tavoitteisiin.

1.4

Toimeksiantajan kuvaus

Oulun seudun koulutuskuntayhtymä Osekk vastaa opiskelijoiden ja työelämän osaamistarpeisiin Pohjois-Suomessa järjestämällä koulutuspalveluja. Osekkin koulutuspalvelut
toteuttaa Oulun seudun ammattiopisto OSAO. Haukiputaalla sijaitsevassa OSAOn koulutusyksikössä koulutetaan muun muassa autoalan perustutkintolaisia (OSAO 2018).
Taloudellinen peruste tämän työn laatimiselle on uudistunut ammatillisen koulutuksen
rahoitusjärjestelmä. Sen uudistuksen myötä koulutuksenjärjestäjä saa valtiolta rahoitusta toiminnalleen ensisijaisesti opiskelijoiden tekemien suorituksien ja tuloksien kautta
(Opetus- ja kulttuuriministeriö 2019). Taloudellisen näkökulman lisäksi ajallaan ja mielekkääksi koetut opinnot ovat hyvää mainosta tuleville hakijoille.

2

2.1

Tutkimusmenetelmät

Kehittämistehtävän lähtökohta

Opintojen eteneminen suunnitellusti on tavoite, johon opiskelija ja opettaja pyrkivät. Yhdessä laadittu henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma on useasti ensimmäinen yhdessä kahdestaan käyty keskustelu, jossa opiskelija yleensä vastaa, kun kysytään. Keskustelu on harvemmin sisällöllisesti antoisa. HOKS on tehtävä kolmenkymmenen päivän sisällä opiskelijaksi hyväksymisen jälkeen, ja kaikille opiskelijaksi valituille
laaditaan oma henkilökohtainen suunnitelma.

Kyseisen keskusteluhetken rungoksi olisi hyvä olla jotain lisätietoa henkilöstä, jonka tulevaisuutta yhdessä suunnitellaan. Kaikki oleellinen tieto opiskelijasta on hänellä itsellään, ja sen saaminen HOKSin laatimisen yhteydessä on tärkeää. Edellisten opintojen
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lähtökohdat, mahdolliset tukitarpeet, työkokemus, opiskeluvalmiudet ja aiemmin hankittu
osaaminen sekä tavoitteet ovat kaikki henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman avaintietoja. Tieto oppimistyylistä ja asioiden omaksumistavasta auttaisi näkemään
opiskelijan oppimispolkujen vaihtoehdot paremmin. Oppimisympäristöjen ja opetusmenetelmien tulee olla opiskelijalähtöisempiä kuin ne nyt ovat.

2.2

Tapaustutkimus

Tutkimuksen lähestymistapa on tapaustutkimus. Tapaustutkimuksessa ei käytännössä
viedä muutosta eteenpäin tai kehitetä mitään konkreettista vaan tehdään kehittämisideoita ja ratkaisuehdotuksia. Tapaustutkimuksen avulla saatujen tulosten avulla voidaan
siis tehdä ratkaisuja. Tavoitteena on saada enemmän syvällistä tietoa ja näkemystä tietystä tilanteesta tai tapauksesta sen omassa ympäristössä. (Ojasalo ym. 2015, 37.)

Tapaustutkimuksen päämäärä ei ole täydellinen kuvaus tai suunnitelma jostain tapahtumasta, vaan sen tarkoituksena on luoda kriteerit kehittämiseen ja puitteet keskusteluun.
Tyypillistä tapaustutkimukselle on prosessissa löytyvä täsmentävä kehittämistehtävä.
Tämä kehittämistehtävä saattaa tuoda uutta näkökantaa ja noustakin tärkeämmäksi kuin
alkuperäinen ajatus oli. (Ojasalo ym. 2015, 52–55.) Tässä kehittämistyössä Oulun seudun ammattiopiston toimintaympäristö ja sen muunneltavuus asetetaan tarkastelun alle.
Kuvassa 1 on havainnollistettu tapaustutkimuksen eteneminen.

Kuva 1.

Tapaustutkimuksen eteneminen (mukaillen Ojasalo ym. 2015: 54.)
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2.3

Kyselytutkimus

Kyselytutkimuksessa yleisin aineiston keräämistapa on kyselylomakkeen käyttö. Siitä
käytetään myös nimitystä survey-tutkimus, joka viittaa siihen, että kysely on standardoitu
eli vakioitu. Termi survey tulee englannin kielestä ja tarkoittaa sellaisen kyselyn, haastattelun ja havainnoinnin muotoja, joissa aineistoa kerätään standardoidusti ja joissa tutkimuksen kohdehenkilöt muodostavat otoksen tai näytteen tietystä perusjoukosta. Kysymykset ovat tutkittaville henkilöille samat, eli ne on standardoitu, samalla tavalla esitetyt
ja kysymysten järjestys on vastaajille sama. (Vilkka 2005, 73.)

Kyselytutkimuksen onnistumisen kannalta keskeistä on hyvä kyselylomake. Tutkijan tehtäviä ovat kirjallisuuteen perehtyminen, tutkimusongelman pohtiminen, käsitteiden määritteleminen ja tutkimusnäkökulman valitseminen. Kyselylomakkeen laadinnassa on huomioitava, miten tarkkoja vastauksia on mahdollista saada ja miten tarkkoja vastauksia
halutaan. Lisäksi tulee huomioida taustatekijät, jotka voivat vaikuttaa tutkittavaan ilmiöön. (Heikkilä 2008, 49–50.)

Kyselylomakkeen suunnittelu edellyttää, että tutkija tietää tutkimuksen tavoitteen, toisin
sanoen mihin kysymyksiin hän on etsimässä vastauksia. Tutkimuskysymyksiä ja tutkimuksen tavoitteisiin peilaten tutkija voi määritellä taustamuuttujat eli selittävät tekijät
(esim. sukupuoli, koulutus, sosioekonominen asema), joilla on vaikutusta tutkittaviin asioihin eli selittäviin muuttujiin. (Vilkka 2005, 84.)

Kyselytutkimus alkaa aineiston keruusuunnitelmasta ja perusjoukon sekä otoksen valinnasta. Kyselystä saadaan tyypillisesti paljon numeroihin perustuvia tuloksia, jotka saatetaan tilastollisesti käsiteltävään muotoon. Näistä tehdään päätelmät tilastollisella analyysillä. (Katri Ojasalo ym. 2014, 121–124.)

6

3

3.1

Oppiminen

Oppiminen toimintana

On vaikeaa rajata oppimisen määritelmää. Kun oppimista tarkastelee eri näkökulmista,
sen voi ymmärtää monella eri tavalla. Yleismääritelmänä oppimisesta voidaan pitää tiedon, taidon ja kokemuksen lisääntyessä siinä määrin, että oppijan tietoisuudessa ja toiminnassa tapahtuu muutos. (Kupias ym. 2014, 186.)

Oppiminen on yksinkertaisuudessaan oppijan oman toiminnan tulosta. Oppijan näkemys
omasta roolistaan oppimisprosessissa ratkaisee, miten oppija toimii. Oppija voi kokea
olevansa vastuussa oppimisestaan tai kokeeko hän esimerkiksi opettajan ohjausvastuulliseksi. Itsetunnolla on suuri rooli siinä, miten oppija määrittää oman roolinsa oppijana.
Hyvä itsetunto antaa uskallusta tarttua uusiin tehtäviin sekä luottamusta uusien asioiden
oppimiseen. Itsetunnon puute tai heikkous vähentää vastuunottokykyä. (Kupias 2001,
9.)

Elämä on jatkuvaa oppimista. Opimme monia asioita ja taitoja ilman, että kiinnitämme
itse oppimisprosessiin huomiota. Oppiminen motivoi oppijaa ja motivaatio kasvaa opittavan asian kiinnostavuuden myötä. Tällöin on kyse motivaatiosta. Oppiminen ja motivaatio ovat toisiaan kannustavia tai toisiaan huonontavia tekijöitä. (Verkko-tutorin sisältökartta.)

Oppiminen on prosessi, joka tuottaa oppimistuloksia. Oppimista prosessina ei voi käsin
koskettaa tai silmin nähdä. Prosessin tulos tosin voi olla havaittavissa esimerkiksi kävelemään oppimisena. Oppiessaan ihmisen ajattelumallit kehittyvät vaikuttaen yksilön arvoihin, asenteisiin ja tapoihin toimia. Ihmisen ikääntyessä hän oppii tiedostetusti ja tietämättään uusi asioita. Syvyyttä oppimiseen tuo vuorovaikutteisuus, oppija voi reflektoida
eli katsoa uudestaan omaa toimintaansa. (Verkko-tutorin sisältökartta.)

Tavoitteellista oppimista eli oppimaan oppimista taitona, voi kehittää. Kehityksessä mukana oleminen vaatii uusien tietojen omaksumista sekä oppimista. Tarvitaan siis oppimaan oppimisen hallitsemisen taitoja. Oppimaan oppimista voisi luonnehtia metataidoksi, jossa itsereflektiolla eli itsearvioinnilla on suuri merkitys. Uudistavan oppimisen
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peruskäsitteenä itsearvioinnilla tarkoitetaan kahta eri asiaa. Ensinnäkin yksilön valmiudet hankkia tietoja omista sisäisistä psyykkisistä prosesseista, esimerkiksi kykyä nähdä
oman ymmärtämisen määrä. Toisaalta itsearviointi on oppijan taitoja säädellä omaa sisäistä toimintaansa tehtävän vaatimusta vastaaviksi. (Ruohotie 1998, 77.)

Kuvassa 2 havainnollistetaan yleisen kouluoppimisen kokonaismalli, joka selittää oppimiseen vaikuttavia taustatekijöitä, oppimisprosessia ja oppimisen tuloksia. Oppimisen
kokonaismallin perusajatus on, että oppiminen on sidoksissa ympäröivään tilanteeseen
ja laajempaan sosiaaliseen kontekstiin ja kulttuuriin. Mallin mukaisesti oppijan henkilökohtaiset ja oppimisympäristöön liittyvät tekijät vaikuttavat havaintojen ja tulkintojen
kautta oppimisprosessiin. Oppimisprosessiin liittyvät kaikki oppimisen kannalta oleelliset
alueet, kuten esimerkiksi aikaisemmat tiedot, motiivit, oppimistyylit ja -strategiat. (Tynjäjä
2004, 16–20.)

Kuva 2. Oppimisen kokonaismalli (Tynjälä 2004, 17.)

Kuvassa 3 on oppimisprosessin säätelyä kuvaava malli. Siinä havainnollistetaan oppimisen prosessointistrategiaan vaikuttavia tekijöitä sekä oppimiskäsitysten, oppimisorientaatioiden ja oppimisstrategioiden välisiä suhteita. Oppimistyylit eivät ole esillä tästä mallissa. Oppimistyylit sisältyvät opiskelijan havaintoihin ja tulkintoihin uudesta tiedosta, tapaan omaksua, käsitellä ja varastoida tietoa.
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Kuva 3. Oppimisprosessin säätelyä kuvaava malli (Tynjälä 2004, 120.)

3.2

Oppimiskäsitykset

Oppimisprosessia on tutkittu paljon ja oppimiseen liittyen on määritelty erilaisia oppimiskäsityksiä ja oppimisteorioita. Riippuen oppimiskäsityksestä tai oppimisteoriasta määritelmä oppimiselle on erilainen. Behavioristinen oppimiskäsitys, jonka mukaisesti opettaja
lähinnä siirtää ulkoista tietoa oppijalle, oli suosiossa vielä vuosikymmeniä sitten. Suosiossa nykyään on konstruktivistinen oppimiskäsitys, jonka mukaan oppija itse rakentaa
aktiivisesti omaa ymmärrystään täydentämällä olemassa olevaa tietoa ja taitoa uudesta
opittavasta asiasta. Oppijan rooli on erittäin aktiivinen konstruktivistisessa oppimiskäsityksessä. Uuden tiedon hakeminen yhdistettynä oman osaamisen ja toiminnan reflektointiin korostuvat opiskelussa. (Verkko-tutorin sisältökartta.)

Konstruktivistisen oppimiskäsityksen mukaisesti tieto ei ole tiedon kokijasta riippumatonta objektiivista heijastumaa maailmasta, vaan sen rakentaa yksilö tai yhteisö. Oppiminen ei perustu tiedon passiiviseen vastaanottamiseen; se on oppijan kognitiivista toimintaa, jossa hän tulkitsee havaintojaan ja uutta tietoa aikaisemmin hankittuun tietoon
sekä kokemuksiinsa verraten. Oppija rakentaa elämänsä aikana kuvaansa maailmasta
ja sen ilmiöistä. Hän on siis aktiivisesti merkityksiä etsivä ja niitä rakentava yksilö. (Tynjälä 2004, 37–38.)
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3.3

Oppimistyylit

Oppimistyylillä tarkoitetaan luontaista tapaa, jolla hahmotamme sekä sisäistämme tietoa.
Ihmisen käyttäessä aistien kautta tullutta aineistoa ajattelussaan, mielikuvittelussaan ja
mieltämisessään, on kyse mielteistä eli miellejärjestelmistä. Jokaisella oppijalla on oma
yksilöllinen oppimistyylinsä, tyylien suhteelliset vahvuudet ovat aina henkilökohtaiset. Ihmisellä oppijana on yhtä aikaa monia aistikanavia käytössä, silti joku aisteista on oppimisen kannalta aina hallitsevin ja tehokkain. Käytettävät aistit vaihtuvat ja aktivoituvat
yksilön huomaamatta tilanteen ja asian mukaan. (Kokemuksellisen oppimisen oppimistyylit.)

Oppimistyylien jako voidaan tehdä myös tiedon ja omaksumiseen esitettyjen havainnollistamistapojen perusteella. Aisteihin perustuvia tiedonhankintatapoja ovat
•

näkeminen, katseleminen

•

kuunteleminen, keskusteleminen

•

käsillä tekeminen ja kokemiseen liittyvät toiminnat.

Aistimieltymyksiin eli miellejärjestelmiin perustuvassa oppimisessa nämä ovat
•

visuaalinen tyyli

•

auditiivinen tyyli

•

taktiilinen tyyli

•

kinesteettinen tyyli. (Prashnig 2000, 192.)

Kuvasta 4 voidaan havaita, miten aistimieltymykset jaotellaan.

10

Kuvassa 4. Yksilön aistimieltymykset (Prashnig 2000, 192.)

Oppimistyylit luokitellaan eri tavoin miellejärjestelmiin ja seuraavaksi kuvataan eri aistien
pohjalta määriteltyjä oppimistyylejä.
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3.4

Kinesteettis-taktiilinen oppija

Kinesteettis-taktiilinen oppija oppii ensisijaisesti tuntoaistin avulla. Tässä käsitellään kinesteettistä ja taktiilista samassa yhteydessä, koska taktiilinen oppiminen voidaan katsoa kinesteettisen oppimisen alalajiksi. Taktiilisessa oppimisessa etenkin käsin tekeminen ja koskeminen ovat tärkeitä. Oppimisessa korostuvat toiminnallisuus, jossa oppiminen tapahtuu kehon liikkeestä. Tärkeitä ovat havainnot, miltä jokin esine, asia tai liike
tuntuu. Taktiiliselle oppijalle on merkityksellistä, millaiselta vaatteet tuntutuvat päällä tai
millaiselta istuin tuntuu istua. Oppimistilanteissa pitää siis pyrkiä mukavaan olotilaan,
jotta ympäristö ei vie huomiota oppimiselta. (Kokemuksellisen oppimisen oppimistyylit.)

Kinesteettinen oppija ei pidä puhe-, kuuntelu- tai katselutilanteista, koska toiminta on
hänelle tärkeämpää. Oppiminen on luontaista tekemisen, kokeilemisen, eläytymisen ja
liikkumisen kautta. Hän muistaa hyvin, mitä on tehty. (Leitola 2001, 34.)

3.5

Visuaalinen oppija

Visuaalinen oppija oppii ensisijaisesti näköaistin avulla. Yksityiskohdat muodostuvat kokonaisuuden, oppiminen tapahtuu parhaiten näkemällä, tarkkailemalla ja lukemalla. Visuaalinen oppija kykenee palauttamaan mieleensä jo näkemäänsä erilaisina näkömielikuvina. Näitä hyödyntämällä hän kykenee oppimaan uutta. Erilaiset kuvat, värit, ja käsitekartat auttavat oppijaa. Yleensä visuaalisella oppijalla on hyvä keskittymiskyky sekä
mielikuvitus. (Kokemuksellisen oppimisen oppimistyylit.)

Visuaaliselle oppijalle katsekontakti on tärkeää keskusteltaessa. Hän tutustuu uuteen
tilanteeseen katselemalla, mutta ei pidä pitkistä auditiivisista esityksistä eikä pitkistä keskusteluista. Demonstraatiot ja kuvat palvelevat hyvin oppimista. (Leitola 2001, 32.)

3.6

Auditiivinen oppija

Auditiivinen oppija oppii ensisijaisesti kuuloaistin avulla. Hänellä on tarkkaavainen kuulo
ja asiat jäävät mieleen kuulokuvina. Ympäröivät äänet ja keskustelut kiinnostavat auditiivista oppijaa. Ominaista on myös vuoropuhelusta ja selittämisestä nauttiminen, ja hän
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etsii sanallisia selityksiä ongelmanratkaisuille. (Kokemuksellisen oppimisen oppimistyylit.)

Parhaiten auditiivinen opiskelija oppii kuuntelemalla, kyselemällä, ääneen lukemalla ja
ryhmäkeskusteluissa. Auditiivinen oppija muistaa suullisen ohjeen hyvin ja omaksuu sen
helposti. Hän vaistoaa paljon puhujan puhetavasta sekä äänensävyistä, joten opetustilanteessa ulosantiin kannattaa kiinnittää huomiota. Auditiivinen oppija viihtyy keskustelutilanteissa, oppii kyselemällä ja kommentoimalla. (Leitola 2001, 32–33.)

Oppimistyylejä on tässä mallissa neljä. Käytännössä jako ei ole niin yksiselitteinen vaan
jokaiseen oppimistyyliin liittyy oma ensisijainen käyttäytymismallinsa. Toimiva tapa tarkastella oppimistyylejä työssä ovat kokemukselliseen oppimiseen perustuvat oppimistyylit. Jako oppijoihin voidaan tehdä sen mukaan, korostuuko oppimisessa tarve käsitellä
omia kokemuksia ja konkreettisia tapahtumia kuten osallistujalle on ominaista vai käyttääkö erilaisia jäsennyksiä, prosessikuvauksia, malleja ja kokonaishahmotuksia, jolloin
on kyseessä päättelijä. Jako voidaan tehdä myös selvittämällä, korostuuko oppimisessa
tarve aktiiviseen kokeiluun ja harjoitteluun kuten toteuttajalla vai harkitsevaan havainnointiin, joka sopii tarkkailijan oppimistyyliksi. Seuraavassa kuvataan kokemukselliseen
oppimiseen perustuvat oppimistyylit.

Oppimistyyliltään osallistuja keskittyy uusien kokemusten hankkimiseen. Elämisen tyyli
on ”tässä ja nyt” ja kaiken mahdollisen kokeileminen kiinnostaa osallistujaa. Toimiminen
ensin ja jälkeenpäin ajatteleminen, seurallinen sekä herkästi pitkästyvä kuvaavat osallistujaa.

Tarkkailija keskittyy hankkimiensa tietojen ja kokemusten pohdiskeluun. Harkitseva ja
varovainen muiden kuuntelija. Suvaitsevaisuus muita kohtaan ja matalan profiilin pitäminen omista toimista kuvastavat tarkkailijaa.

Päättelijä tekee päätelmiä loogisen ajattelun avulla yhdistäen teoriat ja käytännön kokemuksensa. Toiminta on loogista ja kokonaisvaltaista, täydellisuuteen pyrkiminen ja pitkällinen harkinta-aika ennen käytännön toimiin ryhtymistä ovat päättelijälle tunnusomaisia.

Toteuttaja keskittyy ideoiden ja teorioiden toteuttamiseen. Halu kokeilla uusien ideoiden
ja teorioiden käytännön toimivuutta heti ja ilman huolia kuvastavat toteuttajaa. Pyrkimys
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käytännön ongelmien ratkaisemiseen jollakin uudella ja paremmalla tavalla kiinnostavat
toteuttajaa. (Kupias ym. 2014, 125-129.)

Kuvassa 5 on Kolbin mallin pohjalta tehty kaavio. Sillä havainnollistetaan, kuinka eri käyttäytymismalleihin perustuvat oppimistyylit sijoittuvat kehälle.

PÄÄTTELIJÄ

Kuva 5. Kolbin kokemuksellinen oppimisenmalli ja oppimistyylit (Kupias ym. 2014, 125).

3.7

Oppimisstrategiat

Tietoa hankkiessaan jokaisella oppijalla on oma oppimisstrategiansa. Oppija muokkaa
tietoa prosessin aikana päämäärätietoisesti ja omalla tavallaan, omalla oppimisstrategiallaan. Parhaimmillaan oppija kykenee muuttamaan oppimisstrategiaansa oppimista
edistäväksi ja tarkoituksenmukaisemmaksi. Oppimisstrategiat jaetaan hyvin yleisesti pintasuuntautuneisuuteen ja syväsuuntautuneisuuteen. (Verkko-tutorin sisältökartta.)

Pintasuuntautunut oppiminen luokitellaan passiiviseksi oppimiseksi. Asioiden ulkoa
opettelu ja pinnallinen tiedonhankinta ovat tunnusomaista, oppiminen on teknistä. Keskittyminen nopeasti unohtuviin yksityiskohtiin ja lähteiden kopioiminen kuvastavat tätä
oppimisstrategiaa. (Verkko-tutorin sisältökartta.)
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Syväsuuntautunut oppimisstrategia on aktiivista. Silloin opiskelija kokee opiskeltavan
asian itsensä kannalta tärkeäksi ja mielenkiintoiseksi. Hän haluaa ymmärtää kokonaisuuden, yhdistellä teorioita ja käytäntöä, oppia asiasta enemmän. Erilaiset tiedonhankinta- ja käsittelykeinot ovat käytössä. (Verkko-tutorin sisältökartta.)

3.8

Kyselyn toteutus

Työn ideointivaiheessa ja tutkimussuunnitelman tekemisen yhteydessä piti valita tiedonkeruumenetelmä aineiston keräämistä varten. Vaihtoehtoina tiedonkeruumenetelmäksi
oli useita, esimerkiksi haastattelu, joka on hyvin lähellä opintojen alussa käytävää HOKSkeskustelua. Silläkin saataisiin varmasti lisäarvoa, etenkin tekemällä se täysin strukturoidulla haastattelulla, jossa kysymykset on muotoiltu valmiiksi ja ne esitetään tietyssä
suunnitelmallisessa järjestyksessä. Avoin haastattelu olisi ollut liian pitkäkestoinen toteuttaa, ja se olisi todennäköisesti ollut monesti lähes monologi.

Havainnointi olisi ollut mielenkiintoinen menetelmä mutta johtuen valitsemastani kokonaisotannasta sen toteuttaminen olisi ollut mahdotonta. Tiedonkeruumenetelmäksi valittiin kysely. Kyselytutkimuksen etuina ovat vastaamisen nopeus ja tehokkuus. Lisäetuna
oli tietotekniikan hyödyntäminen, joka mahdollisti antamaan vastaukset omilla älypuhelimilla tai vaihtoehtoisesti oppilaitoksen tietokoneilla.

Tutkimusmuodoksi valittiin kokonaistutkimus, eli koko perusjoukko otettiin mukaan tutkimukseen eikä otantamenetelmää käytetty. Tämä tarkoittaa, että kaikki autoalan perustutkintoa syksyllä vuonna 2018 aloittaneet opiskelijat saivat mahdollisuuden vastata kyselyyn.

Kyselylomakkeessa kysymykset 1–8 ovat taustakysymyksiä, joiden avulla saadaan selville selittäviä tekijöitä. Niitä ovat
•

sukupuoli

•

ikä

•

peruskoulutus

•

tuen tarve edellisissä opinnoissa
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•

opiskeluvalmiudet

•

työhistoria

•

tavoitteet arvosanojen suhteen

•

oma arvio opintojen kestosta valmistumiseen.

Kyselylomakkeen kysymykset 9–12 liittyvät tutkittaviin asioihin eli selittäviin muuttujiin.
Niitä ovat
•

asioiden omaksumistavat

•

oppimistyylit

•

teoriaopintojen opiskelumalli

•

ammattiopintojen opiskelumalli.

Kysymykset voivat olla kyselylomakkeessa monivalintakysymyksinä (suljettu kysymys,
strukturoitu kysymys), avoimina kysymyksinä tai sekamuotoisina kysymyksinä. Monivalintakysymyksissä vastausvaihtoehdot ovat vastaajalle valmiina. Spontaaneja mielipiteitä pyritään vastaajilta saamaan avoimilla kysymyksillä. Osa vastausvaihtoehdoista annetaan sekamuotoisissa kysymyksissä mutta mukana on myös yksi tai useampi avoin
kysymys.

Tutkimuksen kyselylomakkeessa (liite 1) oli näitä kaikkia kysymysmuotoja. Strukturoiduilla kysymyksillä tarkoitetaan sitä, että kyselyssä on valmiina vastausvaihtoehdot,
joista valita. Tämä on kokemukseni perusteella hyvä tapa saada opiskelijat vastaamaan,
sillä kirjoittaminen ei ole osalle mielekästä ja vastaamisenkynnys kasvaa. Avoimien kysymysten vastauksissa korostuvat jokaisen vastaajan senhetkinen tunnetila ja se, miten
kysymyksen on ymmärtänyt.

Kysely toteutettiin internetpohjaisella Microsoft Officesta löytyvän Microsoft Forms -kyselyohjelmalla. Kyselyyn luotiin QR-linkki, jonka avulla kysely avautui ja vastaaminen
onnistui myös omalla älypuhelimella. QR-linkki oli tulostettuna paperilla, josta jokainen
luokka sai vuorollaan vastata kyselyyn. Kyselyn vastauslinkki lähetettiin myös Wilma-
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opiskelijahallintajärjestelmän avulla jokaiselle vastaajalle, jolloin kyselyyn vastaaminen
onnistui myös koulun tietokoneilla.

Vastaukset kerättiin yhteen tietokantaan viidestä eri kyselystä. Kaikki viisi kyselyä olivat
täysin samanlaisia (Liite 1). Syy tähän oli varokeino ylimääräisten vastausten varalta.
Teknisesti ei ollut mahdollista estää vastaamasta useamman kerran, joten tulokset kerättiin ryhmäkohtaisesti. Näin voitiin kontrolloida vastaajien määrää suhteessa ryhmäkokoon.

Kyselyjen koonti onnistui hyvin, ja vastausten saaminen oli enemmän ongelma kuin liika
vastausinnokkuus. Luokkien luokkatunnukset ja opiskelijamäärät olivat
•
•
•
•
•

HAauas18A, 18 opiskelijaa
HAauas18B, 16 opiskelijaa
HAauas18C, 17 opiskelijaa
HAauas18D, 18 opiskelijaa
HAaumako18, 18 opiskelijaa.

Vastaukset annettiin anonyymeinä, eli vastuksia ja vastaajaa ei voida yhdistää. Ainoa
yhdistävä tekijä oli luokkatunnus.

Kyselylomake lähettiin Wilma-järjestelmän avulla sähköpostimuodossa kaikille syksyllä
2018 autoalan perustutkinnon aloittaneille opiskelijoille. Saatesanat kyselyyn valituille
opiskelijoille olivat:
”Hei.
Teen opinnäytetyötä ja haluaisin Sinun näkemyksesi siitä, miten opetusta tulisi kehittää
oppilaitoksessasi. Vastaamalla kyselyyn voit vaikuttaa tulevien opintojesi järjestely- ja
kehittämissuuntiin. Kannattaa siis vastata.
Linkistä pääset vastaamaan, linkki toimii myös puhelimella. Huomioi, että kaikkiin kysymyksiin täytyy vastata ja vähintäänkin tehdä muutoksia valinnoissa liikuttamalla niitä ylös
tai alas.
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=0ToI_J5axUSMtiLrVbUhrchzLAdVap5Oqj9RymeEJoFUMjNENDRQVUs3QkcwWEtOQzdYV1NIMVRXUS4u
Terveisin: Sami Piirainen.”
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Toinen vastausten keräämistapa oli A4-paperiin tulostettu QR-koodi, jonka avulla pääsi
älypuhelimellaan vastaamaan kyselyyn. Jokaiselle ryhmälle toimitettiin vastaamaan ohjaava QR-koodi. Samalla heille kerrottiin opinnäytetyöstä ja että vastauslinkki oli myös
viestinä Wilmassa. Vastaaminen tapahtui anonyymisti, joten vastaajat eivät saisi tietää
toistensa vastauksia. Kyseisten oppilasryhmien opettajia ohjeistettiin vielä kyselyyn liittyvästä vastaamistekniikasta sekä pyydettiin olemaan heti puhelinyhteydessä, mikäli tarvetta olisi. Tarvetta ei ilmennyt.

4

Kyselyn tulokset

Autoalan perustutkinnon syksyllä 2018 aloittaneita on yhteensä 87. Sukupuolijakauma
oli naisia 11 ja miehiä 76. Kyselyyn eivät kaikki opiskelijat vastanneet. Vastanneita oli 45
opiskelijaa, joista 10 naista ja 35 miestä.

4.1

Vastaajien taustatiedot

Kysymyksessä numero 1 kysyttiin vastaajan sukupuolta. Alla olevassa kuvassa 6 on esitetty, millainen oli kyselyyn vastanneiden sukupuolijakauma prosentuaalisesti.

KYSELYYN VASTANNEIDEN
SUKUPUOLI

22 %

78 %

Nainen

Mies

Kuva 6. Kyselyn prosentuaalinen jakauma sukupuolen mukaisesti.
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Vastausprosenttien suhteen naiset olivat todella aktiivisia. Kuvassa 7 on havainnollistettu kyselyn vastausprosentit. Naisten vastauksia saatiin 10, jolloin vastausprosentti oli
91 % ja miesten 35, jolloin vastausprosentti jäi 46 %:iin. Kokonaisvastausprosentti jäi
matalaksi ollen 52 %.

Kyselyn vastausprosentit
100%

91%

90%
80%
70%
60%

52%
46%

50%
40%
30%
20%
10%
0%
Naiset

Miehet

Yhteensä

Kuva 7. Kyselyn vastausprosentit sukupuolen mukaisesti sekä kokonaisvastausprosentti.

Kysymyksessä numero 2 kysyttiin vastaajan ikää vuosina. Vastaajien keski-ikä oli 16,7
vuotta. Kuvassa 8 on esitetty vastaajien ikäjakauma. Vastaajista 16-vuotiaita oli yli puolet
(58 %).
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Vastaajan ikä vuosina,
prosenttiosuudet
20 vuotta
2%

23 vuotta
4%

17 vuotta
2%

19 vuotta
2%

18 vuotta
31 %

16 vuotta

17 vuotta

18 vuotta

16 vuotta
58 %

19 vuotta

20 vuotta

23 vuotta

Kuva 8. Vastaajien ikäjakauma prosenttiosuuksin.

Kolmannessa kysymyksessä oli strukturoidut vastausvaihtoehdot liittyen viimeisimpään
opiskelupaikkaan ja lisäksi oli mahdollisuus vapaaseen vastausvaihtoon. Kysymys antoi
hyvät lähtötiedot vastaajien opiskelulähtökohdista, ja vertailuarviointi mahdollistuu. Kuvan 9 ympyräkaavio havainnollistaa peruskoulusta tulleiden vastaajien suuren prosenttiosuuden.

20

Lähtötilanne, aiemmat opinnot
2%
13%

Peruskoulu

84%

Aikaisemmin suoritettu toisenasteen tutkinto (jos se jäi kesken valitse silti
tämä)
VALMA (vaativana erityisenä tukena järjestettävä ammatilliseen koulutukseen
valmentava koulutus) sisältäen myös maahanmuuttaja opiskelijat

Kuva 9. Vastaajien aiemmat opinnot prosenttiosuuksin.

Kuudennessa kysymyksessä kysyttiin työhistoriasta. Työhistoriavastaukset kuuluvat
taustatietoihin, mistä syystä ne käsitellään tässä kohdassa työtä. Koulutuksen järjestäjän
tehtävänä on opiskelijan esittämien asiakirjojen ja muiden selvitysten perusteella selvittää, tunnistaa ja tunnustaa opiskelijan aiemmin hankittu osaaminen, joka vastaa suoritettavan tutkinnon tai koulutuksen perusteiden ammattitaitovaatimuksia tai osaamistavoitteita. Työhistorialla on siis merkittävä rooli HOKSin teon yhteydessä. Aiemmin hankittua osaamista ei ollut 16 vastaajalla, joilla ei ole työhistoriaa. 16 vastasi olleensa kesätöissä 2 viikkoa, 8 on työskennellyt useampana eri ajanjaksona erilaisissa työtehtävissä. 3 oli ollut yhtäjaksoisesti yli 4 kuukautta saman työnantajan palveluksessa, 2 vastasi työskennelleensä palkkatyössä autoalalla. Kuvassa 10 on pylväskaaviolla havainnollistettu opiskelijoiden työhistoria.
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Vastaajien työhistoria
40%

36%

36%

35%
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Kuva 10. Työhistoriat ja niiden jakaumat.

4.2

Tuen tarve opinnoissa

Neljännessä kysymyksessä vastattiin mahdollisesta tuen tarpeesta edellisissä opinnoissa. Myös tämä kysymys oli strukturoitu mutta sisälsi lisäksi muu-vaihtoehdon. Kuvan
10 pylväsdiagrammista nähdään ohjauksen ja tuen tarpeet edellisissä opinnoissa.

Vastaajista 38 tuli suoraan peruskoulusta, 6 oli aloittanut jonkin muun toisen asteen opinnot ja vaihtanut nyt autoalalle. Yksi vastaajista oli käynyt VALMA-koulutuksen (vaativana
erityisenä tukena järjestettävä ammatilliseen koulutukseen valmentava koulutus). Ohjauksen ja tuen tarvetta edellisissä opinnoissa ei ollut tarvinnut 15, jonkin verran tukiopetusta oli saanut 11. Osan opinnoistaan pienryhmässä oli opiskellut 9, ja joustavassa perusopetuksessa (JOPO) oli ollut 7. Henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva
suunnitelma (HOJKS) oli laadittu kolmelle vastaajalle. (Kuva 11.)
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Ohjauksen ja tuen tarve opinnoissa
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järjestämistä
koskeva…
16%
7%

Kuva 11. Vastauksista saadut ohjaus- ja tuentarpeet prosenttiosuuksin.

4.3

Opiskeluvalmiudet

Kysymyksessä 5 kysyttiin yksilöidyimmin vastaajien omia näkemyksiä opiskeluvalmiuksistaan. Opiskeluvalmiuksien kysymys oli tehty taulukkomuotoisena kysymyspatterina,
johon vastattiin Likertin mielipideasteikolla. Likertissä vastausvaihtoehdot ovat valmiiksi
määriteltyjä. Asteikko on valittavissa 5–7-portaiseksi ja mielipidekysymyksiin vastataan
joko nousevalla tai laskevalla asteikolla. Kysymyksillä pyrittiin löytämään mahdollisia
poikkeavuuksia opiskeluvalmiuksista ja se, miten niihin tulisi koulutuksen järjestäjänä
vastata.

Opiskeluvalmiuksilla tarkoitetaan tässä työssä ammatillisen koulutuksen, autoalan perustutkinnon tutkinnon tavoitteissa määriteltyjä opiskeluvalmiuksia. Tärkeänä pidetään
asennetta ja motivaatiota ja hyvää elämän hallintaa. Opiskeluvalmiuksia ovat myös lukuja kirjoitustaito sekä itsenäisen ja ryhmätyöskentelyn taidot. (Tutkinnon tavoitteet.)

Opiskeluvalmiudet-osion kysymys numero 1, kysyi valmiuksia työaikojen noudattamiseen. Vastaukset jakautuivat kuvan 11 mukaisesti. Työaikojen noudattamisen prosentuaaliset vastaukset olivat seuraavat: hyvät valmiudet 13 %, melko hyvät valmiudet 60 %,
16% ei osannut sanoa, melko heikot valmiudet 11 % ja heikot valmiudet 0 %. (Kuva 12.)
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Työaikojen noudattaminen
2. melko heikot
valmiudet
11 %
5. hyvät
valmiudet
13 %
3. en osaa
sanoa
16 %

4. melko hyvät
valmiudet
60 %

1. heikot valmiudet

2. melko heikot valmiudet

4. melko hyvät valmiudet

5. hyvät valmiudet

3. en osaa sanoa

Kuva 12. Työaikojen noudattamisen valmiudet.

Opiskeluvalmiudet-osion kysymyksessä numero 2 opiskelijan tuli arvioida omia vastuunottamistaitojaan. Vastuun ottamisella tarkoitettiin tässä yleisellä tasolla vastuun ottamista
arkielämästä ja opiskelusta sekä koulussa annetuista työtehtävistä. Vastuun ottamisen
prosentuaaliset vastaukset olivat hyvät valmiudet 20 %, melko hyvät valmiudet 56 %, 20
% ei osannut sanoa, melko heikot valmiudet 4 % ja heikot valmiudet 0 %. Kuvassa 13
on esitetty vastaukset prosenttiosuuksin.
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Kuva 13. Vastaukset vastuun ottamisen valmiuksista prosentteina.

Opiskeluvalmiudet-osion kysymyksessä numero 3 opiskelija arvioi, miten hyvin hän kykenee hoitamaan velvoitteitaan. Tässä tarkoitetaan opiskeluun liittyviä velvoitteita eli
huolehtimista opintojen etenemisestä sekä osaamisen karttumisesta. Kuvan 14 mukaisesti velvoitteiden hoitamisen vastaukset olivat hyvät valmiudet 15 %, melko hyvät valmiudet 67 %, 18% ei osannut sanoa, melko heikot valmiudet 0 % ja heikot valmiudet 0
%.
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Velvoitteiden hoitaminen
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Kuva 14. Opiskelijoiden vastaukset velvoitteiden hoitamisesta.

Opiskeluvalmius-osion kysymyksessä numero 4 opiskelijat arvioivat yleisiä ATK-taitojaan. Niillä tarkoitetaan tässä automaattista tietojenkäsittelyä, jossa tietokoneiden ja digitaalisen tietoliikenteen avulla muokataan, tallennetaan ja haetaan tietoa. Vastaukset
olivat seuraavat: hyvät valmiudet 33 %, melko hyvät valmiudet 47 %, 13 % ei osannut
sanoa, melko heikot valmiudet 7 % ja heikot valmiudet 0 %. Kuvassa 15 on esitetty yleisten ATK-taitojen vastausten jakauma.

26
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Kuva 15. Opiskelijoiden arviot yleisistä ATK-taidoistaan.

Siirtyminen fyysisistä oppikirjoista e-kirjoihin sekä internetpohjaisiin oppimisympäristöihin on tätä päivää. Se edellyttää opiskelijalta digitaalisten ja verkko-opiskelumenetelmien
hallintaa. Opiskeluvalmiuksien viidennessä kysymyksessä opiskelijat arvioivat digitaalisten tai verkko-opiskelumenetelmien hallintaa seuraavasti: hyvät valmiudet 18 %, melko
hyvät valmiudet 65 %, 13 % ei osannut sanoa, melko heikot valmiudet 4 % ja heikot
valmiudet 0 %. Kuvassa 16 on esitetty digitaalisten tai verkko-opiskelumenetelmien hallinta valmiudet prosenttiosuuksin.
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Kuva 16. Opiskelijoiden arviot digitaalisten ja verkko-opiskelumenetelmien hallintataidoista.

Tiedonhakeminen on tiedon etsimistä erilaisista tiedonlähteistä. Edellytyksenä on tiedonlähteiden tuntemus ja tekninen taito käyttää esimerkiksi tietokantoja. Tiedonhankintataidot ovat hyödyllisiä jokapäiväisessä viestinnässä ja oppimiseen liittyvissä asioissa. Opiskelija tarvitsee tiedonhankintataitoja muun muassa itsenäisessä opiskelussa, tiedon etsimisessä ja paikantamisessa sekä tiedon arvioinnissa. Kuvassa 17 esitetään tiedonhakutaitojen valmiuksien prosentuaaliset osuudet. Seuraavassa vastaukset lueteltuina: hyvät valmiudet 13 %, melko hyvät valmiudet 65 %, 18 % ei osannut sanoa, melko heikot
valmiudet 4 % ja heikot valmiudet 0 %.
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Kuva 17. Opiskelijoiden arviot tiedonhakutaidoistaan.

Vuorovaikutustaitoja tarvitaan päivittäin opiskelussa sekä vapaa-ajalla. Neuvottelu- ja
keskustelutaidot ovat yksilöllisiä, ja niitä voi kehittää. Sosiaalisia taitoja ovat muun muassa empatia ja oman vuoron odottaminen. Vuorovaikutus- ja sosiaalitaidot ovat tärkeä
osa ammattitaitoa ja kuuluvat työelämän avaintaitoihin. Kuvan 18 mukaisesti esitettynä
vuorovaikutus- ja sosiaaliset taidot ovat seuraavat: hyvät valmiudet 8,9 %, melko hyvät
valmiudet 53,3 %, 26,7 % ei osannut sanoa, melko heikot valmiudet 11,1 % ja heikot
valmiudet 0 %.

29

Vuorovaikutus- ja sosiaaliset taidot
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Kuva 18. Opiskelijoiden valmiudet vuorovaikutus- ja sosiaalisiin tilanteisiin.

Ryhmässä työskentely on ominaista oppilaitosympäristössämme etenkin työsaleissa.
Opiskelijat työskentelevät ryhmissä, aidoissa työtilanteissa ajoneuvojen parissa. Hyvän
ryhmäkokoonpanon löytäminen voi viedä aikaa. Yleensä he saavat itse valita työparinsa
ja ryhmänsä. Tällä kysymyksellä haetaan ennakkotietoa opiskelijan taidoista opiskella
ryhmässä. Kuvassa 19 on esitetty valmiudet, huomioitavaa on, että melko heikko ja
heikko esiintyvät vastauksissa. Ryhmässä työskentelyn taidot olivat: hyvät valmiudet 20
%, melko hyvät valmiudet 54 %, 20 % ei osannut sanoa, melko heikot valmiudet 4 % ja
heikot valmiudet 2 %.
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Ryhmässä työskentelyn taidot
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Kuva 19. Valmiudet ryhmässä työskentelyyn prosenttiosuuksin.

Itsenäisen opiskelun taidot korostuvat etenkin etätehtävien yhteydessä. Toisen asteen
oppilaitoksissa kotitehtäviä kutsutaan etätehtäviksi. Etätehtävät vaativat monesti, tehtävästä riippuen oma-aloitteisuutta, tiedon hakutaitoja ja periksi antamattomuutta. Etätehtävien teettäminen on yleistynyt ja niillä korvataan lähiopetustunteja. Kuvan 20 ympyräkaaviosta nähdään opiskelijoiden itsenäisen opiskelun taidot: hyvät valmiudet 16 %,
melko hyvät valmiudet 51 %, 29 % ei osannut sanoa, melko heikot valmiudet 2 % ja
heikot valmiudet 2 %.
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Itsenäisen opiskelun taidot
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Kuva 20. Opiskelijoiden valmiudet itsenäiseen opiskeluun.

Itsearviointitaidot kehittyvät ammattitaidon kasvaessa ja itsetunnon vahvistuessa. Ammatillisten valmiuksien lisääntyessä opiskelija pääsee yhä lähemmäs laadukasta työnjälkeä ja saavuttaa ammattitaitovaatimukset. Noviisille itsearviointi on vaikeaa, ja tässä
kyselyssä sillä haluttiin saada tuntumaa opiskelijoiden itsetietoisuudesta. Itsearvioinnin
tavoitteena on, että opiskelija tunnistaa omat
•

vahvuudet

•

taidot

•

kyvyt

•

oppimisen kehittämiskohteet

•

harjoittelua vaativat asiat

•

puutteelliset tiedot (Itsearviointi.)
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Kuvassa 21 on esitetty itsearviointitaitojen jakautuminen. Lähes puolet (44 %) ei osannut
sanoa, millaiset ne ovat. Lueteltuna itsearviointitaidot ovat seuraavat: hyvät valmiudet 9
%, melko hyvät valmiudet 38 %, 44 % ei osannut sanoa, melko heikot valmiudet 7 % ja
heikot valmiudet 2 %.

Itsearviointitaidot
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Kuva 21. Itsearviointivalmiuksien määrät prosenttiosuuksin.

4.4

Opiskelun tavoitteellisuus

Seitsemäs kysymys pyysi vastaajaa laittamaan neljä opintoarvosanoihin liittyvää väitettä
omalta kannalta tärkeysjärjestykseen. Kysymyksellä pyrittiin löytämään opiskelumotivaation taso ja tavoitteellisuus. Kysyttäessä tavoitteita arvosanojen suhteen suurimman
prosentuaalisen vastauksen sai 49 %:n osuudella vastausvaihtoehto ”Arvosanoilla ei ole
minulle merkitystä, riittää että valmistun kolmessa vuodessa”. 33% vastasi: ”Pyrin saamaan hyvät arvosanat, uskon niillä olevan merkitystä tulevaisuuteni kannalta.”
13 % oli sitä mieltä, että työllistyminen on arvosanoja tärkeämpää. 4% vastasi: ”Pyrin
kiitettäviin arvosanoihin ja samalla pyrin varmistamaan jatko-opiskelumahdollisuuksiani.”
Vastaukset ovat luettavissa kuvan 22 pylväskaaviosta, josta löytyvät myös sijalla 2, 3 ja
4 olevat tavoitteet.
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Kuva 22. Tavoitteet arvosanojen suhteen prosenttiosuuksin ja arvojärjestyksessä.

Kahdeksas kysymys koski valmistumisen aikataulua, ja tällä haluttiin kartoittaa tulevia
järjestelyjä muun muassa koulun työtilojen suhteen. Lisäksi haluttiin herättää vastaajissa
ajatus ja tietoisuus nopeammasta mahdollisuudesta valmistumiseen. Saatujen tulosten
perusteella 34 vastasi opiskelevansa 3 vuotta, prosentteina 76 %. 15 % vastasi olevansa
aktiivinen opiskelija ja kiinnostunut nopeammasta valmistumisesta. Loput 9 % pyrkii vieläkin nopeampaan valmistumiseen. Vapaamuotoisia vastauksia ei annettu. Opiskelijoiden mielestä kolmen vuoden opiskelumalli (kuvasta 23) vaikuttaisi sopivan heille.
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9%
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Opiskeluaikani on 3 vuotta. Minulla ei ole muita suunnitelmia.

Opiskeluaikani on vähemmän kuin 3 vuotta, ehkä 2,5 vuotta. Olen aktiivinen
opiskelija ja kiinnostunut suorittamaan opintojani myös loma-aikoina.
Olen kiinnostunut opiskelusta ja olen valmis tekemään enemmän
saavuttaakseni nopeammin pätevyyteni. Tavoiteaikani voisi olla 2 vuotta kun
suoritan opintojani suunnitellusti ja paljon työssäoppimispaikoilla.
Muu, vapaamuotoinen vastaus

Kuva 23. Arvio valmistumisen aikataulusta ja suunnitelmasta.

4.5

Itsearviot omaksumistavoista

Yhdeksännessä kysymyksessä piti arvioida omia asioiden omaksumistapoja. Vaihtoehtoja oli kolme, jotka tuli asettaa itseään parhaiten kuvaavaan arvojärjestykseen. Ylimmäksi tuli jättää parhaiten kuvaava ja alimmaksi vähiten itseään kuvaava vaihtoehto.
Vaihtoehdoissa oli kerrottu, mitä eri omaksumistyylit tarkoittavat ja mikä on kullekin tyylille ominaista. Vaihtoehdot olivat seuraavat:
▪

Olet visuaalinen omaksuja, opit katselemalla. Otat vastaan tietoa havainnoimalla ja tarkkailemalla ympäristön tapahtumia sekä lukemalla käsikirjoja ja
muuta näkyvää materiaalia.

▪

Olet auditiivinen omaksuja, opit kuuntelemalla. Otat tietoa vastaan pääasiassa
kuulosi avulla ja muistat helposti kaiken kuulojärjestelmän kautta omaksumasi
tiedon.

▪

Olet kinesteettinen omaksuja, opit tekemällä. Haluat itse kokea asiat. Tarvitset
oppimistilanteissa liikkumavaraa ja omaksut asioita parhaiten tekemällä niitä
käytännössä.
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Kuvassa 24 on esitetty arvojärjestys ja vastausprosentit. Vastauksista ylimpään eli arvojärjestyksessä ensimmäiseksi sijalle 1 tuli opiskelijoiden mielestä ensisijainen omaksumistapa. Ensisijainen omaksumistapa, kinesteettinen omaksuja, sai 40 % vastauksista,
visuaalinen omaksuja 38 %, ja kolmanneksi valittiin auditiivinen 22 %:n kannatuksella.
Toissijaisena omaksumistapana arvojärjestyksessä pidettiin yleisimmin visuaalista
omaksuntaa 51 %:n vastausmäärällä. Tätä voidaan pitää tärkeänä havaintona. Visuaalisuuden tärkeys korostui vastauksissa.

VASTAUSPROSENTTI
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Kuva 24. Asioiden omaksumistavat arvojärjestyksessä.

4.6

Mielekkäimmät oppimistyylit

Kymmenennessä kysymyksessä piti arvioida itselle mielekkäintä oppimistyyliä. Vastausvaihtoehtoja oli jotka, jotka piti laittaa arvojärjestykseen. Oppimistyylit olivat auki kirjoitettuina väitteen jälkeen, jotta vastaajan oli helpompi ymmärtää ja valita arvojärjestys. Vastausten avulla voidaan vaihdella opiskeluryhmien kokoonpanoa tai painottaa tietynlaista
oppimistyyliä. Pyrkimyksenä on toimiva kokonaisuus ja opintojen edistäminen.

Oppimistyylivaihtoehdot olivat seuraavat:
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Oppimistyyliltään osallistuja keskittyy uusien kokemusten hankkimiseen. Elämisen tyyli
on ”tässä ja nyt” ja kaiken mahdollisen kokeileminen kiinnostaa osallistujaa. Toimiminen
ensin ja jälkeenpäin ajatteleminen, seurallinen sekä herkästi pitkästyvä kuvaavat osallistujaa.

Tarkkailija keskittyy hankkimiensa tietojen ja kokemusten pohdiskeluun. Harkitseva ja
varovainen muiden kuuntelija. Suvaitsevaisuus muita kohtaan ja matalan profiilin pitäminen omista toimista kuvastavat tarkkailijaa.

Päättelijä tekee päätelmiä loogisen ajattelun avulla yhdistäen teoriat ja käytännön kokemuksensa. Toiminta on loogista ja kokonaisvaltaista, täydellisuuteen pyrkiminen ja pitkällinen harkinta-aika ennen käytännön toimiin ryhtymistä ovat päättelijälle tunnusomaisia.

Toteuttaja keskittyy ideoiden ja teorioiden toteuttamiseen. Halu kokeilla uusien ideoiden
ja teorioiden käytännön toimivuutta heti ja ilman huolia kuvastavat toteuttajaa. Pyrkimys
käytännön ongelmien ratkaisemiseen jollakin uudella ja paremmalla tavalla kiinnostavat
toteuttajaa.

Oppimistyyleistä (kuva 25) suosituin oli osallistuja, vastauksista 56 %. Tämä on merkityksellinen määrä ja tukee kokemusperäistä käsitystä opiskelijoiden koulukäyttäytymisestä. Suurin osa opiskelijoista on taipuvainen toimimaan ensin ja ajattelemaan vasta
jälkeenpäin. Tarkkailijoita oli hieman yli neljännes, 27 % vastanneista. Havainto on yleispätevä: kun ryhmäkoko on 18, niin 5 opiskelijaa jättäytyy mielellään taka-alalle ja pitää
toimistaan matalaa profiilia. Päättelijöitä oli 11 % ja toteuttajia 7 %. Toiseksi vastaajien
arvojärjestyksessä nousi tarkkailija 47 %:n osuudella, mikä kertonee nuorten vastaajien
taipuvaisuudesta varovaisuuteen. Opetusjärjestelyiden osalta voidaan tuloksista huomioida ryhmän kokoonpanossa osallistujien ja tarkkailijoiden suhdetta. Tällä voisi olla suuri,
positiivinen merkitys mielekkään työskentelyn sekä oppimisen osalta.

Esimerkiksi jos ryhmä koostuu neljästä opiskelijasta, tulisi ryhmään laittaa jokaista oppimistyyliä edustava opiskelija. Heidän tehtävänsä harjoituksessa olisi ennalta määritelty.
Otetaan esimerkiksi auton määräaikaishuollon toteuttaminen. Siinä päättelijän rooli olisi
tarkastaa auton aikaisemmat huoltotiedot auton huoltovihkosta tarkkailijan seuratessa ja
keskustellessa aiheesta. Päättelijä ja tarkkailija tekisivät esityön auton huollolle etsimällä
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korjaamotietokannasta kyseiseen autoon valmistajan määrittelemät huolto-ohjeet. He
opiskelisivat ohjeet niin hyvin, että kykenisivät ohjeistamaan toteuttajaa ja osallistujaa
työntekemisessä.

Toteuttajan ja osallistujan tehdessä huoltotyötä, päättelijä ja tarkkailija olisivat aktiivisena
seuraamassa sen edistymistä. Kun työ olisi valmis, se käytäisiin vaihe vaiheelta läpi yhdessä miettien ja keskustellen. Tässä vaiheessa opettaja olisi mukana, tehden tarkentavia kysymyksiä tehdystä huollosta.
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Kuva 25. Oppimistyylit arvojärjestyksessä.

4.7

Valitut teoriaopintojen opiskelumallit

Yhdestoista kysymys kartoitti parasta tapaa teoriaopintojen opiskeluun. Kysymyksellä
haluttiin selvittää, millaisia valmiuksia tai vaihtoehtoisia suorittamistapoja opiskelijat haluaisivat teoriaopintojen osalta. Vastausvaihtoehtoja oli neljä kappaletta. Opiskeluvaihtoehdoista piti valita vain yksi. Vastausvaihtoehdot olivat:
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Luokkaopetuksessa opettaja esittää opettavan asian esimerkiksi diaesityksen avulla samalla kertoen asiasta lisää, vuorovaikutus ja dialogi korostuvat. Kurssin sisältö on samanlainen kuin itseopiskelussa. Kokeen läpäisyn jälkeen voi ilmoittautua käytännön oppikurssille.

Teorian opiskelu opiskellaan koululla itsenäisesti, jonka jälkeen kokeen suorittaminen
tapahtuu koulussa. Opiskelu tapahtuu kouluntietokoneita hyödyntäen koulun luokkatiloissa ja kirjastossa, opettajalta voi kysyä neuvoja opiskeluun. Kokeen suorittamisen jälkeen voi ilmoittautua käytännön oppikursseille.

Teorian opiskelu tapahtuu muualla kuin koulun tiloissa, koe suoritetaan koulussa. Itsekuri ja määrätietoisuus ovat tärkeitä onnistumisen kannalta. Vaatii hyvät opiskeluvalmiudet laitteiden puolesta eli internet-yhteys sekä toimiva tietokone ovat edellytyksiä. Kokeen suorittamisen jälkeen voi ilmoittautua käytännön oppikursseille.

Vaihtoehdoista viimeinen oli muu vaihtoehto eli niin kutsuttu avoin kenttä, johon voi itse
vastata kirjoittamalla.

Vastaukset teoriatuntien (kuva 26) malleiksi olivat seuraavanlaiset: Perinteinen luokkaopetus sai 42 % kannatuksesta. Lähes neljännes (24 %) olisi valmis opiskelemaan koululla itsenäisemmin, ja kolmasosa (33 %) haluaisi opiskella teorian kokonaan kotona.
Muu-vaihtoehtoonoli ei tullut yhtään vastausta.
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Teoria-osioiden opiskelumallit

33%

42%

24%

Luokkaopetus, jossa opettaja esittää opetettavan asian esimerkiksi diaesityksen avulla
samalla kertoa asiasta lisää. Vuorovaikutus on keskeinen tekijä.
Opiskelet koululla teorian itsenäisesti ja tulet sitten suorittamaan koetta koululle.
Opiskelet kotona teorian ja tulet sitten suorittamaan koetta koululle.

Kuva 26. Teoria-osioiden opiskelumallien vaihtoehdot ja kannatusprosentit.

4.8

Valitut käytännön opiskelumallit

Viimeinen kysymys liittyi käytännön opiskeluun koululla. Kysymyksellä pyrittiin löytämään oma-aloitteisten ja itsenäiseen opiskeluun kykenevien opiskelijoiden määrä. Tiedon avulla voidaan mitoittaa vaihtoehtoisten opintopolkujen tarvetta. Vaihtoehdot, joita
oli kolme kappaletta tuli laittaa mielekkyysjärjestykseen, ylimpään mieluisin ja alimpaan
vähiten mielekäs käytännön oppimistapa.

Vaihtoehdot olivat:

Opettaja näyttää mallisuorituksen. Harjoittelun alussa ja sen aikana opastetaan, harjoitteet tehdään lukujärjestyksen mukaisesti. Osaamalla työtehtävän siitä saa osaamispisteet.

Oppiminen tapahtuu harjoittelemalla itsenäisesti videon ja/tai luettavan opetusmateriaalin avulla. Osaaminen testataan käytännön kokeella, johon ilmoittaudutaan. Hyväksytty
suoritus lisää osaamispisteitä.
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Itsenäinen toiminta pelkän koulutuskortin avulla. Koulutuskortista löytyy kaikki tarvittava
tieto suorituksen tekemisestä dokumentointiin. Osaamalla työtehtävän, kertyvät osaamispisteet.

Vastaajista 69 % (kuva 27) halusi nähdä työtehtävästä mallisuorituksen sekä opastusta
harjoittelun alkuvaiheessa sekä opettelun aikana. 18 % vastaajista oli valmis itsenäiseen
harjoitteluun ja opiskeluun. Tässä vaihtoehdossa opettajaa tarvitaan vain käytännönkokeen valvomiseen. 13 % vastaajista koki olevansa täysin valmis itsenäiseen opiskeluun
ja toimimaan koulutuskortin avulla aina dokumentointiin ja itsearviointiin saakka. Tässä
mallissa opettaja haastattelee opiskelijaa hänen tekemiensä dokumenttien pohjalta. Arviointi tehdään otettujen valokuvien, videotallenteiden ja/tai raportin avulla. Myös itse
laadittu blogi, jossa on valokuvia aiheesta, on yksi hyvä vaihtoehto.

VASTAUSPROSENTTI

KÄYTÄNNÖN OPPITUNTIEN OPPIMISMALLIT
80%
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50%
40%
30%
20%
10%
0%

Koet että mallisuorituksen
tekeminen/näyttäminen
opettajan taholta on
tärkeää. Haluat myös
opastusta harjoittelun
alkuvaiheessa sekä
opettelun aikana.

Opit parhaiten katsomalla
aiheesta videon ja/tai
opetusmateriaalin ja
harjoittelemalla
itsenäisesti.

Osaat toimia itsenäisesti ja
löydät kaiken tarvittavan
pelkän koulutuskortin
avulla. Apua tarvitset
lähinnä lukittujen kaappien
ja ovien avaamiseen.
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69%

18%

13%

2 Sija

20%

51%

29%

3 Sija

11%

31%

58%

Kuva 27. Käytännön oppituntien oppimismallit jakauma ja arvojärjestys.

Yhdistämällä samaan taulukkoon vastaajien valitsemat asioiden omaksumistavat ja oppimistyylit, saadaan kuvan 28 mukainen jakauma. Opiskelijoista lähes kolmannes (29 %)
on visuaalisia omaksujia, joiden oppimistyyli on osallistuja. He oppivat havainnoimalla
sekä tarkkailemalla ympäristöään etsien tekemistä, ryhtyvät heti toimeen tai jos se ei ole
mahdollista, niin pitkästyvät nopeasti.
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Seuraava ryhmä, lähes viidennes (16 %) ovat kinesteettiset omaksujat, joiden oppimistyyli on osallistuja. Kuvaavaa on ”tässä ja nyt” -ajattelu ja tekeminen. Heidän oppimisensa perustuu paljon käsin tekemiseen ja asioiden kokemiseen; työhön pitää päästä
nopeasti käsiksi.

Yksikään vastaaja ei kokenut olevansa mikään seuraavista: visuaalinen omaksuja, joka
on oppimistyyliltään päättelijä, tai visuaalinen omaksuja, joka on oppimistyyliltään toteuttaja tai auditiivinen omaksuja, joka on oppimistyyliltään toteuttaja. Loput omaksumismallien ja oppimistyylien yhdistelmät jakautuivat tasaisesti.
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Opiskelijat omaksumistavoittain ja
oppimistyyleittäin
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Kuva 28. Opiskelijat omaksumistavan ja oppimistyylin yhdistelmien jakaumat prosentteina.
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5

Tulosten analyysi

Tuloksista saatujen tietojen perusteella OSAOssa aloittava autoalan perustutkintolainen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

on todennäköisemmin mies
on iältään hieman yli 16-vuotias
tulee todennäköisesti suoraan peruskoulun yhdeksänneltä luokalta
on tarvinnut todennäköisesti jotain tukitoimia edellisissä opinnoissaan tähän en
osaa vastata, josko muualla kuin koulussa osaa opiskella?
arvioi omaavansa melko hyvät opiskelutaidot
omaa todennäköisesti hieman työkokemusta
arvioi valmistuvansa kolmessa vuodessa, arvosanat eivät ole niinkään tärkeitä
on omaksumistavaltaan kinesteettinen tai visuaalinen omaksuja
on todennäköisesti oppimistyyliltään osallistuja tai tarkkailija
opiskelee teoriaopinnot mieluiten monimuoto-opetuksena
opiskelee käytäntöä mielellään itsenäisesti myös videon tai muun opetusmateriaalin avustuksella.

Johtuen jokaisen yksilön eri toiveista ja tottumuksista on lähes mahdotonta toteuttaa
kaikkia eri variaatioita, jossa jokaisen opiskelijan oppimispiirteet toteutuisivat. Tämä
vaatii koulutuksenjärjestäjiltä vielä suunnittelua ja resurssointia. Seuraavassa on esitetty vastaukset tutkimuskysymyksiin.

5.1

Vallitsevat oppimistyylit

Oppimistyylien tuloksista löydettiin suosituin. Yli puolet (56 %) vastaajista kokee olevansa osallistujia, joita ei turha nysvääminen kiinnosta. He ovat ”tekemällä oppii” -henkisiä, ja jos tekemistä ei ole, he kyllästyvät nopeasti ja lähtevät pois koulusta vähin äänin.
Heidän saamisensa koulutussopimuksella oman alan töihin opintojen alkuvaiheessa on
tärkeää.

Saatuja tuloksia puoltaa kokemusperäinen tieto toisen asteen opiskelijoiden tavoista
suhtautua opintoihin. Peruskoulusta päästyään nuori kokee vapaudentuntua ja teoriaoppitunnit ammattiopistossa koetaan todella turhauttaviksi. Tiedonsaannin helppous
internetistä ruokkii visuaalisia omaksujia, kun lähes kaikkea on saatavilla kuvin, videoin
ja käyttöohjein. Tähän yhdistettynä osallistujan oppimistyylin ”tässä ja nyt” -mentaliteetti
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on haastavaa yrittää opettaa teoriaa oppitunneilla. Tilannetta ei helpota autoalan teknistyminen. Täytyy tietää, mitä on tekemässä ennen kuin tekee. Kun ajattelee vasta, kun
on jo tehnyt, käy hyvin usein vahinko eikä lopputulos on toivottu. Seuraukset ovat vähintään taloudelliset.

Autoalan opetussuunnitelman mukaisia työtehtäviä on saatu järjestettyä, mutta haasteeksi muodostuu tiedon puuttuminen, kun teorian opiskelu ei kiinnosta. On myös mahdollista, että monelle tekemällä oppiminen on ainoa keino oppia uusia asioita. Taustalla
voivat olla oppimisvaikeudet tai esimerkiksi puutteet kielitaidoissa.

Toinen kiinnostava havainto oli oppimistyyliltään tarkkailijat, joita oli hieman yli neljännes
(27 %) vastanneista. Tarkkailijoita oli huomattavasti enemmän, koska lähes puolet (47
%) vastaajista valitsi sen itseään kuvaavaksi, kun kysyttiin oppimistyyliä toiseksi parhaaksi vaihtoehdoksi. Tarkkailijat ovat hyvin harkitsevaisia ja varovaisuuteen taipuvaisia,
joten osallistujat ”jyräävät” heidät helposti pois työtehtävistä ja harjoitteista. Tämä tulee
huomioida ryhmien kokoonpanoissa ja tehtävänannoissa. Kun tarkkailija on suvaitsevainen eikä halua tuoda itseään esille, on vaara, ettei hän pääse ryhmässä lainkaan opettelemaan autoalan harjoitteita.

5.2

Suosittu omaksumistapa

Ensisijainen omaksumistapa oli kinesteettinen omaksuja, joka sai 40 % vastauksista.
Tulos oli odotetun mukainen; kokeilu ja käytännön työt ovat usein mielekkäimpiä oppitunteja. Visuaalisia omaksujia oli kolmannes (38 %), ja heitä oppimaan auttavat videot,
kuvat ja kuvamallit. Visuaalisen opetusmateriaalin osalta tulee huomioida selkokielisyys
kuvien yhteydessä. Työsaleissa oleviin työlaitteisiin tai käsityökoneisiin mahdollisesti
tehtävät ohjeet tulee tehdä visuaalisuutta korostaen. Lisäksi esimerkiksi sähköisten oppimisalustojen oppimisympäristöissä tulee panostaa kuvallisiin, värilisiin materiaaleihin
sekä videoihin.

Toissijaisena omaksumistapana arvojärjestyksessä pidettiin yleisimmin visuaalista
omaksuntaa 51 %:n vastausmäärällä. Tätä voidaan pitää tärkeänä havaintona. Visuaalisuuden tärkeys korostui vastauksissa.
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Auditiivisia omaksujia oli hieman yli viidennes (22 %), ja heidän oppimistaan edistää
taustahälytön oppimisympäristö. Koulullamme on mahdollisuus lainata maksutta Celian
äänikirjoja, jotka on tarkoitettu opiskelijoille, joilla on jokin lukemista vaikeuttava syy.
Näitä voivat olla esimerkiksi luki- tai oppimisvaikeus, aistivamma tai kognitiivisia haasteita. (Celian oppikirjat tulevat maksuttomiksi 1.1.2018.)

Auditiivisille omaksujille tulee järjestää tila, jossa voi rauhassa lukea esimerkiksi käyttöohjeita. Työpareina auditiiviset oppijat viihtynevät hyvin, koska he pitävät vuoropuheluista ja selittämisestä. Heille tulee antaa aikaa prosessoida tehtävä ennen niiden tekemistä, joten tämä tulee huomioida työtehtävissä.

5.3

Oppimistyyliä ja omaksumistapaa tukeva opiskelumalli

Kerättäessä yhteen opiskelijoiden omaksumistavat ja oppimistyylit, suosituin on visuaalinen omaksuja ja oppimistyyliltään osallistuja. Heitä oli 29 %, ja heidän opiskelumallinsa
perustuu havainnointiin, näkyvän materiaalin hyödyntämiseen oppimisessa. Lisäksi tarvitaan toimintaa ja mieluummin nopeammin kuin odottaen.

Tähän yksi opiskelumalli on kuvassa 29 esitetyn Thinglink-ohjelmiston avulla luotava interaktiivinen oppimisympäristö. Thinglinkin avulla voidaan rakentaa visuaalisia oppimiskokemuksia. Ohjelmistossa hyödynnetään interaktiivisten kuvia, videoita ja mediaa, ja
ohjelmisto on jo käytössämme OSAOssa. Kuva on ajoneuvoasentajien työsalista, jossa
voidaan katsella virtuaalisesti vastaavanlaista työskentelytilaa, jossa myöhemmin harjoitteita tehdään. Tilassa on nuolen kuvalla, kuten tässä tai vastaavalla tavalla merkittyjä
paikkoja, joita hiirellä klikkaamalla avautuu halutunlainen tehtävä. Se voi olla esimerkiksi
kysymys jätteiden lajittelusta tai työssä käytettävien suojainten sijainnista. Toimintaa kaipaava opiskelija saadaan nopeammin perehdytettyä oppimisympäristöön sekä työturvallisuuteen tällä tavalla tehdyn oppimisympäristön avulla.
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Kuva 2930. Virtuaalinen oppimisympäristö, jossa on yksi tehtäväkenttä.

Opetusmallien valintaan tulee kiinnittää enemmän huomiota ja yksilöidä niitä enemmän.
Kun on tiedossa oppimistyyli, sitä kannattaa hyödyntää. Opetusmallien valinnassa tulee
huomioida
•

koulutuksen tavoitteet, ts. millaiseen oppimiseen pyritään

•

opiskelijat ja heidän käsityksensä hyvästä oppimisesta

•

opiskeltava aihe

•

opiskeluympäristö

•

opettajan persoonaan liittyvien tekijöiden huomioiminen ja myös se,
mitkä menetelmät opettaja kokee itselleen parhaimmiksi. (Mykrä & Hätönen 2008, 9.)
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5.4

Tutkimuksen luotettavuus

Kvantitatiivisen tutkimuksen luetettavuutta on helpompi arvioida kuin kvalitatiivisen tutkimuksen. Kvantitatiiviselle tutkimukselle on kehitetty vakiintunut luotettavuuden arviointikriteeristö. Kvantitatiivisessa tutkimuksessa olosuhteet voidaan vakioida ja tarvittaessa
se voidaan uusia. Kun tutkittavana ovat ihmiset kokemuksineen, ajatuksineen ja yksilöllisine ominaisuuksineen, on tutkimustilanteiden vakioiminen mahdotonta. (Ojasalo, Moilanen & Ritalahti 2009, 145.)

Tutkimuksen luotettavuutta on syytä miettiä ja arvioida jo suunnitteluvaiheessa. Validiteetti ja reliabiliteetti tulee huomioida tutkimusmenetelmää, mittareita ja otosta valittaessa. Suunnitteluvaiheessa on myös huomioitava, että kvalitatiivisessa tutkimuksessa
täydellistä luotettavuutta on lähes mahdoton saavuttaa. Myös reliabiliteetti eli tulosten
pysyvyys ja tutkimuksen uusittavuus on helpommin saavutettavissa kvantitatiivisessa
kuin kvalitatiivisessa tutkimuksessa. (Ojasalo ym. 2009, 146–147.)

Vastauksia pyydettiin kaikilta 87:ltä ensimmäisen vuoden opiskelijalta. Vastauksia sain
45 kappaletta, vastausprosentti oli 52 %. Todettakoon, että vastaamaan piti kehottaa
useasti, ensimmäisellä pyynnöllä sain 20 vastausta. Luotettavuuden kannalta 52 %:n
vastausprosenttia voidaan pitää kohtuullisen hyvänä tuloksena. Vastausinnokkuuden
puuttumiseen vaikutti hyvin todennäköisesti kauttani järjestetty aikaisempi kysely. Mainittu kysely ei liittynyt mitenkään oppimiseen; se oli pitkähkö ja ilmeisesti vähemmän
mielekäs. Nimeni tutkijana ja kyselijänä oli siis vastaajien mielessä ja todennäköisesti
tunne vastata kyselyyn oli negatiivinen.

Laadullisessa tutkimuksessa reliabiliteetilla tarkoitetaan tutkimustulosten luotettavuutta
ja määrällisessä tutkimuksessa pysyvyyttä eli toistettaessa sama tutkimus, tutkimustulokset olisivat samat. Validiteetilla eli pätevyydellä tarkoitetaan sitä, että on tutkittu oikeita
asioita. Luotettavuus on verrannollinen käytettyjen mittareiden luotettavuuteen. (Kananen 2010, 128.)

Tutkimusaineiston luotettavuutta voidaan pitää luotettavana, vain valitut vastaajat saivat
vastauslinkin. Kyselyyn pystyi vastaamaan puhelimen tai tietokoneen avulla. Vastaustilanteessa oli mahdollisuus kysyä apua avustavalta opettajalta teknisiin tai kyselyssä olleisiin kysymyksiin. Määrällisesti vastauksia olisi saanut olla enemmän, tosin pakottaminen vastaamaan vääristänee lopputulosta.
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Tutkimuksen pätevyyttä on voinut heikentää tilanne, jossa vastaaja on vastannut ymmärtämättä kysymystä. Omien havaintojeni mukaisesti vaikeiksi koettuihin kysymyksiin
vastattiin nopeasti, jolloin vastaus ei välttämättä ole harkittu. Toisaalta vastaamiseen
käytetyn ajan keskiarvo oli yli 9 minuuttia, joka mielestäni kertoo kyselyyn keskittymisestä.

On siis hyväksyttävä, että vaikka tänä sama tutkimus toteutettaisiin uudelleen samanlaisena, todennäköisesti tulokset olisivat erilaiset. Vastaajien vaihtuessa vaihtuvat lähtökohdat ja aikaisemmat kokemukset, hyvin todennäköisesti ne vaikuttaisivat vastauksiin.

6

Pohdinta ja johtopäätökset

Uudessa opiskelusuunnitelmassa korostuvat opiskelijan oma aloitteisuus ja määrätietoisuus sekä itsekuri. Saatuja opiskeluvalmiuksia arvioivan kyselyn perusteella opiskelijoilla
olisi hyvät opiskeluvalmiudet. Huomioitavaa tässä tutkimuksessa on alhainen vastausprosentti, kun kyseessä oli kokonaistutkimus, jolloin kaikkien tulisi vastata. Totuus opiskeluvalmiuksista on todennäköisesti jotain muuta. Kyselyä tehdessä opiskelijat kysyivät
useasti, että onko pakko vastata. Vastaus oli, että ei ole pakko vastata.

Kyselyyn vastanneet olivat opiskelleet noin puolivuotta autoalaa ennen kyselyn toteuttamista. Heti alussa suoritettava kysely ei aiheuta läheskään niin paljon vastusta kuin jo
muutaman viikon koulussa käyneille. Tässä vaikuttaa niin kutsuttu ryhmäytyminen, jossa
opiskelijat alkavat jo hieman tuntea toisiaan ja tekevät vertailua toisistaan käyttäytymisen
ja mallioppimisen kautta. Jos luokan johtava persoona päättää olla vastaamatta kyselyyn
niin todennäköisesti usea tekee samoin.

On myös tärkeää perustella kysely ja kertoa, miten se voi vaikuttaa tuleviin opintoihin.
HOKSin yhteydessä käyty syvällisempi, oppimistyyliä sekä opiskeluvalmiuksia kartoittava keskustelu yhdessä kyselyn tuloksien kanssa, antaa paremman lähtökohdan opintojen jatkamiselle.

Saatujen vastausten perusteella yleisarvosana kaikista opiskeluvalmiuksista oli hyvä.
Silti lähes kolmannes (28,9 %) ei osannut sanoa millaiset itsenäisen opiskelun valmiudet
hänellä on. Yksi vastaajista piti valmiuksiaan heikkona ja yksi melko heikkona. Jos itsenäisen opiskelun taidot puuttuvat on vaikeaa sitoutua HOKSissa tehtyyn suunnitelmaan.
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Seurauksena ovat runsaat poissaolot opetuksesta, jotka eivät kompensoidu muualta
hankitulla osaamisella.

Yhteiskunnan muuttuessa digitalisaation ja uuden teknologian vaikutuksesta nuorilla tulee olla todella hyvät digitaidot. Vastauksien mukaan tasan kolmannes (33 %) koki yleiset
atk-taitonsa hyviksi ja noin neljännes (18 %) digitaalisten tai verkko-opiskelumenetelmien hallinnan olevan hyvällä tasolla.

Teknologian nopea kehitys edellyttää uusia oppimisen ja osaamisen kehittämisen keinoja. Muutosnopeus etenkin tekniikan alalla vaatii elinikäisien oppimisen sisäistämistä.
Avainasemassa ovat muuntautumiskyky ja muunneltavuus. Opettamista on kyettävä järjestämään eri opintopolkuja tukeviksi. Sama vaatimus koskee myös autoalan ammatillisia oppimisympäristöjä.

Jatkossa näkisin hyödylliseksi käyttää tässä tutkimuksessa luotua kyselypohjaa apuna
henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman tekemisessä. Alkukartoitus opiskelijoista on tehtävä, ennen kuin heistä muodostetaan ryhmät. Omien kokemusteni pohjalta
olen havainnut opintojen alussa tapahtuvan ryhmäytymisen olevan niin voimakas, että
on tosi vaikeaa perustella nuorelle ryhmän vaihtoa, vaikka se olisikin hänen etujensa
mukaista. Soveltamismahdollisuutena on kyselyssä esiintyvät oppimistaidot-osio, josta
saatavaa tietoa voidaan hyödyntää muissakin kuin ammatillisissa opinnoissa.

Seuraavassa toimintasuosituksia:
•

Kerätään tässä laaditun kyselypohjan avulla lisäinformaatiota uusista opiskelijoista.

•

Varmistutaan kyselyn aikana vastaajan ymmärtävän kysymykset ja vastaustekniikat.

•

Ollaan siis läsnä ja valmiina auttamaan tarvittaessa, annetaan kuitenkin vastausrauha.
Saadut tiedot ovat HOKSin laatijalla luettavana ennen kuin hän laatii opiskelijan
kanssa yhdessä ensimmäistä henkilökohtaista osaamisen kehittämissuunnitelmaa. Tietoja pyritään hyödyntämään ja siirretään ne HOKSiin.

•

Ryhmistä tulee tehdä heterogeenisiä eli ryhmä koostuu jokaisen oppimistyylin
edustajista.
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•

Jos ryhmiä muodostetaan saman oppimistyylin omaavista opiskelijoista, tulee
heillä olla oppimistyyliltään samanlainen opettaja.

Tulevaisuudessa kartoittamalla opettajien oppimistyylit sekä miellejärjestelmät, voidaan
tutkia mahdollisuutta muodostaa ryhmät oppimistyylien mukaisiksi. Opettajan oppimistyyli olisi sama kuin oppilaiden. Eri oppimistyylien käyttäminen opetusmenetelmiä kehitettäessä voi parhaimmillaan rikastuttaa opetusta ja oppimista. Keskeiseksi onnistumisen kannalta nousevat opettajan hyvä perehtyneisyys oppimistyylien luonteisiin ja taitoa
nähdä ja reagoida niihin opiskeluprosessin eri vaiheissa. Tyyleiltään samantapaiset opiskelija ja opettaja ymmärtävät ja arvostavat toisiaan, jolloin kommunikaatio on luontevaa
ja helppoa. Tällöin opettaja pystyy ohjaamaan oppijaa ymmärtämään oppimistyylejään
sekä edistämään oppijan oppimaan oppimista. (Leino & Leino 1990, 84.)

Kerätyn aineiston perusteella sain analysoitavaa paljon ja opin ymmärtämään opiskelijoiden lähtötilannetta paremmin. Tutkimus kuvaa todellista opiskelijalähtöistä alkutilannetta ja antaa lähtökohtia suunniteltaville opetusmetodeille.

Kerätyn aineiston osalta EU-maissa, joihin Suomikin kuuluu, pitää noudattaa yleistä tietosuoja-asetusta. Englannin sanoista General Data Protection Regulation koostuvat
GDPR tuli voimaan kaikissa EU-maissa 25.5.2018 alkaen. Asetus antaa paremman suojan henkilötiedoille ja enemmän keinoja hallita tietojen käsittelyä. (Tietosuoja.)

Tässä kyselyssä jokaisella on oikeus henkilötietojensa turvaan, se varmistettiin lähtökohtaisesti kyselyn suorittamisen yhteydessä vastaamalla anonyymisti. Tämä tarkoittaa
sitä, että henkilöä ei voida tunnistaa tässä työssä esiin tulevien vastausten perusteella.
Anonymisoituja tietoja ei katsota henkilötiedoiksi, joten niihin ei sovelleta tietosuojasäännöksiä. Julkiseen esillä oloon esimerkiksi Theseus-opinnäytetöiden portaalissa ei ole tietosuojasäännösten mukaisia esteitä. Vastausten keräämisessä käytetyn Microsoft Officesta löytyvän Microsoft Forms -kyselyohjelman tietosuojakäytännön mukaisesti tiedot
ovat ja pysyvät kyselyn laatijan omistuksessa. Jos muut opettajat haluavat esimerkiksi
ryhmäkohtaisia tietoja tulee toimia tietosuojaperiaatteiden mukaisesti. Käytännössä
tämä tarkoittaa lainmukaista, asianmukaista, luottamuksellista ja turvallista kerätyn tiedon käsittelyä.
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