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1 Johdanto 

Kun aamupalapöydän maitotölkin kyljestä hyppää pöydälle interaktiivinen kissa tai 

Tuntemattoman sotilaan Rokka ja Koskela vievät sinut hetkeksi mukanaan sinne 

jonnekin, on digitalisaatio sulautunut huomaamatta osaksi arkitodellisuuttamme. 

Arkisen tuotepakkauksen kyljen elävöittämisessä on kyse AR-teknologiasta, lisätystä 

todellisuudesta, jossa tietokoneella keinotekoisesti tuotettu tieto on katsottavissa 

fyysisessä todellisuudessa mobiililaitteen kautta. Lisätty todellisuus, AR (Augmented 

Reality) on yksi tämän hetken kuumimmista markkinoinnin megatrendeistä. Yllä 

mainitut esimerkit kuvaavat meijeriyhtiö Arlan ja Valion markkinoinnista vastaavien 

henkilöiden oivalluksesta nähdä jokapäiväinen arkituotepakkaus mediapaikkana, jolla 

markkinoitavan tuotteen haluttavuutta voidaan vahvistaa uudella teknologialla. Arlan 

AR-teknologian avulla luotu Aamu -kissa antaa tarinallisuudellaan uutta lisäarvoa 

arkituotteelle, mutta myös opettaa  kiertotalousosaamista sitouttamalla kuluttajan 

itse tuotteeseen mm. pelimaailman keinoin (Arla Suomi 2017, 2020). Vastaavasti 

Valio valjasti taannoin osan maitotölkeistään AR -alustaksi Tuntematon sotilas -

elokuvan sisällölle. Älypuhelimeen ladattavan AR -aplikaation avulla käyttäjä pääsi 

maitotölkin portista katsomaan trailereista lyhyen otteen elokuvasta, mutta ennen 

kaikkea hän pääsi tilauskanavaan, josta pystyi varaamaan oman elokuvalippunsa 

(M&M, 2017). Teknologiatrendien uusilla innovaatioilla ohjataan brändien, 

palvelujen ja ihmisten välistä vuorovaikutusta viihdyttävästi ja mahdollisimman 

sujuvasti ajasta ja paikasta välittämättä. 

Kehittyvä teknologia ja digitalisaatio ovat ilmastonmuutoksen ja väestörakenteen 

kehityksen lisäksi yksi ajankohtaisimmista ja puhuttavimmista ilmiöistä ja 

muutosajureista. Digitalisaatio ymmärretään yhteiskuntaa ravisuttavana voimana, 

jossa kehittyvä teknologia uudistaa organisaatioita, järjestelmiä, tuotteita koskettaen 

koko yhteiskuntaa (Parida 2018, 23-24, Alasoini 2015, 26). Virtuaalitodellisuuden ja 

lisätyn todellisuuden hyödyt on huomattu erityisesti peliteollisuudessa, sosiaalisessa 
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mediassa ja markkinoinnissa, mutta ovatko niiden ratkaisut ja innovaatiot 

hyödynnettävissä puhdistuspalvelualan ammatillisen koulutuksen eri 

toimintaympäristöissä?  

Suomen menestymisen strategisena tavoitteena on olla maailman osaavin 

kansakunta. Osaaminen nähdään kansallisena menestystekijänä, jota tulee kehittää 

läpi elämän ja työuran (Lyly-Yrjänäinen 2019, 27). Suomi on muutosrohkeudellaan 

kivunnut maailman parhaimpien kansakuntien joukkoon uudistaessaan mm. 

koulutusjärjestelmiä. Ammatillisen koulutuksen reformi tuli voimaan 1.1.2018 ollen 

yksi Juha Sipilän hallituksen merkittävimmistä kärkihankkeista. Ammatillisen toisen 

asteen kokonaisvaltaista koulutusuudistusta pidettiin välttämättömänä paitsi alati 

muuttuvien työelämätarpeiden, myös koulutuksen rahoitukseen kohdistuvien 

leikkausten vuoksi. Ammatillisen koulutuksen uudistuminen mullistaa 

oppimisympäristöjä erityisesti siten, että oppijan oppimisympäristö ei ole 

yksinomaan oppilaitoksessa vaan hajautuu ulos koulutuksen järjestäjän tiloista. 

Koulutusten järjestäjien ja työpaikkojen on löydettävä yhteensopivia, 

helppokäyttöisiä työkaluja ja joustavia tapoja oppimisen ja ohjauksen tueksi 

esimerkiksi lisätyn todellisuuden sovelluksista ja älyteknologiasta (Rutalahti 2017, 20-

22). 

Digiteknologia muovaa sekä itse työtä, ammattitaitovaatimuksia että yritysten ja 

koulutusten järjestäjien toimintaympäristöjä moniulotteisempaan suuntaan. Tässä 

tutkimuksessa haettiin vastauksia löytyykö puhdistuspalvelualan eri 

toimintaympäristöissä käyttöhalukkuutta lisätyn ja virtuaalisen todellisuuden avulla 

rikastettuun koulutuksen sisältöön ja miten eri toimijat voivat kehittää sisältöä 

helppokäyttöisellä mobiiliteknologialla. Tutkimuksessa käytettiin konstruktiivista 

tutkimusotetta, joka sopi asetettuun tavoitteeseen luoda ja mallintaa ”rikastettua 

koulutussisältöä”. Lisäksi tutkimusmenetelmä vastasi odotukseen kokemuksellista 

oppimista tutkimusympäristössä (Lukka 2001). Toimivaa, oppijaa ja työelämää 



8 

 
 
 
 

                     

palvelevaa sisältöä ei luoda etänä, siihen tarvitaan keskinäistä luottamusta, 

vuoropuhelua ja vuorovaikutustaitoja eri toimijoiden kesken.  

Tämän tutkimuksen lähtökohtana oli tekijän kiinnostus uuteen digitalisaatioon ja 

erityisesti uteliaisuus tutkia kuinka ”maitotölkin kylki” avautuisi  

puhdistuspalvelualan koulutussisältöjen rikastamiseen ja maustamiseen 

mobiililaitteella. Kehitystyö fokusoitiin arkisiivoustyötä palvelevaan innovaatioon, 

jonka hyödynnettävyyttä voidaan mitata erilaisissa oppimisympäristöissä, erityisesti 

työpaikoilla järjestettävän koulutuksen jaksoilla.  

Tutkimustyön aihevalinnalla on käytännöllistä merkitystä ammattialalle, koulutusten 

järjestäjille, lisäksi aihe on mielenkiintoinen, mutta alianalysoitu. Tutkimuksessa 

haluttiin herättää niin ammatillisen koulutuksen järjestäjien kuin työelämän 

edustajien kiinnostusta helppokäyttöiseen digitalisaation tuttujen mobiililaitteiden 

avulla. Digitalisaatio ymmärretään usein hieman yksipuoleisesti pelkkänä uusien 

teknologioiden käyttöönottona tai investointeina uusiin ohjelmiin. Paljon puhutun 

digiloikan vaarana on keskittyä oppijan tarpeiden sijaan välineisiin ja laitteisiin, joten 

tutkimuksen keskiössä oli ennen kaikkea toimintatapojen muutoksen kehittäminen. 

Kehittyvä teknologia tarjoaa merkittäviä uudistumisen mahdollisuuksia, olipa kyse 

työn tekemisen tavoista, työympäristöistä tai oppimisen tukemisesta. Emme ole 

uuden ja odottamattoman edessä, olemme vahvasti mukana digitalisaation 

prosesseissa. Koulutuksen digitalisoinnilla on kiire, mikäli Suomen halutaan olevan 

mukana kansainvälisessä kehityksessä. Muutokseen on tartuttava rohkeasti, sillä 

tulevaisuuden työ on tekijälleen tuskin sen miellyttävämpää, turvallisempaa ja 

tuottavampaa kuin nykyinenkään (Sitra 2019).  

Tutkimuksen tietoperustan lähdemateriaalina käytettiin lisätyn todellisuuden (AR, 

Augmented Reality), virtuaalitodellisuuden (VR, Virtual Reality), digiteknologian 

kotimaisia, kansainvälisiä tutkimuksia, alan kirjallisuutta ja verkkomateriaaleja. 
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Tutkimuskirjallisuuden lisäksi tutkittavan ilmiön taustan tueksi luettiin myös muuta 

digiteknologiaan, puhdistuspalvelualaan ja ammatilliseen koulutukseen liittyvää 

kirjallisuutta, artikkeleita ja verkkojulkaisuja, joita ei ole käytetty lähdeaineistona. 

2 Tutkimusasetelma 

2.1 Tutkimusongelma ja tutkimuskysymykset 

Ammatillisen koulutuksen reformi astui voimaan tammikuun 2018 alussa. 

Kokonaisvaltainen koulutusuudistus nähtiin välttämättömänä tulevaisuuden 

työelämässä tarvittavan uudenlaisen osaamisen ja ammattitaidon vuoksi, mutta 

koulutusuudistuksella haettiin myös taloudellista säästöä. Ammatillisen koulutuksen 

uudistamisen suurin muutos oli ajattelutavan muutos järjestelmäkeskeisyydestä 

osaamisperusteisuuteen ja asiakaslähtöisyyteen. Uudistuvan koulutuksen kehityksen 

painopiste haluttiin siirtää järjestäjien toimitiloista entistä enemmän työpaikoille. 

Samaan aikaan räjähdysmäisesti kasvava digitaalinen tieto yhdessä vähenevien 

resurssien ja oppimisympäristöissä tapahtuvien muutosten kanssa pakotti 

koulutuksen järjestäjiä tarkastelemaan kriittisesti toimintaansa ja etsimään uusia 

innovaatioita sen kehittämiseksi. 

Oppimis- ja työympäristöissä, vapaa-ajalla käytetään päivittäin lähes huomaamatta 

valtavasti erilaisia älylaitteita. Käyttäjät ovat oivaltaneet älylaitteiden ja modernin 

teknologian tuottamien parannusten ja hyötyjen arkivaikutuksia, käytettävyyden 

lisäksi he ovat oppineet vaatimaan myös parempaa asiakaskokemusta. Yksi 

keskeisimmistä muutostarpeista kohdistui lapsenkengissä olevan digitaalisten 

koulutussisältöjen uudistamiseen vastaamaan paremmin opiskelijan ja työelämän 

tarpeita ja odotuksia.  
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Ammatillisen koulutuksen uudistumisen vaikutukset näkyivät nopeasti myös 

puhdistuspalvelualan koulutuksissa. Perinteisenä ammattialana pidetty 

puhdistuspalveluala ei ole poikkeusala, johon digitalisaatio ei soveltuisi. 

Ammattialalla on jo käytössä robotiikkaa sekä mm. puhtauden laatua indikoivia 

antureita, silti digitaalisten koulutussisältöjen tuottaminen ja käyttö on vähäistä 

älylaitekannasta huolimatta. Tutkimuksen ongelmana oli, ettei puhdistuspalvelualan 

ammatillisen koulutuksen erilaisissa oppimisympäristöissä hyödynnetä tai edes ole 

juurikaan saatavilla lisätyn todellisuuden ja virtuaalitodellisuuden alustoja. Suomen 

virtuaalitodellisuusyhdistys ry, FIVR (Tekes 2017) laskemien mukaan Suomessa on 

tällä hetkellä yli 100 AR- ja VR-yritystä – kuka uskaltaa pilotoida ja testatata 

puhdistuspalvelualalle erilaista AR- ja VR-sisältöä ja uusia oppimiskokemuksia? 

Tutkimusaihe oli mittasuhteiltaan laaja. Tutkimuskysymysten määrittämisellä 

pystyttiin rajaamaan tutkimusongelma helpommin tutkittavammaksi 

kokonaisuudeksi. Tutkimusongelmalle luotiin määrittävä pääkysymys:  

Miten puhdistuspalvelualan eri oppimisympäristöihin sopivaa 
koulutuksen sisältöä voidaan rikastaa modernilla digiteknologialla? 

Pääkysymyksen ratkaisemiseksi tutkittavasta aiheesta johdettiin seuraavat 

tarkennetut apukysymykset: 

Haluavatko eri toimijat käyttää lisättyä tai virtuaalipohjaista alustaa 
uuden oppimisessa tai tietojen päivittämisessä? sekä 

Minkälaisilla laitteilla lisätyn ja virtuaalisen todellisuuden sisältöjä 
voitaisiin helposti tuottaa eri toimintaympäristöjen tarpeisiin?   

Apukysymyksillä haettiin lisäymmärrystä tutkittavaan ilmiöön, jotta ensisijaiseen 

tutkimuskysymykseen pystyttäisiin vastaamaan (Kananen 2019, 23-24). 
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Apukysymysten määrittäminen oli tärkeää, koska niiden avulla tutkimusongelman 

pääkysymys tarkentui ja tutkimus sai tarvittavaa syvyyttä.  

Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää kuinka eri oppimisympäristöissä käytettäviä 

koulutussisältöjä voidaan rikastaa modernilla digiteknologialla. Tutkimuksessa 

pyrittiin lisäksi selvittämään mitkä tekijät mahdollisesti edistävät tai rajoittavat AR- ja 

VR-alustapohjaisten koulutussisältöjen suunnittelua ja käyttöönottoa.  

Tuloksen saamiseksi tutkimuksessa keskityttiin AR- ja VR -teknologiaa hyödyntävien 

ratkaisujen käyttömahdollisuuksiin mobiililaitteilla, sillä moderni tekniikka on 

levittäytynyt salamannopeasti peli- ja viihdemaailmasta reaalimaailmaan ja 

koulutukseen. Modernin digiteknologian saavutusten hyödyntäminen työelämän ja 

koulutuksen tarpeisiin on laaja, joten tutkimuksen laadukkaan toteutuksen 

näkökulmasta rajaus näihin kahteen, AR- ja VR-alustaiseen digiteknologian ratkaisuun 

oli välttämätöntä. Tutkimuksessa keskityttiin digitaalisen sisällön kehittämiseen ja 

kokeiluun kohdeorganisaatiossa arkikäytön mobiililaitteilla.  

Tutkimuksessa käsiteltiin osaamisen uudistamistarpeita digiteknologian ja 

digipedagogiikan näkökulmasta sekä AR- ja VR-pohjaisen digisisällön tuotoksena. 

Tutkimuksessa ei käsitelty useita eri digiteknologian tyypillisimpiä laitteita ja 

välineitä, kuten 3D-teknologiaa, puettavaa teknologiaa, simulaatioita tai esimerkiksi 

erilaisia sensoreita.  

2.2 Tutkimusmenetelmä 

Opinnäytetyö oli kehittämistyö, jota tutkittiin kuviossa 1 kuvatun konstruktiivisen 

tutkimusotteen kautta. Konstruktiivinen tutkimus pyrkii Lukan (2001) mukaan 

tuottamaan uusia innovatiivisia konstruktioita reaalimaailman ongelmiin, joten 

tutkimusmenetelmä puolusti paikkaansa kehittämistyön tavoitetta ajatellen. 
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Tutkimuksen kivijalka on konstruktio, johon tutkija soveltaa olemassa olevaa tietoa ja 

mahdollisuuksien mukaan täydentää puuttuvia osia.  

Konstruktiivisen tutkimusotteen syntysijana pidetään liiketalouden aluetta, mutta 

sitä voidaan soveltaa laajasti eri tieteenaloilla. Konstruktio on abstrakti käsite, jolla 

on loputon määrä mahdollisia toteutumia. Konstruktioiksi voidaan määritellä kaikki 

ihmisen luomat artefaktit, esimerkiksi mallit, suunnitelmat, organisaatiorakenteet, 

kaupalliset tuotteet, tietojärjestelmät ovat konstruktioita, mikä osaltaan puoltaa 

konstruktiivisen tutkimusotteen hyödyntämistä myös kasvatustieteissä. 

Konstruktioita ei löydetä, niitä kehitetään. Uusi konstruktio antaa vertailupohjaa 

aiemmille konstruktioille ja on siten tärkeä tietolähde nopeasti muuttuvassa 

yhteiskunnassa. (Lukka, 2001.)  

Uusi idea, innovaatio ei välttämättä tarkoita kaupallista läpimurtoa. Hyvät oivallukset 

ovat strategisesti tärkeitä, sillä ne voivat useiden erinäisten kehitysvaiheiden jälkeen 

avata yritykselle uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Ideoista, uskomuksista ja 

toimista kumpuavat uutta luovat oivallukset mahdollistavat sellaisten uusien, vielä 

”käyttämättömien” palveluiden, tuotteiden toimintamallien ja strategioiden 

luomisen. (Hämäläinen, Maula & Suominen, 2016.)   

  

Kuvio 1. Konstruktiivisen tutkimusotteen ydinpiirteet Lukka (2001) 
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Tutkimuksen aineisto ja aineistonkeruumenetelmä 

Tämän tutkimuksen aineisto kerättiin monimenetelmällisesti puhdistuspalvelualan 

erilaisista toimintaympäristöistä pääasiassa osallistujia haastattelemalla, 

havainnoimalla, keskustelemalla digiteknologiasta vastaavien asiantuntijoiden, 

kohdeyrityksen esimiesten ja työntekijöiden kanssa, tutustumalla alan laite- ja 

ohjelmistoarvosteluihin sekä käyttämällä toimintaympäristöjen sisäistä AR- ja VR-

alustaista digitekniikkaa.  

Tutkimuksen aluksi perehdyttiin aihealuetta käsittelevään tuotetarjontaan, laitteisiin 

ja ohjelmiin sekä haastateltiin alan asiantuntijoita, jotta tutkimuksessa pystyttäisiin 

suunnittelemaan puhdistuspalvelualalle soveltuvaa uuden digiteknologian keinoin 

rikastettua asiasisältöä. Opiskelijoiden ja työntekijöiden mielipiteitä, tarpeita ja 

kokemuksia kartoitettiin lisättyyn todellisuuteen ja virtuaalitodellisuuteen rajatulla 

laadullisella haastattelulla ja osallistuvalla havainnoinnilla. 

Haastattelu on aikaa vievyydestään huolimatta yksi yleisimmistä 

aineistonkeruumenetelmistä kun halutaan saada syvempää ymmärrystä ihmisen 

toiminnasta. Perusidea on yksinkertainen, kysymällä henkilökohtaisesti 

asianosaiselta itseltään saamme tietoa hänen ajatuksistaan ja toiminnan 

vaikuttimista. Suusanallisessa haastattelussa haastattelija esittää haastateltavalle 

kysymyksiä ja kirjaa ylös haastateltavan antamat vastaukset. Aineiston hankinnan 

keinoina haastattelun etuna on ennen kaikkea sen joustavuus. Haastattelijalla on 

mahdollisuus esittää kysymyksensä aiheelliseksi katsomassaan järjestyksessä, toistaa 

tai selventää kysymystä tai keskustella haastateltavan kanssa. Lisäksi haastattelun 

etuihin kuuluu, että haastattelija voi valita tutkimukseensa henkilöitä, joilla on 

tutkittavasta ilmiöstä tietoa ja kokemusta. Haastattelun tavoitteena on kerätä 
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tutkittavasta asiasta mahdollisimman paljon tietoa, aineistonkeruun onnistumiseksi 

haastattelusta ja sen käytänteistä on sovittava etukäteen haastateltavien kanssa. 

(Tuomi & Sarajärvi, 2018, 79-82.)   

Teemahaastattelulla tarkoitetaan haastattelua, jossa edetään tiettyjen etukäteen 

valittujen teemojen mukaisesti. Haastattelutavalle on keskeistä, että haastattelija voi 

esittää teemaan liittyviä tarkentavia kysymyksiä riittävän tiedon saamiseksi. 

Teemahaastattelussa käytetään usein avoimia tai puoliavoimia kysymyksiä, jotka 

voivat olla kaikille haastateltaville samoja tai vastaavasti voivat olla eri järjestyksessä, 

eri tavalla muotoiltuja. Teemahaastattelussa tulee muistaa, että kysymysten on 

liityttävä tutkittavaan aiheeseen. (Mts, 83-84.)     

Havainnointi on oiva keino monipuolistaa tutkimusta. Tiedonkeruumenetelmänä 

havainnointi on lähes yhtä yleinen kuin haastattelu, johon yhdistettynä se 

mahdollistaa hyvinkin hedelmällisen aineiston. Havainnoinnin käyttö 

tiedonkeruumenetelmänä on perusteltua erityisesti silloin, kun tutkittavasta ilmiöstä 

on saatavilla hyvin minimaalisesti tietoa tai tieto on vaikeasti saatavilla. Havainnointi 

”nostaa” ja linkittää tutkittavaan ilmiöön liittyvät asiat oikeisiin yhteyksiin, mutta 

saattaa paljastaa tutkittavasta ilmiöstä ristiriitaisiakin asioita, joita haastattelun 

tuottama tieto selventää. (Mts, 88-89.)     

Havainnointia voi tehdä eri tavoin, piilohavainnoinnilla, ilman osallistumista 

havainnoimalla, osallistuvalla tai osallistavalla havainnoinnilla. Piilohavainnointia, 

jossa tutkittavat eivät tiedä osallistuvansa tutkimukseen, pidetään tutkimuksen 

eettisyyden kannalta ongelmallisena, haastattelumuotona piilohavainnointia 

käytetään em. syistä johtuen harvoin. Osallistuvassa havainnoinnissa tutkijan osuus 

voidaan kuvata osallistumisen asteikolla, jonka toisessa ääripäässä hän rajaa itsensä 

ulos tutkimuksesta ja vastaavasti toisessa ääripäässä on siinä ”täysillä mukana”. 

Havainnointi ilman osallistumista on mahdollinen esimerkiksi videon välityksellä. 
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Tutkittavat ovat tietoisia tiedonkeruusta, tutkija on lähinnä ulkopuolinen tarkkailija, 

joka havannoi tilanteita. Osallistuvassa havainnoinnissa keskeistä on tutkijan ja 

tutkittavien välinen yhteistyö. Erilaiset vuorovaikutustilanteet ovat tutkimuksen 

kannalta tärkeitä tietolähteitä, joita tutkija pyrkii aktiivisesti hyödyntämään. 

Osallistuvan ja osallistavan haastattelutavan välillä on hienoinen ero, osallistavassa 

haastattelussa on keskeistä poliittisten aspektien merkitys tiedon tuottamisessa.  

(Mts, 2018, 89-90.)     

Haastattelussa käytettiin liitteesä 1 esitettyjä avoimia kysymyksiä, haastattelulla 

saatiin selville haastateltavien subjektiivinen näkemys AR- ja VR-pohjaisesta 

digiteknologiasta arkityössä. Osallistuvalla havainnoinnilla tarkkailtiin ihmisten 

reaktioita sekä kerrytettiin aineistoa esittämällä haastateltaville kysymyksiä. 

Haastattelun ja havainnoinnin ensisijainen tehtävä oli antaa käytännönläheistä 

pohjatietoa AR- ja VR-alustaisen koulutussisällön suunnitteluun. Haastattelussa 

kertynyttä aineistoa analysoitiin teemoittelua hyödyntäen. 

Tutkimuksen aineistoa kerrytettiin erityisesti tutkimuspäiväkirjan avulla, johon oli 

kirjattu tutkijan omia ajatuksia, tunteita, muistiinpanoja osallistujien mielipiteistä, 

tuntemuksista, keskustelunpätkiä. Päiväkirjaan taltioitiin myös tutkimusympäristöissä 

erilaisissa asiayhteyksissä havaittua ei-kielellistä materiaalia kuten ilmeitä, eleitä, 

kehonkieltä, reaktioita. Päiväkirja sisälsi myös kuviossa 2 esitetyn tutkimuksen 

punaisen langan, Mind Map AR-teknologialla tuotetun työsuunnitelman. 
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Kuvio 2. MindMap-AR-alustalla tuotettu tutkimuksen työsuunnitelma (Paajanen 
2018) 

 

Tutkimuskysymykseen “Miten puhdistuspalvelualan eri oppimisympäristöihin sopivaa 

koulutuksen sisältöä voidaan rikastaa modernilla digiteknologialla?” haettiin 

vastausta kehittämällä eri toimijoiden kanssa mobiililaitteelle avautuva 

oppimisympäristö, jossa AR- ja VR-alustaisella sisällöllä havainnollistettiin käytännön 

siivoustyössä vaadittavaa työtaitoa tietoperusteineen.  
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Apukysymykseen ”Haluavatko eri toimijat käyttää lisättyä tai virtuaalipohjaista 

alustaa uuden oppimisessa tai tietojen päivittämisessä?” haettiin vastauksia 

teemahaastattelulla sekä havainnoimalla osallistujien reaktioita tutkimuksen eri 

vaiheissa. Teemahaastattelussa käytetyt kysymykset ilmenevät tutkimukseen 

liitetystä liitetiedostosta (liite 1). 

Toiseen apukysymykseen ”Minkälaisilla laitteilla lisätyn ja virtuaalisen todellisuuden 

sisältöjä voitaisiin helposti tuottaa eri toimintaympäristöjen tarpeisiin?” haettiin 

vastauksia kirjallisen aineiston, teknologiakokeilujen ja innovaatiokehittelyn avulla.  

Mobiililaitteella toimivan, helppokäyttöisen AR- ja VR-alustaisen koulutussisällön 

mallintamisessa edettiin työsuunnitelman mukaan. Koulutussisällöksi valitusta 

todellisesta kohdeyrityksen työtehtäväkokonaisuudesta laadittin tarkka käsikirjoitus. 

Arkityön tarve-esimerkkejä oli runsaasti, mutta tutkimuksessa pyrittiin valikoimaan 

sellainen työtehtäväkokonaisuus, joka oli siirrettävissä mahdollisimman moneen 

toimintaympäristöön. Käsikirjoituksen tarkistamisen jälkeen työpaikan 

toimintaympäristöt kuvattiin 360 -kameralla virtuaalisen ja lisätyn todellisuuden 

pohja-alustaksi. Virtuaalista ja ”normaalia” todellisuusalustaa rikastettiin 

upotuskoodeilla. ”Upotettu” aineisto sisälsi mm. videoita, tiedostoja, 

toimintaohjeita. Koodeja klikkaamalla käyttäjä pystyi esimerkiksi testaamaan omaa 

tietämystään erilaisista asiasisällöistä Google Forms-lomaketyökalulla tai kuulemaan 

työohjeen tekstin ääneen luettuna. Upotuskoodien taakse tuotetun aineiston 

suunnittelussa ja tuotteistamisessa huomioitiin eri käyttäjäryhmistä kerättyjä ideoita, 

työpaikkakäynneillä tehtyjä muistiinpanoja ja tarvehavaintoja, unohtamatta 

käyttäjäkunnan moninaisuutta kuten mm. eri kielitaustaisia käyttäjiä. Mallintamisen 

jälkeen tuote koetestattiin käyttäjäryhmissä mobiililaitteella, ensisijaisesti 

älypuhelimella, mutta myös tabletilla. Saatujen käyttäjäpalautteiden ja 

asiantuntijoiden ohjeiden, kommenttien jälkeen parannettu tuote oli julkaistavissa 

toimintaympäristöissä pienimuotoiseen käyttöön.  
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Tutkimuskohde 

Tutkimus fokusoitiin sosiaali- ja terveydenhuollon kohdeorganisaation, jonka 

puhtauspalveluissa ei ole aiemmin tutkittu erilaisten virtuaalisen ja lisätyn 

todellisuuden käyttömahdollisuuksia. Tutkimuksessa kartoitettiin AR- ja VR-

teknologian erilaisia käyttömahdollisuuksia lähinnä tilojen puhtaanapidon ja 

hygienian näkökulmasta. Kartoitus osoitti, että AR- ja VR-pohjaisille sovelluksille olisi 

mielenkiintoisia, potentiaalisia käyttökohteita runsaasti. Tämän tutkimuksen 

rajallinen laajuus sulki suurten kokonaisuuksien kohteiden toteutuksen. Soveltuvista 

käyttökohteista priorisoitiin ja valikoitiin ne tilat, joissa asiakkaalla oli suurin riski 

saada mahdollinen infektio ja joissa työntekijän osaamisella ja itseohjautuvuudella oli 

suuri merkitys. Tutkimus ankkuroitiin erityisesti koulutuksesta työelämään 

siirtymisen nivelvaiheeseen unohtamatta työelämän edustajien osaamisen 

päivittämistarpeita.  

2.2.1 Tutkimusprosessin esittely 

Tämän tutkimuksen konstruktion keskiössä oli uuden digiteknologiapohjaisen 

innovaation kehittäminen erilaisiin oppimisympäristöihin. Tutkimuksessa edettiin 

kuviossa 3 havainnollistetun Lukan (2001) kuvaaman prosessin mukaan. Hänen 

mukaansa tutkimuksen onnistumiseksi on ensin varmistuttava tutkimusongelman 

merkityksestä ja tutkimustyön yhteistyömahdollisuuksista. Uuden konstruktion 

rakentamisen perusedellytys on aihealueen ja kohdeorganisaation arjen syvällinen 

tuntemus. Kehitetyn konstruktion elinkelpoisuus ja markkina-arvo testattiin 

kohdeorganisaatiossa ja pilottitestien jälkeen testattiin teoreettinen kontribuutio, 

joka analysoitiin. Tutkimuksen lopuksi arvioitiin tutkimusprosessia, tutkimuksen 

tuloksia ja tutkimuksen käytännön hyötyjä. Konstruktiivisen tutkimuksen 

ensimmäisessä vaiheessa valitaan tutkimusaihe, toisessa vaiheessa selvitetään 

yhteistyökumppanit ja projektiryhmä, kolmas vaihe keskittyy syvällisen näkemyksen 

hankintaan aiheesta aikaisemman julkaistun tutkimusaineiston pohjalta, neljännessä 
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vaiheessa innovoidaan ja kehitetään konstruktio, viidennessä vaiheessa konstruktio 

viedään käytäntöön ja sen toimivuus testataan, kuudennessa vaiheessa pohditaan, 

missä soveltamisalalla konstruktiota voitaisiin hyödyntää ja viimeisessä vaiheessa 

tutkija reflektoi havaintonsa suhteessa aiempaan teoriaan. (Mt.) 

 

Kuvio 3. Konstruktiivisen tutkimuksen prosessi mukaillen Lukka (2001) 

 

Opinnäytetyöprosessi 

Tutkimuksessa edettiin Lukan havainnollistaman tutkimusprosessin mukaan. 

Tutkimuksen elinkaari on kuvattu kuviossa 4. Opinnäytetyön laajuudesta ja 

aikatauluista johtuen tutkimusprosessin viidennen vaiheen ”painoarvoa” pudotettiin 

pienempimuotoiseksi markkinatestiksi saatujen näkemysten ja kerättyjen 

palautteiden pohjalta. Laajemmilla halutuilla ominaisuuksilla olevaa innovaatiota on 

tarkoitus kehittää edelleen. 

Etsi relevantti 
ongelma

Selvitä 
yhteistyökohde

Hanki tietoperusta
Innovoi malli,  

kehitä konstruktio

Toteuta ja testaa 
toimivuutta

Pohdi onko 
hyödynnettävissä?

Tunnista ja analysoi 
teoreettinen 
kontribuutio
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Kuvio 4. Tutkimusaineistom hankinta-, käsittely- ja analyysiprosessi (Paajanen 2019) 

 

Relevantti ongelma 

Konstruktiivisen tutkimusprosessin ensimmäisessä ja tärkeimmässä vaiheessa on 

olennaisinta löytää tutkimuksen kannalta relevantti ongelma, joka liittyy vahvasti 

käytännön ongelmiin ja sille on samanaikaisesti löydettävissä teoreettinen perusta 

(Lukka 2001). Tutkimuksen johdantoluvussa kuvattiin tutkimusongelmaa ja 

varmistuttiin tutkimusongelman merkityksestä kohdeorganisaatiolle ja 

ammattialalle. Digiteknologinen osaaminen on osa sosiaalista kanssakäymistä, 

tiedonhankintaa, arjessa ja ammatissa selviytymistä, työn laatua, keinoa osallistua 

yhteiskunnallisiin asioihin. Tutkimustyön aihevalinnalla on potentiaalista merkitystä 

ammattialalle, lisäksi aihe on erittäin ajankohtainen, sillä Sutelan, Pärnäsen ja 

Keyriläisen (2019, 102-104) mukaan suomalainen työelämä on lähes läpeensä 

digitalisoitunut.    
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Relevanttina ongelmana oli, miten puhdistuspalvelualan paikalleen jymähtänyttä, 

tiettyihin oppimisympäristöihin sidottua asiasisältöä pystytään elävöittämään ja 

jakamaan ajasta ja paikasta välittämättä uusien digitaalisten ratkaisujen ja 

digipedagogiikan avulla. Alkusysäys tutkimusaiheen valintaan perustui pidemmän 

aikavälin havaintoihin valtavasta uudenlaisen koulutussisällön tarvepotentiaalista, 

ajatusten vaihtaminen ja reflektoivat keskustelut kohdeorganisaation edustajien ja 

digiteknologian asiantuntijoiden kanssa vahvistivat aihevalinnan käytännön 

merkitystä. Tutkimusaiheen valintaan vaikuttivat erityisesti opiskelijoiden antamat 

palautteet erilaisten toimintaympäristöjen digiteknologisten ratkaisujen vähyydestä 

sekä digitaitojen osaamisen tasosta arkityössä. Tutkimukselle, tutkimusongelman 

ratkaisulle nähtiin olevan selkeä markkinarako niin työelämässä kuin koulutuksessa.  

Tutkimusyhteistyö 

Lukan mukaan konstruktiivisessa tutkimuksessa tulisi saavuttaa kysynnän ja 

tarjonnan tasapaino. Lukka huomauttaa, että konstruktiivisen tutkimuksen 

ongelmista useat liittyvät tutkijan ja kohdeorganisaation väliseen suhteeseen. 

Tutkimus voi paljastaa liian arkaluonteista tietoa, yhteydenpito voi hiipua tai siihen ei 

ole varattu riittävästi resursseja usein pitkähköiksi osoittautuneissa 

tutkimusprojekteissa. Lukka suosittelee ongelmien välttämisen keinoiksi yhteisten 

pelinsääntöjen laadintaa ja sopimusten tekemistä. Lukan mukaan suuritöisen 

tutkimusprojektin akateeminen kontribuutio vaarantuu, mikäli kohdeorganisaatio ei 

anna lupaa julkaista saatuja tutkimustuloksia. (Lukka, 2001.) 

Lukka toteaa aikaisempien konstruktiivisten tutkimusten osoittavan, että yksin 

toimiva tutkija, huolimatta idean huikeudesta, tulee suurella todennäköisyydellä 

epäonnistumaan työssään, idea ei joko etene välttämättä koskaan käytäntöön tai työ 

ei koskaan valmistu ilman työyhteisön tukea. Tutkimusta varten tutkijan ympärille 
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tarvittiin työyhteisö, jonka tulisi sitoutua arkiongelman kehittämistyöhön ja samalla 

mahdollistaa tutkimuksen toteutuminen tutkimustuloksineen. (Lukka, 2001.) 

Tutkimuksessa saavutettiin kysynnän ja tarjonnan balanssi. Eri toimijoiden väliseen 

yhteistyöhön perustuva osaamisen kehittäminen tulee suunnitella ja järjestää 

ympäristöön, jossa siihen on parhaimmat edellytykset. Innovaation kehittämiseksi 

tarvittiin todellinen työympäristö tiloineen, laitteineen ja koneinen, joka varmistui 

kohdeorganisaation taholta. Koulutuksen järjestäjä vastaavasti mahdollisti 

digiteknologisen sisällön. Innovaatioon liittyvän asiantuntijuuden ja osaamisen 

kehittämiseen osallistuivat sekä kohdeorganisaation että oppilaitoksen edustajat 

sekä opiskelijat yhdessä tutkijan kanssa. Tutkimusaiheen ideoinnissa ja 

tutkimusprosessin vaikutusten arvioinnissa osapuolet kokivat saavuttaneensa työstä 

keskeiset tavoitteet. 

Teoreettinen tieto 

Tutkimusprosessin kolmannessa vaiheessa hankittiin mahdollisimman kattava 

ymmärtämys tutkimuskohteesta ja sen nykytilasta. Tutkimusaineisto koostui 

etnografisista metodeista. Tutkimuksessa hyödynnettiin valitusta 

kohdeorganisaatiosta saatavaa tietoa ns. kenttätutkimuksen avulla. 

Kenttätutkimuksessa havainnoitiin arkityön ongelmia, työssä käytettiin myös 

haastatteluita (liite 1) lähtötilanteen kartoittamiseksi. 

Tutkimusongelmaa lähestyttiin tutkimusaiheesta aiemmin julkaistujen tutkimusten, 

alan kirjallisuuden ja muiden tietolähteiden avulla. Lukan (2001) mukaan aiemmin 

julkaistujen tutkimusten analysointi edesauttaa tutkimuksen teoreettisen 

kontribuution tunnistamista ja analyysiä. Erityisesti lisätty todellisuus nähdään 

virtuaalitodellisuutta kasvavampana sovellusalana ja sitä ollaan soveltamassa 

monelle eri alalle. Peliteollisuuden ulkopuolelle kasvaneen kiinnostuksen vuoksi 
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tietoa ja esimerkkejä käyttökohteista ja laitteista löytyy runsaasti internetistä, 

pääasiassa englanninkielisinä. Lisätyn todellisuuden soveltuvuudesta opetuksessa on 

tutkimusjulkaisuja yli kymmenen vuoden ajalta. Teknologia vanhenee nopeasti, joten 

tutkimuksen kannalta on olennaista keskityttyä uudempiin lähteisiin, teknologian 

muuttuessa myös tutkimuksien tulokset vanhentuvat. (Frigård, 2018, 23.) 

Tutkimustyön teoreettisen pohjatyön tueksi hankittiin käytännön kokemusta 

olemassa olevista laitteista ja ohjelmista sekä testattiin niiden soveltuvuutta ja 

käytettävyyttä arkityössä. Uuden konstruktion testaamisesta kerätyt palautteet sekä 

kohdeorganisaatiosta että opiskelijoilta tuotti uutta teoreettista tietoa 

tutkimustyöhön. Asiantuntijoiden vankka kokemus ja erilaiset näkemykset, aiemmin 

julkistetut tutkimukset ovat perusta tutkimusprosessin seuraavalle vaiheelle, uuden 

konstruktion konseptoinnille. 

Innovoi malli, ratkaise ongelma uudella konstruktiolla 

Tutkimuksen jännittävin vaihe koko tutkimuksen jatkoa ajatellen koettiin 

innovatiivisen konstruktion luomisvaiheessa. Lukan mukaan konstruktiivisen 

tutkimuksen ongelman ratkaisemattomuus, uuden konstruktion, innovaation 

kehittämistyön pysähtyminen pakottaa tutkijan pohtimaan kriittisesti tutkimuksensa 

jatkoedellytyksiä. Lisäksi Lukka muistuttaa, että aiemmin luotu konstruktio ei ole uusi 

konstruktio, jos se luodaan uudelleen eri ympäristöön. (Lukka, 2001.) 

Ratkaisun etsiminen ongelmaan, uuden luominen vaatii aikaa, yhteistyötä, tutkijan ja 

työpaikan välistä vuoropuhelua, kokemuspohjaista tietoa johtaakseen uuteen 

innovatiiviseen konstruktioon. Tässä tutkimuksessa kohdeorganisaation digitaalisten 

oppimis-/työalustamateriaalin puuttuminen oli todellinen ongelma, johon vastattiin 

innovoimalla konstruktio, ammattialan arkityötä helpottava lisätyn ja virtuaalisen 

todellisuuden ”työalustat”.  
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Toteuta ja testaa ratkaisu  

Tutkimusprosessin viidennessä vaiheessa testattiin uuden konstruktion totuuden 

hetkeä testaamalla ongelman ratkaisua käytännössä. Lukka (2001) painottaa, että 

innovoidun konstruktion toimivuutta ei tule pelkästään testata teknisesti vaan koko 

tutkimusprosessin toimivuus tulee testata kokonaisuudessaan. Tutkimustyön 

testaaminen toteutettiin käytännössä uuden sovelluksen testikäytöllä ja 

käyttökokemuksista kerätyillä palautteilla tarkoitus on pohtia tutkimuksen myötä 

läpikäytyä oppimisprosessia ja tuloksia. Mielenkiintoista voi olla myös tulosten 

mahdollisen laajemman hyödynnettävyyden pohtiminen ja analysointi. Tässä 

yhteydessä on tärkeää myös huomata, että toimimattomaksikin osoittautuva 

konstruktio voi luoda arvokasta kontribuutiota sekä teorian että käytännön 

näkökulmista. Lukka (2001) korostaa tutkimuksen testausvaiheen intensiivisyyttä, 

tutkijan sitoutumisen merkityksellisyyttä, mutta myös kykyä irrottautua 

tutkimuksensa ulkopuolelle saavuttaakseen autenttiset vastaukset 

tuotetestaukselleen.  

Ratkaisun hyödyt  

Tutkimusprosessin kuudennessa vaiheessa analysoitiin tutkimuksen tuloksia ja 

ennakkoehtoja. Konstruktion "läpäistyä" testausvaiheen, tutkija pohti, missä 

laajuudessa ja miten konstruktiota lähdetään viemään eteenpäin koulutuksessa ja 

mahdollisesti jossakin muussa vastaavassa kohdeorganisaatiossa. Mikäli konstruktio 

ei olisikaan "läpäissyt" testausvaihetta, tutkimusta ei kannata heittää hukkaan vaan 

on pohdittava, mitä ja miten työssä on muutettava. Lukan (2001) mukaan tutkijan on 

ratkaisun hyötyjä analysoidessaan osattava ulkoistaa itsensä tutkimustyöstä ja 

pyrittävä analysoimaan tutkimustaan mahdollisimman realistisesti. Tutkimuksen uusi 

konstruktio läpäisi testausvaiheen, seuraava askel otettiin konstruktion 

jalkauttamiseen kohdeorganisaatiossa. Lukka muistuttaa, että konstruktiivisen 
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tutkimusotteen yksi ongelmista on tutkijan oleminen tietyissä projektin vaiheissa 

sitoutunut innovatiiviseen kehitystyöhön, mutta silti hänen tulee asennoitua 

tutkimukseen jopa kriittisesti, jota akateemiselta tutkimustyöltä odotetaan. Tutkijan 

yli-innokkuudessa ja itsekkyydessä piilee riski ylistää epäoikeutetusti ja turhaan 

projektin tuloksia. (Mt.)  

Teoreettinen kontribuutio  

Tutkimusprosessin viimeisessä vaiheessa analysoitiin innovoidun konstruktion aikana 

syntyneitä havaintoja ja ajatuksia teoriamuotoon. Analyysi vahvisti aiemmista 

tutkimuksista saatuja oletuksia, joiden perusteella uusi innovaatio rakennettiin.   

Prosessin viimeisin vaihe on ratkaisevin vaihe. Tutkimuksen akateemisen arvon 

näkökulmasta tutkijan on pystyttävä löytämään projektin teoreettinen kontribuutio. 

Lukka (2001) kehottaa tutkijaa pohtimaan työn tietopohjaisen teorian 

hyödynnettävyydestä itse konstruktiolle. Tämän tutkimuksen merkittävin teoria siitä, 

että vähäisen digitaalisen materiaalin käytettävyyden todelliset syyt eivät välttämättä 

ole laitteiden vähäisyys, vaikka materiaalivähyyssyiden perusteella todellinen 

konstruktio löytyi. Vähäisen käytön takaa löytyy digiosaamisen hallintaan liittyviä 

seikkoja, joihin helppokäyttöisen innovaation kehittämisellä voidaan vaikuttaa.  

2.3 Tutkimuksen luotettavuus 

Tieteellisen tutkimuksen tärkein elementti on sen luotettavuus. Tutkimuksen 

luotettavuuden arvioinnin keskiössä ovat tutkimusmenetelmät, tutkimusprosessi 

sekä tutkimustulokset. Laadullisen tutkimuksen luotettavuusarviointi ei ole 

yksiselitteistä, luotettavuuskeskusteluissa ilmenee näkemys-, suhtautumis- ja 

tulkintaeroja. Kritiikistä huolimatta laadullisen tutkimuksen luotettavuutta on 

arvioitu tyypillisesti paremminkin kvantitatiivisessa eli määrällisessä tutkimuksessa 



26 

 
 
 
 

                     

käytettyjen validiteetti- ja reliabiliteettikäsitteiden avulla. Validiteetti kuvastaa asiaa, 

jota tutkimuksessa on luvattu tutkia, reliabiliteetti kuvastaa tutkimustulosten 

toistettavuutta. (Tuomi & Sarajärvi 2018, 154, 156.) 

Kritisoitujen käsitteiden, validiteetin ja reliabiliteetin sijaan tutkimuksen 

luotettavuutta voidaan kuitenkin tarkastella ja osoittaa muilla tavoilla. Tutkimuksen 

kokonaisluotettavuutta voidaan tarkastella validiteetin sijaan uskottavuudella ja 

pätevyydellä ja eettisyydellä. Tämän tutkimuksen luotettavuus lisääntyi 

triangulaatiolla, jossa yhdistettiin eri tutkimusmenetelmiä, lähestymistapoja ja 

analyysitapoja. Vastaavan tuloksen tekeminen on mahdollista.  

Reaalimaailman ongelmasta johdettu tutkimusongelma ja tavoitteet sen 

ratkaisemiseksi ovat tämän tutkimuksen ohjaava punainen lanka. Tutkimuksen 

ilmiötä, digitalisoinnin erilaisia mahdollisuuksia koulutussisältöjen rikastamisessa ja 

siihen liittyviä lainalaisuuksia on kuvattu tutkimuksen teoriaosassa. Teoriapohja 

rakentui kotimaiseen ja kansainväliseen kirjallisuuteen, aikaisempiin tutkimuksiin, 

artikkeleihin, kohdeorganisaatioiden dokumentteihin sekä asiantuntijadialogeihin. 

Nopeasti kehittyvän teknologian, yhteiskuntaa ravisuttavien muutosten sekä 

käyttäjien alati muuttuvien tarpeiden lainalaisuuksien pätevyyttä on silti vaikea 

arvioida. Tutkimus käynnistyi keväällä 2018, suurista odotuksista ja lupauksista 

huolimatta lähdemateriaalin, laitteistojen ja ohjelmien saatavuus erityisesti lisätyn 

todellisuuden osalta oli ongelmallista. Tutkimuksessa käytetyn lähdeaineiston, 

aiempien tutkimusten ja artikkeleiden saatavuusongelmista huolimatta teoria ja 

tutkimustulokset tukivat toisiaan.  

Tutkimuksessa käytetyt tutkimusmenetelmät osoittautuivat toimiviksi. Merkittävin 

osa tutkimuksen empiriasta perustui tutkijan tekemään haastatteluihin, 

havainnointiin, muistiinpanoihin toimintaympäristöissä. Tutkimuksessa kerätty 

kokemusperäinen havainnointi- ja haastatteluaineisto oli laajuudeltaan riittävä. 
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Tutkimusta työstettiin erilaisissa toimintaympäristöissä syksystä 2018 kevääseen 

2020 erilaisten tiedonantajien kanssa. Tutkimuksen aikana hyödynnettiin samoissa 

kohteissa lisäksi kohdeyritysten asiantuntijoita, työtiimiä ja opiskelijoita erilaisissa 

ongelmanratkaisutehtävissä. Lisäksi tutkimuksessa käytettiin empiirisen tiedon 

keruumenetelmänä kohdeorganisaatioiden olemassa olevaa dokumentaatiota sekä 

tutkimuksen aikana syntynyttä raportointitietoa. Havaintomateriaalissa, 

haastatteluissa, keskusteluissa ja muistiinpanoissa nousi esille samat keskeiset 

positiiviset näkökulmat sekä kehittämisen haasteet. Samansisältöinen viesti 

tutkimuksen eri vaiheissa vahvisti luottamusta tutkimusmateriaaliin. 

Tutkimuksen luotettavuutta lisää tutkimuksen eri vaiheissa tiedonantajilta kerätty 

monipuolinen. Tutkimukseen osallistuneet 10 henkilöä sekä 7 asiantuntijaa 

kommentoivat ja kokeilivat mobiililaitteella katseltavan digitaalipohjaisen materiaalin 

käytännön soveltuvuutta ja toimivuutta kehittämistyön suunnittelu-, rakentamis- ja 

testaamisvaiheessa. Testivaiheen jälkeen kehitelty malli-innovaatio nähtiin 

puhdistuspalvelualan arkea auttavaksi ratkaisuksi ja sitä toivottiin pikaisesti 

käyttöönotettavaksi työkaluksi. Tämä tutkimus kuvasti paikallista tilannetta, joten 

sen tulokset eivät ole suoraan yleistettävissä muihin organisaatioihin, mutta sitä 

voidaan pitää suuntaa antavana. 

Tutkimuksen luotettavuuden arvo mitataan myös tutkimuksen eettisen kestävyyden 

kautta. Eettisyys käsittää koko tutkimuksen elinkaaren tutkimusaiheen valinnasta, 

tutkimusaineiston keräämisestä, käsittelystä, säilyttämisestä, raportoinnista 

julkaisemiseen. (Tuomi & Sarajärvi 2018. 143-145.) Tutkimuksessa keskityttiin ilmiön 

ja sen vaikutusten tutkimiseen. Tutkimuksessa mukana olevalta kohdeorganisaatiolta 

pyydettiin lupa tutkimuksen tekemiseen. Tutkimuksessa käytetty materiaali kerättiin, 

käsiteltiin, analysoitiin, raportoitiin ja hävitettiin tietosuoja-asetuksen ja 

tutkimuseettisen neuvottelukunnan ohjeiden mukaan (von Bonsdorff ym. 2018. 1-3.)  
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3 Digiaika muuttaa oppimisympäristöjä 

Ammatillisen koulutuksen järjestäjien toimintaympäristöt 

Oppilaitosten digitalisoitumiseen liittyy oletuksia tulevaisuuden yhteiskunnasta. 

Digiteknologian suunnittelu, hyödyntäminen, käytettävissä olevat resurssit 

määrittävät pitkälti minkä alojen oppimista uudella digiteknologialla voidaan edistää. 

Digitaalisuus ei saa olla itsetarkoitus vaan sen tehtävänä on tuoda perinteisen 

oppimisen rinnalle uusia keinoja monipuolistaa oppimista. Digitalisaation 

lisääntyessä toimintakulttuuri muuttuu, mutta tehdäänkö se laitekanta vai 

toimintakulttuuri edellä? Tyypillisimpiä digiteknologian hyötynäkökulmia ovat 

esimerkiksi oppimisen monikanavaisuus, oppijan yksilöllisyys, räätälöidyt aktiviteetit, 

mieltymykset, riippumattomuus ajasta ja paikasta. Lisätyn todellisuuden ja 

mobiililaitteiden käytön esteitä ja ongelmia ovat yleensä laitteiston ja sovellusten 

saatavuusongelmat, digitaitoihin liittyvä osaamisvaje sekä oppimistulosten suunnan 

mittaamattomuus. (Kantola ja Mäkelä, 2016.) Toimintatapojen ja -kulttuurien 

uudistuksissa punnitaan myös opettajuuden taidot ja halu kehittää mm. 

digitalisaation avulla omaa toimintaa asiakasrajapintaa paremmin palvelevaksi 

kokonaisuudeksi ja kokemukseksi.  

Lisätyn todellisuuden mahdollisuudet opetuskäyttöön ovat valtaisat, silti lisätty 

todellisuus opetuskäytössä on maassamme vielä lapsenkengissä. Tutkimustietoa 

mobiililaitteiden ja lisätyn todellisuuden yhteiskäytänteistä on olemassa hyvin vähän. 

Digitaalinen teknologia avaa lukuisia uusia mahdollisuuksia niin koulutukselle kuin 

työpaikoillekin. Uuden teknologian hyötyjen oivaltaminen tuo lisäarvoa opetuksen, 

ohjauksen, tekemisen sisällölle ja laadulle. Teknologiasta käyttöä opetuksessa 

kannattaa pohtia, siitä ei kannata tehdä isäntää, vaikka ensikokemukset AR:n ja 

mobiililaitteiden yhteiskäytöstä ovat pääasiassa positiivisia. (Mt.)  
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Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto POKE on Keski-Suomessa sijaitseva 

ammatillinen oppilaitos. Toiminta-alue kattaa Jyväskylän pohjoispuolella sijaitsevan 

alueen Keski-Suomen maakunnasta. POKElla on toimipaikat Äänekoskella, 

Saarijärvellä ja Viitasaarella, mutta se järjestää alueellaan koulutusta myös muualla 

tarpeen mukaan. (POKE 2020.) 

Koulutuskuntayhtymän perustehtävää, ”Ammattitaidolla hyvinvointia seudun 

parhaaksi”, ohjaavat arvoina yhdessä tekeminen, vastuullisuus sekä uudistuminen ja 

kehittyminen. Tavoitteena on, että kuntayhtymä ja POKE on vetovoimainen 

osaamisen kehittäjä. Digitalisaatio on POKEssa opetuksen ja oppimisen uudistamisen 

ja vetovoimaisuuden keskiössä.  

POKEssa on kehitetty viimeisen 10 vuoden aikana AR- ja VR-teknologiaa 

erityisesti hanketoiminnan kautta. Hedelmällinen yhteistyö toiminta-alueen 

yritysten kanssa on mahdollistanut uusien virtuaaliympäristöjen ja simulaatioiden 

kehittämisen mm. metsä- ja metallialan opiskelussa. Ammattilaisten 

virtuaaliympäristöhankkeessa pilotoidaan muuttuvan ammatillisen koulutuksen 

tilaratkaisuja osallistamalla opiskelijoita uusien tilojen suunnitteluun. Uuden 

digitekniikan kehittämisen ja hyödyntämisen tueksi perustettiin DigiLab-ympäristö 

erilaisine VR-laitteineen. Uusien opetusmenetelmien ja oppimisympäristöjen 

kehittämiseksi suunniteltiin paikallinen vapaasti valittava tutkinnonosa: 

Tulevaisuuden teknologiat, 15 osp, joka antaa ammatilliset perusvalmiudet sekä 

osaamisen soveltaa joitakin uusia teknologioita kuten Al, AR, VR, 3D tulostaminen, 

ohjelmointi, robotiikka ja pelillistä oppimista monialaisesti. (POKE 2020.) 

POKElla on vahvaa näyttöä erilaisten virtuaalitapahtumien järjestäjänä. Huhtikuussa 

2020 Poke oli järjestämässä kuviossa 5 esitettyä ensimmäistä suomenkielistä 

laajennetun todellisuuden EDUXR 2020 -tapahtumaa yhteistyössä Tampereen 

yliopiston, Jyväskylän yliopiston opettajankoulutuslaitoksen, JAMKin ammatillisen 
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opettajakorkeakoulun sekä ITK2020 -tapahtuman kanssa. Tapahtuma järjestettiin 

immersiivisessä oppimisympäristössä, tapahtuman sisälle pääsi kuka tahansa joko 

VR-laseilla tai tietokoneella. (POKE 2020.) 

 

Kuvio 5. EDUXR2020 (Uusiteknologia 2020) 

 

Digiteknologian haltuunotto ei tapahdu hetkessä eikä kaikkien tarvitse edetä 

samaan tahtiin. Digitalisaatiota hypetetään ja ylikorostetaan, digitalisaatiota tulee 

käyttää silloin kun se on tarkoituksenmukaisinta. Digitalisaation edistämiseksi 

oppilaitoksella tulee olla yhtenäiset toimintalinjaukset ja arkitoimintaa 

varmistamassa ja rohkaisemassa nk. digitutorit, kuten POKElla on. 

Digiteknologian haltuunotto työhön edellyttää tavoitteiden asettamista. Tavoitteisiin 

pääsemiseksi on välttämätöntä laatia suunnitelmat, joiden toteutumista ja 

tavoitteiden saavuttamista seurataan, tarvittaessa muuttaen ja mukauttaen 

suunnitelmia toteutuman perusteella (Parviainen, P., Kääriäinen, J., Honkatukia, J. &  

Federley, M. 2017, 15). 

Työpaikat 

Entistä suurempi osa osaamisen uudistamisesta tapahtuu työpaikoilla. Osaamisen 

ketterä uudistaminen edellyttää, että kaikin tavoin kertyvä osaaminen kyetään 
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hyödyntämään työssä. Haluttu muutos edellyttää, että ammatillisen koulutuksen 

järjestäjät vahvistavat läsnäoloaan työelämässä. Koulutuksen järjestäjät tukevat ja 

validoivat työssä sekä työn ohessa tapahtuvaa osaamisen kehittämistä pedagogisella 

ohjaus- ja muulla erityisosaamisella. Ihmisiä ei pidä turhaan siirtää työelämästä 

koulutusjärjestelmään osaamisen uudistamistarpeissa. Päävastuu perustaitojen, 

yleissivistyksen ja tutkintomuotoisen osaamisen tuottamisesta on edelleen 

koulutusjärjestelmällä. (Sitra 2019.) 

Puhdistuspalveluala 

Puhdistuspalveluala varmistaa yhteiskunnan erilaisten palveluiden toimivuuden. 

Ammattialalla työskentelee Tilastokeskuksen (2016) mukaan noin 69 000 työntekijää 

erilaisissa toimialan työtehtävissä vastaten osaltaan sekä tilojen käyttäjien 

terveellisestä, turvallisesta ja viihtyisästä toimintaympäristöstä että kiinteistöjen 

kunnosta. Puhdistuspalveluala on nopeasti kehittyvä ammattiala, jossa 

ammattitaitoisella työntekijällä on valoisat mahdollisuudet työllistyä ja edetä 

urallaan. Toimialalle on ominaista, että alan työntekijät edustavat eri kieli- ja 

kulttuuritaustoja, kiinteistöjen siivous on ollut yleisin ulkomaalaistaustaisten toimiala 

vuodesta 2010 (Tilastokeskus 2017). Ammattialan suurimpia haasteita koko 

valtakunnan alueella ovat työvoiman poistumasta johtuva krooninen työvoimapula 

sekä työvoiman, myös osaavan työvoiman pysyvyys, ongelma koskettaa sekä julkista 

että yksityistä sektoria. Yhteiskunnassamme käynnissä olevien tukipalvelujen, kuten 

puhtauspalvelujen tuottamiseen liittyvät järjestelyt heijastuvat huolena myös 

puhdistuspalvelujen työntekijöihin. Työhön liittyvällä epävarmuudella, 

toimintaympäristöissä tapahtuvilla muutoksilla on vaikutusta työntekijöiden työn 

tuottavuuteen ja osaamisen kehittämiseen.   
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Sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaympäristö 

Sosiaali- ja terveysala (SoTe) on merkittävä työllistäjä myös puhdistuspalvelualan 

näkökulmasta. Kehittämistyön kenttätutkimuskohteeksi valittiin terveyskeskus, jonka 

palveluihin kuuluvat vastaanotto- ja avopalvelut, suun terveyden palvelut, 

mielenterveyden palvelut sekä vuodeosastohoito. Terveyskeskus vastaa hieman alle 

19 000 asukkaan terveyden edistämiseen ja sairauksien hoitamiseen liittyvistä 

tehtävistä. Terveyskeskuksen toimintaan kuuluu oleellisena osana lääkäreiden, 

terveydenhuoltoalan ja muiden niihin liittyvien alojen opiskelijoiden kouluttaminen 

ja tutkimus- ja kehittämistyö. Eri vaiheiden opiskelijoiden käytännön harjoittelu 

toteutetaan kohdeorganisaatiossa.  

Siivoustyöntekijöillä on keskeinen rooli erilaisten hoitoon liittyvien infektioiden 

torjunnassa. Puhtauspalveluja tuottavat sekä yksikön omat työntekijät että 

ostopalveluliikkeen työntekijät. POKElla on pitkä yhteistyökokemus 

kohdeorganisaation eri puhdistuspalvelujen tuottajien kanssa henkilöstö- ja 

täydennyskoulutuksesta, ammattialan opiskelijoiden työelämäjaksoista ja näytöistä 

sekä erilaisista alan kehittämishankkeista. Tutkimukseen osallistui 

kohdeorganisaation puhdistuspalvelujen tuottajia ja puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan 

ammattitutkinto-opiskelijoita Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopistosta.  

Uudenlaisessa maailmassa vanhat käsitykset ja toimintatavat eivät enää riitä. Kun 

omaan työhön, reviiriin tai rakenteisiin kohdistuu murrosmainen muutos, kuten 

digitalisaatio, on tyypillisistä, että muutosta vastustetaan. Oman aseman tai 

rakenteiden suojaaminen on lyhytnäköistä toimintaa, joka johtaa usein entistä 

suurempiin ongelmiin sillä muutos tapahtuu ympäröivässä maailmassa 

muutosvastarinnasta huolimatta. (Parviainen ym. 2017,15.) 
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4 Lisätty todellisuus (AR), virtuaalitodellisuus (VR) 

Lisätty todellisuus ja sen lyhyt historia 

Mitä on AR (Augmented Reality), lisätty todellisuus? Tutkijan oma ymmärrys lisätystä 

todellisuudesta rajoittui liitteessä 2 kuvattuihin AR -ja VR-termeihin ja niiden 

yleisimpiin ”hyötykäyttömaastoihin”, peliteollisuuteen, livetapahtumiin, mainontaan 

ja markkinointiin.  

Lisätyllä todellisuudella tarkoitetaan olemassaolevaa, aktiivista todellisuutta, johon 

lisätään, josta poistetaan tai muutetaan jotain. Lisätty todellisuus avautuu 

käyttäjälleen tyypillisimmillään läpikatseltavien laitteiden (mobiililaite, älylasit, 

webkamera) avulla (Luukko 2015, 4). Käyttäjälle avautuu näkymä todellisesta 

ympäristöstä, johon on lisätty erilaisia virtuaalisia elementtejä antaen illuusion 

elementtien kuuluvuudesta todelliseen ympäristöön. Lisätty todellisuus sisältää myös 

kuvia, ääntä, linkkejä, GPS-dataa. 

Lisätyn todellisuuden käsite sotkeutuu usein virtuaalitodellisuutta kuvaavan termin, 

VR:n (Virtual Reality) kanssa. AR eroaa virtuaalitodellisuudesta siten, että se ei korvaa 

todellista maailmaa kokonaan virtuaalielementeillä, vaan kuten englanninkielinen 

termi augmented tarkoittaa, sen tarkoituksena on täydentää todellisuutta (Frigård 

2018,1). Virtuaalitodellisuudessa käyttäjä siirtyy todellisuudesta kuvitteelliseen 

ympäristöön, ”piirrettyyn” maailmaan, johon hän uppoaa yleensä päähän puettavia 

laitteita käyttäen. VR voidaan myös yhdistää AR:n kanssa, jolloin puhumme 

sekoitetusta todellisuudesta (Mixed Reality, MR).  

Lisätty todellisuus (AR) on arkipäiväisyydestään huolimatta suurelle yleisölle vielä 

vieras käsite. Lisätty todellisuus ajatellaan herkästi uudeksi ilmiöksi, mutta aiheeseen 

liittyvät varhaisimmat viittaukset löytyvät jopa 1800- ja 1900-luvun kirjallisuudesta 
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(Luukko 2015, 6). Ensimmäistä kertaa lisätty todellisuus konkretisoitui 1957 Morton 

Hellingin kehittämään ja patentoimaan Sensorama-laitteeseen. 1960-luvun 

loppupuolella Ivan Sutherland innovoi päähän asetettavan silmikkonäytön, 

vastaavasti 1970-luvulla Myron Kruegerin lisätyn todellisuuden luomistyö, 

Videoplace-taideteos mahdollisti yleisön vuorovaikutuksen virtuaalisiin esineisiin. 

Lisätyn todellisuuden termi otettiin käyttöön varsinaisesti 1990-luvulla 

lentokoneteollisuudessa työskennelleen tutkijan Tom Caudellin lanseeraamana (mts 

7). 1990-luvulla lisätyn todellisuuden kehittämistyö näkyi useissa aikakauden 

tutkimuksissa ja demonstraatioissa. Lisätyn todellisuuden termillä on nimenä jo pitkä 

perinne, sen valtavat ja monipuoliset käyttömahdollisuudet ovat vasta avautumassa 

kiivaaseen kilpailuun. Kilpailukentän kapeutta selittävät mm. erilaisille laitteille 

kehitettyjen AR-sovellusalustojen ongelmat, kuten käytettävien laitteistojen 

teknologia ja koko (Karhu 2013, 29). Sovellusalustaongelmista huolimatta 2000-

luvulla tutkijat ympäri maailmaa ovat kehittäneet lukuisia AR -teknologiaa 

hyödyntäviä laitteita ja sovelluksia niin peliteollisuuden kuin reaalimaailman, 

esimerkiksi lääketieteen tarpeisiin.  

Mikkonen ja Pakkanen (2017) tutkivat lisätyn todellisuuden ilmiötä ja sen 

hyödyntämistä poliisiammattikorkeakoulun käyttöön. Tutkijan rajallinen ymmärrys 

tutkimusaiheesta hankaloittaa itse tutkimustyötä ja aiheen, lisätyn todellisuuden, 

arkityön hyötyjen visioimista. Tutkimustulokset osoittavat myös, että tutkimuksessa 

mukana olevien henkilöiden tietämättömyys lisätyn todellisuuden ilmiöstä 

hankaloittaa uusien innovoitavien hyötysovellusten ideoimista kentän tarpeisiin. 

(Mts 47.)  

Opetuksen ei tarvitse tapahtua tietyssä tilassa eikä kaikkien käyttäjien tarvitse olla 

samassa tilassa saadakseen saman opetuksen tai ohjauksen. Sovelluksia voi käyttää 

kannettavissa mobiililaitteissa kuten älypuhelimissa ja tablettitietokoneissa. Käyttäjä 
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voi liikkua vapaasti eri tiloissa, sovelluksen mukana tulee käyttäjän tarvitsema 

materiaali. Sovellukset tarjoavat myös mahdollisuuden eriyttää esimerkiksi 

opetustilan ulkopuolella, jos käyttäjillä on vaikeuksia keskittyä opiskeltavaan asiaan 

tavanomaisessa oppimisympäristössä yhdessä suuren joukon kanssa. Lisätyn 

todellisuuden sovelluksilla voidaan parantaa oppimistuloksia ja vähentää 

henkilökohtaisen tukiopetuksen, ohjauksen tarvetta, mikä on taloudellisesti 

hyödyllistä myös oppilaitoksille (El Sayed, et al., 2011, 1045-1061).  

Lisätyn todellisuuden sovelluksia voi tehdä useammalla eri tavalla. Osa tavoista ei 

tarvitse ollenkaan kokemusta ohjelmoinnista, mutta suurin osa kuitenkin vaatii 

jonkintasoista ohjelmisto-osaamista (Martins, et al., 2015, 1-13). Omien sovelluksien 

tekeminen ei välttämättä vaadi paljoa kokemusta.  

AR -laitteet 

Laitteistossa tulee olla objektit ja paikat määriteltyinä oikeasta maailmasta. 

Internetyhteys on lähes pakollinen. Paikannus- ja havainnointilaitteistona käytetään 

mm. GPS ja askelmittaria. Tietokone augmentoi oikeaan, todelliseen maailmaan 

virtuaalisia objekteja. Lisätyn todellisuuden laitteiden ominaisuudet ovat kehittyneet 

vauhdilla, mikä näkyy myös eri valmistajien laitetarjonnan monipuolistumisena ja 

saatavuuden parantumisena. Lisätyn todellisuuden tarkastelun laitevalikoimaa on 

nykyään runsaasti tavallisesta älypuhelimesta älysilmälaseihin, yleisimpiä alustoja 

ovat älypuhelimet. Älypuhelin sisältää yhteyden, näytön, kameran, GPS-

ominaisuuden. Markkinoille on tullut myös älypuhelimiin kiinnitettäviä 

skannauslaiteitta, kasvoille puettavia laseja, joista kuviossa 6 esitetyt Microsoft 

HoloLens -lasit (2016) on poluttanut laitekehityksen suuntaa merkittävästi.  
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Kuvio 6. HoloLens-lasit (Microsoft 2016) 

 

Microsoft HoloLens -lasit eivät tarvitse erillistä tietokoneyksikköä vaan ne toimivat 

itsenäisesti. Käyttäjä näkee ympäröivän maailman normaalisti, mutta lasiin voidaan 

heijastaa erilaisia sovelluksia, jotka hän näkee todellisen maailman päällä. Lisätyn 

todellisuuden käytön rajoitteet kohdistuvat erityisesti laseihin, niiden kokoon ja 

käytettävyyteen, lasitarjonta on paremminkin suunniteltu ammattilaisille kuin 

kuluttajille. Viimeisimpien markkinoille tulleiden laitteiden käytön laajaa yleistymistä 

rajoittaa edelleen ennen kaikkea niiden kohtalaisen korkea hinta. Teknologian 

kehittyessä hintatason oletetaan halpenevan ja laitteiston olevan kuluttajienkin 

ulottuvissa. 

Tabletille ja älypuhelimella käytettävä sovellusohjelma 

Lisätyn todellisuuden sovelluksia voidaan käyttää myös tavallisten mobiililaitteiden, 

kuten älypuhelimen ja tablet-laitteen kautta. AR- efekti toteutetaan käyttämällä 

mobiililaitteen kameraa, minkä kautta käyttäjä voi katsella havaitsemaansa 

ympäröivää maailmaa ja siihen tuotua lisättyä todellisuutta näytön kautta. 

Mobiililaitteen avulla käyttäjä voi hyödyntää melko vaivattomasti lisätyn 

todellisuuden sisältöä ajasta ja paikasta riippumatta. 
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Tässä opinnäytetyössä käytettiin ilmaista Zappar -sovellusta, jossa Zapworks 

ohjelmistolla katselija pääsi tutkimaan tehtyjä AR-tuotantoja. Alustaa, jossa käyttäjän 

hahmottamaan todellisuuteen lisättiin uutta todellisuutta kuvion 7 tyyppisillä 

Zapcodeilla. Zapkoodit voivat sisältää kuvia, ääntä, videoita. Tekijän julkaiseman ja 

jakaman koodin avulla käyttäjä voi katsella ajasta ja paikasta riippumatta koodattua 

lisätyn todellisuuden sisältöä omassa todellisessa ympäristössään. ZapWorks:llä on 

kolme eritasoista työkalua AR-tuotantojen luomiseen, jotka käyttäjä saa käyttöönsä 

rekisteröitymällä ZapWorks-palveluun. Yksinkertaisin työkaluista on selainpohjainen 

ZapWorks Widgets, jolla target-kuvaan voidaan muutamalla napsautuksella liittää 

esimerkiksi valokuvia, videoita. Tämä työkalu ei vaadi suurta käyttökokemusta ja 

soveltuu erittäin hyvin aloittelijoille. ZapWorks Designer on tarkoitettu 

interaktiivisemman AR-sisällön tuotantoon. ZapWorksDesigner -ohjelmalla voidaan jo 

rakentaa useamman näkymän tuotantoja, joissa katsojalle avautuu monipuolisempi 

sisältö. Ohjelma ei edellytä koodausosaamista, joten se sopii 

esitysgrafiikkaohjelmistojen käyttöön tutustuneille käyttäjille. Zapparin työkaluista 

monipuolisin on ZapWorks Studio, jossa JavaScriptpohjaisella ohjelmistolla käyttäjä 

voi luoda kehittyneempiä tuotantosisältöjä. 

 

Kuvio 7. Esimerkki Zapparin upotuskoodista (Zappar) 

 

Lisätyn todellisuuden läpimurtoa hidastavat tällä hetkellä erityisesti laite- ja 

sovellusteknologian rajalliset valikoimat ja puutteellinen osaaminen. Luottamus 

lisätyn todellisuuden vallankumoukseen on vahva, erilaisten tulevaisuusennusteiden 
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mukaan lisätyn todellisuuden on povattu korvaavan lähitulevaisuudessa monia arjen 

välttämättömyyslaitteita kuten esimerkiksi älypuhelimia, tietokoneita.  

VR -laitteet 

Virtuaalisessa todellisuudessa käyttäjä siirretään HMD-laitteilla kokonaan pois 

todellisesta ympäröivästä maailmasta. Kuviossa 8 käyttäjä näkee vain sen mitä HMD-

laitteen näytöllä toistetaan. HMD-laitteen anturit reagoivat käyttäjän liikkeisiin siten 

että laitteella toistettava kuva kääntyy samaan suuntaan kuin käyttäjän liikkeet. 

Virtuaalisen todellisuuden HMD-laitteita on saatavilla joko itsenäisesti toimivina tai 

tietokoneeseen kytkettävänä yksikkönä. Tietokoneeseen kytkettävä HMD-laite 

mahdollistaa suuremman tehokapasiteetin vuoksi huomattavasti raskaampien 

sovellusten käytön kuin mobiililaitteet. 

 

Kuvio 8. Käyttäjä tutustumassa VR-laitteisiin (Paajanen 2020) 
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Pelimoottorit 

Virtuaalisen ja lisätyn todellisuuden luomiseen tarvitaan laitteiston lisäksi ohjelmisto. 

Markkinoilla on olemassa useita virtuaalisen ja lisätyn ohjelmistoja, joista 

esimerkkeinä mainittakoon usein käytetyt Unity ja Unreal engine -pelimoottorit. 

Thinglink 

Thinglink toimii sekä selainpohjaisesti että iOS- tai Android-mobiilisovelluksella, 

kuten kuvion 9 esimerkissä. Fyysinen tila virtualisoidaan interaktiivisilla tageilla, 

kuten teksteillä, medialla, linkeillä, joiden sisältöä voi katsella myös VR-

ympäristössä.   

 

Kuvio 9. Tutkimus- ja toimenpidehuoneen siivouksen havainnollistamista Thinglinkiä 
hyödyntäen (Paajanen 2019) 
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Lisätyn todellisuuden (AR) ja virtuaalitodellisuuden (VR) hyödyt ammatillisessa 

koulutuksessa 

Oppiminen määritellään erilaisten tietojen ja taitojen omaksumiseksi. Oppiminen on 

prosessi, jossa ihminen vastaanottaa ympäristöstään erilaista informaatiota aistien 

välityksellä. Keskeisimmässä roolissa on näköaisti, muita aistikanavia unohtamatta 

kuten kuviossa 10 havainnollistetaan. Oppimisprosessissa tietoa jäsennellään, 

reflektoidaan, liitetään aiempaan ja rakennetaan uutta.  

Oppijan yksilöllisyys, oppimisen personointi, oppijan henkilökohtaistetut opinpolut, 

toisaalta uuden opiskelijasukupolven “heimoutuminen” pakottavat kehittämään 

myös henkilökohtaistettuja menetelmiä ja uusia välineitä. Koulutusten siirryttyä yhä 

enenevässä määrin työpaikoille, koulutusten järjestäjien ja työpaikkojen on 

löydettävä yhteensopivia, helppokäyttöisiä sovelluksia oppimisen tueksi. Moderni 

AR- ja VR-alustainen digiteknologia on yksi hedelmällisimpiä työvälineitä aikaan ja 

paikkaan sitomattomassa, joustavassa ohjauksessa, oppimisessa ja opettamisessa. 

Digitaalisilla menetelmillä voidaan parantaa aineiston laatua ja saavutettavuutta, 

samoin myös koulutustarjonnan ulottamista työelämän käyttöön. (Koramo, Brauer, 

Jauhola 2018.) 

 

  

 
 
 
 
 
 

Kuvio 10. Oppimisen prosessointia mukaillen Pänkäläinen (2018) 

Tehtyjen tutkimusten mukaan ihminen muistaa  

10 % lukemastaan,  

20 % kuulemastaan,  

30 % näkemästään    ja 

90 % tekemästään.  

                AR ja VR on tekemällä kokemista.  
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5 Tutkimuksen tulokset   

Konstruktiivisen tutkimusotteen ideaali lopputulos tutkimukselle on, että 

alkuperäinen ongelma on ratkaistu ja uusi konstruktio on luotu. Uuden 

markkinatestatun innovaation avulla kohdeorganisaatiossa saavutettiin tutkimukselle 

asetetut tavoitteet, jotka koskivat arkityön oppimiseen liittyvää rikastamista. 

Innovaatiolla pystyttiin varmistamaan mm. palvelukuvauksessa sovittujen 

työtehtävien sisällöistä, dokumentoinnista, sovitusta laatutasosta ja 

ennaltaehkäisemään niin kutsuttua yhteistyön harmaata aluetta palvelujen ostajan ja 

tuottajan välillä. Uuden mielekkääksi koetun konstruktion avulla pystyttiin 

vaikuttamaan työtekijöiden ja opiskelijoiden työmotivaatioon ja ammatillisen 

osaamisen kehittymiseen. 

Vastaus kysymyksiin saatiin kirjallisuuskatsauksen ja empiirisen tutkimuksen avulla. 

Ammatillista koulutusta tulee modernisoida vastaamaan nopeasti muuttuvan 

yhteiskunnan osaamis- ja kommunikaatiotarpeita varten. Tutkimuksessa otettiin 

kantaa tuottamalla mahdollisuus koulutustoiminnan kehittämiseen ja tehostamiseen. 

Tutkimus tukee digiteknologian sovellusten aktiivisen käyttöönoton merkitystä 

ammatillisen koulutuksen sisältöjen kehittämisessä yleisellä tasolla, erilaisten 

oppijoiden tarpeiden näkökulma on rajattu pois mm. tutkimusotteen vuoksi.   

Tutkimuskysymykseen “Miten puhdistuspalvelualan eri oppimisympäristöissä 

järjestettävän koulutuksen sisältöä voidaan rikastaa modernilla digiteknologialla?” 

saatiin vastaus kehittämällä mobiililaitteelle helppokäyttöinen AR- ja VR-alustainen 

oppimisympäristö.  

Tutkimustuloksen saamiseksi eri oppimisympäristöihin soveltuvan koulutussisällön 

rikastamisen suunnittelu ja työalustan kehittäminen ankkuroitiin tutkijan johtamaan 

eri toimijoiden väliseen yhteistyöhön. Tutkimuksessa saatiin vastauksia AR- ja VR-
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alustan hyötykäyttömaastoista uuden oppimisessa ja tietojen päivittämisessä. 

Tutkimustuloksista kävi ilmi, että oppilaitokset  ja työpaikat voivat yhteisen 

päämäärän saavuttamiseksi käyttää samaa työalustaa omaa työtään hyödyntävällä 

tavalla. Yhteisesti suunniteltu aineisto ja sama AR- tai VR-pohjainen työalusta 

mahdollistaa eri toimijoiden substanssiosaamisen ajantasaisuuden ylläpitämisen sekä 

karsii informaatiokatkosten riskejä. Modernin digiteknologian hyödyntäminen avaa 

uusia verkostoitumismahdollisuuksia ja tiivistää työelämän ja koulutuksen 

järjestäjien välistä yhteistyötä. 

en ymmärtänyt kun luokassa puhuttiin vyöhykkeistä, nyt ne näkyy tästä 
(Op) 

ai, onko ne ohjeet muuttuneet, ei meillä ole tietoa niistä (TP) 

hei tän voisi näyttää niille XXX tyypeille, sähän olet pitkällä tässä (A) 
 
 

Koulutussisällön digitaalisessa rikastamisessa ei ole kyse pelkästään fyysisten 

elementtien hienostelusta ja kikkailusta, keskiössä on ennen kaikkea 

oppimiskokemuksen rikastaminen. Tutkimus osoitti, että moderni digiteknologia 

haastaa perinteisiä oppismistapoja ja -kokemuksia, sanallinen, kuultu data kuten 

kuviossa 11 esitetyt kirjalliset työohjeet eivät ole riittävän tehokkaita oppimisen 

näkökulmasta. Aineiston perusteella voi päätellä, että käyttäjä voi oppia lyhyessä 

ajassa enemmän kuin koko koulutuksen tai vuosien työuran aikana, olennaista on, 

että käyttäjän ei tarvitse kuvitella asioita. Tutkimuksen mukaan osallistujille oli 

tärkeää päästä itse kokeilemaan, kyseenalaistamaan ja tutkimaan alustalla olevaa 

dataelementtiä ja niiden merkitystä asiakokonaisuuden hallintaan esimerkiksi kuten 

kuviossa 12 havainnollistetaan.  
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Kuvio 11. Kuvakaappaus opettajan laatimasta tutkimus- ja toimenpidehuoneen 
siivoustyöohjemallista (Paajanen 2020) 

 

             

Kuvio 12. Käyttäjä tutkii virtuaalimaailmassa tutkimus- ja toimenpidehuoneen 
siivoukseen ja hygieniaan liittyviä asioita. (Paajanen 2020) 
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Apukysymykseen ”Haluavatko eri toimijat käyttää lisättyä tai virtuaalipohjaista 

alustaa uuden oppimisessa tai tietojen päivittämisessä?” vastaukset saatiin 

teemahaastattelulla, AR- ja VR-alustakokeiluilla ja osallistuvalla havainnoinnilla 

tutkimuksen eri vaiheissa. Tutkimustuloksista kävi ilmi, että työelämän toimijat ja 

opiskelijat olivat alkuepäröinnin jälkeen hyvin innokkaita kokeilemaan ja käyttämään 

AR- ja VR-pohjaista mobiilialustaa työssään. AR- ja VR-alustan käytön halukkuuden 

innokkuus ja epäröinti jakaantuivat eri organisaatiotaustaisten osallistujien kesken 

hyvin tasaisesti. Teemahaastattelun ja osallistuvan havainnoin tulokset osoittivat, 

että sekä opiskelijoissa (Op) että työelämän edustajissa (TP) oli ennakkoluulottomia 

kokeilijoita, mutta myös niitä, jotka löysivät esimerkiksi oppimiskyvystään tekosyyn 

siirtää kokeilu- ja käyttömahdollisuutta tuonnemmaksi. Tyypillisimmät ”soraäänet” ja 

epäilykset kohdistuivat kuitenkin epäilyksiin, kuinka palvelujen ostajat ja asiakkaat 

tulevat hyväksymään mobiililaitteen käytön työaikana. Uuden teknologian 

hyödyntämisen arjessa oletettiin vievän aikaa varsinaisesta työstä.   

on tämä mukavampaa kuin perinteinen tehtävä ja tunti (Op). 

voi muuten käyttää aika monessa paikassa nyt kun näkee mitä tarkoitit 
(Op) 

nykyaikainen, hieno (TP) 

ei meillä ole aikaa täällä räplätä puhelimia (TP) 

ei täällä saa käyttää omia puhelimia (TP) 

mitähän asiakkaat sanoo kun näkee meidät nämä kourassa… (TP) 

Tutkimuksessa saatiin vastauksia AR- ja VR-alustan käyttöhalukkuuteen uuden 

oppimisessa ja tietojen päivittämisessä. Osallistujat pohtivat ja perustelivat 

käyttökokemuksiaan hyvin konkreettisesti arkityön hyötyjen ja oppimisen 
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näkökulmista. AR- ja VR-alustapohjaisen materiaalin käytön halukkuutta perusteltiin 

erityisesti asioiden hahmottamista perustellen, jota osallistuvan havainnoinnin 

tulokset vahvistavat. Esimerkiksi entuudestaan tuntematonta toimintaympäristöä ei 

tarvitse kuvitella, käyttäjä pääsee ”töihin” aidontuntuiseen ympäristöön.  

Toiseen apukysymykseen ”Minkälaisilla laitteilla lisätyn ja virtuaalisen todellisuuden 

sisältöjä voitaisiin helposti tuottaa eri toimintaympäristöjen tarpeisiin?” vastaus 

avautui teemahaastattelujen, osallistuvan havainnoinnin, teknologiakokeilujen ja 

innovaatiokehittelyn avulla. Puhdistuspalvelualan erilaisissa oppimis- ja 

työympäristöissä käytetään päivittäin erilaisia digitaalisia sovelluksia ja laitteita, lähes 

huomaamatta. Opiskelijat ja työntekijät ”somettavat”, chattaavat tiimeissä, 

opiskelevat ja kokoustavat etänä sekä ”googlettavat” tietoa hyvin sujuvasti 

hyödyntäen usein juuri älypuhelinta. Tutkimusjoukko koostui sekä digiteknologiaa 

osaavista että osaamattomista henkilöistä. 

Tutkimuksessa testattiin AR- ja VR-sisällön käyttöä älypuhelimella, tablet-laitteilla, 

tietokoneilla, kasvoille puettavilla laseilla. Osallistujia haastattelemalla ja 

havainnoimalla voidaan päätellä, että mahdollisimman tutun, arkisen mobiililaitteen 

valinta osoittautui niin AR- ja VR -sisällön tuottamisen, toimivuuden kuin käyttämisen 

kannalta helpoimmaksi ja parhaimmaksi ratkaisuksi.   

hei, tämmöisenhän voisi tehdä itse aika helposti vaikka kotoa, vitsi… 
(Op) 

pelannut Pokemonia (Op) 

katsonut vierestä kun lapset on pelannu Pokemonia (Op) 

en ole käyttänyt mitään ohjelmaa ennen (TP) 

me ollaan mukana jos tätä saa jostakin (TP) 
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kyllä tämä meille soveltuisi hyvin, nopeuttaisi monta käytännön asiaa 
(TP) 

tässä puhelimessa on niin pieni näyttö, en saa selvää, tabletti oli 
parempi (TP) 

joo... hyvältä näyttää, tähän kuule voisi lisätä nuolen tuonne ja siihen, 
mutta tää on tosi jees, hyvä X (A) 

Tutkimuksessa kävi ilmi, että yksi tyypillisimmistä lisätyn ja virtuaalitodellisuuden 

hyödyntämisen esteistä liittyy käyttäjän pelkoihin omien digitaitojen 

puutteellisuuksiin. Tutkimuksen mukaan käyttäjien välistä digiosaamisen kuilua 

voidaan madaltaa järkevällä laitevalinnalla, kuten tähän tutkimukseen valitulla 

arjesta tutulla laitteella, älypuhelimella. Aineiston perusteella voitiin päätellä, että 

lisätyn tai virtuaalitodellisuuden sovelluksien tekeminen ei tarvitse suurta määrää 

kokemusta, mutta opettajien ja erilaisten käyttäjien, oppilaiden ja työntekijöiden 

kouluttaminen teknologian ja sovelluksien käyttöön on tarpeellista. 

Sungkurin (2016, 123-146) mukaan AR-, VR-pohjainen sisältö tarjoaa käyttäjille 

mahdollisuuden vuorovaikutteisempaan ja rikastuttavampaan kokemukseen. Tämän 

tutkimuksen aikana tuotettiin sekä lisättyä että virtuaalista todellisuutta hyödyntävää 

digiteknologista materiaalia puhdistuspalvelualan erilaisiin oppimisympäristöihin. 

Käyttäjäkokemusten perusteella tässä kehitystyössä tuotetulla digitegnologisilla 

materiaalilla voidaan rikastaa oppimiskokemusta perinteiseen materiaaliin 

verrattuna. Helppokäyttöinen alusta ja mobiililaite edistävät mielekästä 

käyttökokemusta ja käyttäjien digitaitojen kehittymistä. Oppilaitoksen ja työelämän 

käytössä oleva sama työalusta hyödyntää kaikkia osapuolia ja nopeuttaa 

oppimisprosessia. Yhteisesti suunniteltu aineisto ja sama AR-tai VR-pohjainen malli 

takaavat, että eri osapuolet voivat puhua yhteistä kieltä.   
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6  Johtopäätökset  

Tämän opinnäytetyön kautta saatiin vastauksia koulutussisältöjen rikastamisen 

tarpeellisuudesta erilaisissa oppimisympäristöissä. Tutkimuksessa kehitetyn AR-ja 

VR-teknologiapohjaisen materiaalin käyttäjäpalautteiden perusteella digiteknologian 

rikastama ”elävä” sisältö on juurrutettavissa ammattitaidon ylläpitämisen ja 

osaamisen lisäämisen moderniksi työvälineeksi. Palautteista ja vastauksista oli 

tulkittavissa helppokäyttöisen digiteknologian merkitys oppimiskokemuksiin. Lisäksi 

käyttäjät arvostivat uuden asian harjoittelumahdollisuutta riskittömässä VR-

maailmassa tai ajantasaisen tiedon saatavuutta reaaliajassa AR-maailmassa. 

Vastauksista ilmeni kiinnostus aitoa oppimisympäristöä vastaavan helppokäyttöisiin 

digiteknologian innovaatioihin ja edistää niiden käyttöä puhdistuspalvelualan 

koulutuksissa ja työelämässä. Tutkimus vahvisti, että kahdensuuntaiseen 

kommunikaatioon eivät enää riitä perinteiset menetelmät, tulevaisuuden taitojen 

oppimiseen tarvitaan laajempia ympäristöjä erilaisine välineineen. Erilaiset oppijat, 

erilaiset työntekijät tarvitsevat uusia elävämpiä ympäristöjä, työkaluja, metodeja 

ammatillisen osaamisensa kehittämisessä.   

Tutkimuksen otanta oli pieni ja uuden innovaation kehittämisessä oli omat 

haasteensa, joten tällä tutkimuksella ei voi yleistää, että kaikki olisivat kiinnostuneita 

käyttämään lisätyn tai virtuaalisen todellisuuden aplikaatiota opetuksessa ja työssä. 

Tutkijan ennakko-odotuksista huolimatta muutosvastarintaa uuden digipedagogiikan 

käyttämiselle ei juuri ollut havaittavissa. Uuden teknologian haltuunotto herätti 

osallistujissa innostusta. Muutosmyönteisyyttä selitti pitkä yhteistyökokemus 

kohdeorganisaation kanssa, tutut käyttäjät ja heidän avoin suhtautumisensa uuden 

kokeiluun. 

Digiteknologian haltuunotto työhön edellyttää tavoitteiden asettamista. Tutkimuksen 

tavoitepäämääriä, tutkimusprosessia seurattiin laaditun suunnitelmatyökirjaa 
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käyttäen. Erityisen tärkeäksi innovaation kehittämisen ja koko tutkimuksen kannalta 

osoittautuivat ”välietapit”, joista kerätyn palautteen perusteella tutkija 

työyhteisöineen pystyi reflektoimaan ”tuotekehityksen” edistymistä ja tarpeen 

mukaan tekemään tarvittavat korjaukset ja muutokset.    

Vaikkakin VR- ja AR-teknologiat ovat alkaneet kehittyä jo 1960-luvulta asti, on 

teknologia silti vasta alkamassa osoittaa todellista potentiaaliaan. Pelialalla 

virtuaalisen ja lisätyn todellisuuden sovelluksia on ollut jo pitkään ja ne kehittyvät 

nopeaa vauhtia entistä näyttävämmiksi sekä käyttäjäystävällisemmiksi. Virtuaalinen 

todellisuus ja lisätty todellisuus ovat tällä hetkellä todella kuuma puheenaihe alasta 

riippumatta ja potentiaalisia käyttökohteita niiden sovelluksille tuntuu löytyvän 

lähestulkoon joka puolelta. 

Tutkimuksen alkuperäinen ajatus oli hyödyntää ennen kaikkea AR-alustaista 

digiteknologiaa, jonka sisällön tuottamiseen liittyi omat haasteensa. Tutkimuksessa 

kävi ilmi, että AR teknologiaa hyödyntäviä ohjelmia on saatavilla jo kohtuullisen 

paljon, silti pääosa niistä on edelleen suunnattu pääsääntöisesti viihdekäyttöön. 

Vuosien puheista huolimatta tekniikan käyttötarkoitus ja tehokas hyödyntäminen 

eivät ole juuri käytännössä puheita pidemmälle edenneet. Käytön esteitä on useita 

kuten sopivan alustan puuttuminen, laitteiden ja sovellusten käytön kömpelyys, 

erityisesti loppukäyttäjiä ajatellen. Asiakkaat kokevat digiteknologiasta saatujen 

hyötyjen olevan usein hyvin ohuita suhteessa suuriin, ”luvattuihin” odotusarvoihin, 

lisäksi edelleen korkea hintataso rajaa digiteknologian laajemman käyttäjäkunnan 

laitteiden ja sovellusten ulottumattomiin. 
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7 Pohdinta  

Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää miten puhdistuspalvelualan erilaisissa 

ympäristöissä tarvittavia koulutussisältöjä voidaan rikastaa ja elävöittää nopeasti 

kehittyvän digiteknologian välineitä hyödyntäen. Tutkimus käynnistyi 

tutkimusongelman määrittelystä ja aihetta tutkittiin konstruktiivista tutkimusottetta 

hyväksikäyttäen. 

Lisätyn ja virtuaalisen todellisuuden rikastaman koulutussisällön tarpeita ja 

kokeiluhalukkuutta selvitettiin haastattelemalla ja havainnoimalla opiskelijoita ja 

työelämän edustajia. Kerätyn aineiston pohjalta analysoitiin ja priorisoitiin 

sovellusalustan esimerkkitilat ja sisältötoiveet, ideoiden karsinta oli välttämätöntä 

mm. rajallisen aikataulun ja käytettävissä olevien välineiden vuoksi. Varsinainen 

tietosisällön käytännön suunnittelu jäi tutkijalle. Tyhjän toimintaympäristöpohjan 

rikastaminen vaatii taustatyötä, materiaalin etsintää, lähdekritiikkiä, lopputulokselle 

oleellisimpien asioiden oivaltamista ja ennen kaikkea aikaa. Innovaation teknisessä 

suunnittelussa haastateltiin ITC-asiantuntijoita, heidän asiantuntemustaan 

hyödynnettiin mm. laitevalinnoissa, kuvien editoinnissa, alustasijoittelussa. Protyypin 

testauksessa saatiin hyviä kehittämisideoita, mielipiteitä ja saatujen palautteiden 

pohjalta innovaatiota muokattiin. Kaikkia toivottuja ominaisuuksia ja elementtejä ei 

voitu tässä vaiheessa istuttaa alustaan, joten ne jäävät myöhempään 

tuotekehitykseen. 

Kohdeorganisaation tuttuus helpotti tutkimustyötä. Työryhmätyöskentely oli 

kokemuksena hyvin opettavainen, mutta myös tutkimustuloksiltaan hyödyllinen niin 

kohdeorganisaatiolle, opiskelijoille kuin koulutuksen järjestäjälle. Tutkija toimi 

työryhmän vetäjänä, tutkijan rooli oppimisympäristöjen rikastamisessa oli merkittävä 

yhdessä kohdeyrityksen esimiesten ja digiteknologiaa edustavien asiantuntijoiden 

kanssa. Laadulliseen tutkimukseen liittyy silti aina tutkimuksen objektiivisuuden ja 
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puolueettomuuden tarkastelu, koska tutkija on työnsä luoja ja sen tulkitsija. Tuomen 

ja Sarajärven (2009, 154-156) mukaan ihminen, tutkija pystyy harvoin täysin 

sulkemaan pois omia arvojaan ja uskomuksiaan, vaikka kuinka pyrkisi 

objektiivisuuteen. 

Tutkimuksen ilmiö liittyi moderniin digiteknologiaan, jossa keskityttiin 

koulutussisällön kehittämiseen ja tuotetestaukseen AR- ja VR-ympäristöissä 

arkikäytön mobiililaitteilla. Tutkimusta lukiessa on syytä huomioida, että tässä 

tutkimuksessa keskityttiin AR- ja VR-alustaisen toteutuksen kehittämiseen ja 

kokeiluun mobiililaitteella. AR- ja VR- toteutuksia voi tehdä myös muilla tavoilla, 

joten tämän tutkimuksen tulokset eivät välttämättä ole vertailukelpoisia suhteessa 

muihin toteutuksiin. Tutkimuksessa käytettävät laitteet ja ohjelmat rajattiin Android-

pohjaisiin mobiililaitteisiin niiden arkisen tuttuuden ja helppokäyttöisyyden 

perusteella. Laiterajauksella madallettiin tutkimukseen osallistuneiden henkilöiden 

käyttökokeilukynnystä entuudestaan tuntemattomaan digiteknologiaan.  

Tutkimuksen luotettavuuden keskiössä ovat tutkimusmenetelmät, joilla 

tutkimusongelma ratkaistaan. Valitut tutkimusmenetelmät osoittautuivat oikeiksi, ne 

on avattu ja perusteltu lukijalle tutkimusongelman ja tutkimustavoitteiden 

näkökulmasta tässä raportissa. Tuore tutkimustieto antaa pohjan tutkittavalle 

ilmiölle ja siihen liittyville lainalaisuuksille. Tutkimuksen venyminen ennalta 

suunniteltua pidemmälle aikavälille heikentää osin tutkimuksessa käytettyjen 

teorialähteiden tuoreutta ja pätevyyttä, digitalisaation kiihtyessä myös 

tutkimustuloksien saatavuus parantuu. Viimeisimpien tutkimusten 

saatavuusongelmat eivät kuitenkaan heikennä tutkimuksen uskottavuutta ja 

luotettavuutta, tutkimuksessa saavutetut tulokset tukevat ja vahvistavat teoriaa.   

Tutkimusprosessin etenemistä hankaloitti tutkimuskäyttöön luvatun laitekannan ja 

ohjelmien saatavuusongelmat, työn loppuun saattamiseksi oli välttämätöntä hankkia 
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henkilökohtaisia laitteita ja ohjelmia. Osa saatavuusongelmista liittyy tutkittavan 

aiheen ilmiöön, mutta turhiin lupauksiin, hallitsemattomaan laitekannan hankinta- ja  

lainauskäytäntöön tuhlaantui kohtuuttomasti aikaa. Tutkimusprosessin eri vaiheissa 

olisi pitänyt varautua huolellisimmin asiantuntijatoimijoiden toimintatapoihin 

liittyvään kontrollin ja hallitsemattoman kaaoksen ilmapiiriin, mistä aiheutui 

aikataulujen pidentymisiä ja tutkimusprosessin hidastumista. Tutkittavaan ilmiöön 

liittyi myös eri asiantuntijatahojen yli-innokasta kommentointia, epärealistisia 

näkemyksiä, jotka hidastivat valtavasti tutkimuksen alkua ja olivat pilata koko 

kehittämistyön. Tutkimuksen eri vaiheissa oli havaittavissa myös ”ideavarkaita”, 

joiden avustamishalukkuuden intressit eivät olleetkaan itse tutkittavassa aiheessa 

vaan heidän omissa hyödyissään. Tutkimusprosessia olisi nopeuttanut tutkijan 

tiukempi ote eri asiantuntijatoimijoiden sitouttamisessa yhteisiin pelinsääntöihin.  

Tutkijan omat käyttäjäkokemukset AR- ja VR-pohjaisen teknologian käytöstä 

saattoivat vaikuttaa tutkimusaiheen tarkasteluun. Tutkijan intensiivinen 

uppotuminen tutkimusaiheeseen sekä mahdollisti tutkimusaiheen laajemman 

tarkastelun teoreettisen viitekehyksen pohjalta, mutta saattoi toisaalta hienoisesti 

suunnata tutkimusaiheen käsittelyä. Uusien asioiden tekeminen ei ole helppoa 

innostuneelle ammattilaisellekaan. Onnistuneen AR - ja VR -hankkeen takana on 

usein innostunut, asiaansa ”hurahtanut” henkilö, joka tarvitsee työlleen 

organisaatioiden johdon tuen ja resurssit. Tässä tutkimuksessa tutkija opetteli eri 

ohjelmien ja laitteiden käyttöä välillä virheitä tehden, niitä korjaten, mutta ennen 

kaikkea niistä oppien. Virheiden korjaaminen opetti tutkijaa ymmärtämään käyttäjien 

reaktioita ja toimintaa. Tutkimuksen tuloksena syntyi vastoinkäymisistä huolimatta 

mobiililaitteella käytettävä AR- ja VR-alusta, jolla käyttäjä pääsee ajasta tai paikasta 

riippumatta sekä tutustumaan kohteeseen että opiskelemaan kohteen 

puhtaanapitoon liittyviä asioita. 
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Tutkimustuloksia havainnollistettiin ja avattiin mm. kuvioin ja tutkimuksessa mukana 

olleiden eri toimijoiden koodatuilla sitaateilla. Koodattujen kommenttisitaattien 

avulla lukijalle haluttiin avata eri toimijaryhmien käsityksiä ja kokemuksia AR- ja VR-

pohjaisten teknologioiden hyödynnettävyyden merkityksestä koulutussisältöjen 

rikastamisessa erilaisissa oppimisympäristöissä. Tutkimustulosten avaamisella ja 

visualisoinnilla tutkija pystyi Hirsjärven ym. (2007, 228) mukaan perustelemaan 

päätelmiään ja tulkintaansa lukijoille.  

Muutokset yhteiskunnassamme ja globaalissa maailmassa tapahtuvat nopeammin 

kuin aiemmin. Digiteknologia sulautuu väistämättä osaksi fyysistä 

toimintaympäristöämme, halusimme tai emme. Lisätyn ja virtuaalitodellisuuden 

luomat mahdollisuudet eivät ole pois perinteisestä oppimisesta, niiden käytön 

tavoitteena on pyrkiä rikastuttamaan oppimiskokemuksia ja tarjoamaan vaihtoehtoja 

niille, joille jo käytössä olevat opetusmetodit eivät syystä tai toisesta toimi. Kyky 

uudistua on elinehto niin työntekijälle itselleen kuin koko ammattialalle, digitalisaatio 

tarjoaa tähän omia mahdollisuuksiaan. Tämän kehittämistutkimuksen aikana 

tutkimusaiheen valintavaiheesta alkaen tutkija siirtyi omalta mukavuusalueeltaan 

sellaiselle alueelle, jossa ymmäretyksi tuleminen, avun saaminen, halu ammattialan 

digiteknologisen osaamiseen vahvistamiseen ja kehittämiseen kohtasivat vastarintaa. 

Tutkimusprosessi oli ennen kaikkea tutkijalle oppimiselämys, jonka aikana hän 

reflektoi myös omia digiteknologian käyttötaitojaan ja oppi havainnoimaan ja 

kehittämään omia osaamisen katvealueitaan. Teknologiaa tärkeämpiä rikastuttajia 

tässä tutkimuksessa ovat kuitenkin tiedonantajat, joiden kanssa käydyt keskustelut, 

näkemykset, väittelyt, yhteiset kokeilut kannattelivat tutkijan uuden 

opetusteknologian äärelle, paluuta entiseen ei ole.   

Opinnäytetyön viimeistelyvaiheessa keväällä 2020 yhteiskunnassamme elettiin hyvin 

poikkeuksillista aikaa Covid19 -viruksesta johtuen. Suomen hallitus linjasi 

lähiopetuksen ja työskentelyn muuttumisesta etätyöksi. Pääasiallisten 
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oppimisympäristöjen lisäksi työpaikat sulkivat oviaan opiskelijoiden 

työpaikkajaksojen osalta turvallisuussyihin vedoten, oppiminen oli siirtynyt yhdellä 

valtavalla loikalla virtuaalisiin ympäristöihin. Opetukseen, sen järjestämiseen ja 

toteuttamiseen kohdistui valtava julkisuusarvo, vuoroin etäopetusta kiiteltiin, 

vuoroin kritisoitiin hyvinkin voimakkaasti. Koronakevät kosketti ja raskauttukin niin 

koulutuksen järjestäjiä kuin koulutukseen osallistujia, mutta myös opetti 

suuntaamaan koulutuksen monimuotoistamisen katseet tulevaisuuteen. Kevään 

2020 etäopetusjärjestelyt olivat pitkälti hätäratkaisuja, ammatillisen koulutuksen 

digitaalisia ratkaisuja testattiin aidosti erilaisissa oppimisympäristöissä, mutta 

poikkeusaika paljasti myös valtavasti puutteita digiteknologian osaamisessa ja 

hyötykäytössä vuosien hypetyksestä huolimatta.  

Poikkeuksellinen kevät ei liene jää tulevaisuudessakaan ainutlaatuiseksi. Kun 

maailma muuttuu, on koulutuksenkin muututtava, silti moni kiinnostava 

kehittämistutkimuksen aikana syntynyt AR- tai VR -pohjainen digi-innovaatio saattaa 

hautautua demoasteelle esimerkiksi niukkojen henkilö- tai laiteresurssien tai 

negatiivisten käyttökokemusten vuoksi. Yhteiskuntaamme keväällä 2020 lamauttanut 

virus muutti käsitystämme uudesta normaalista, myös oppimisympäristöjen ja 

koulutussisältöjen kehittämisen näkökulmasta. Tälle kehittämistutkimukselle on jo 

ilmennyt jatkotutkimuksen tarpeita. Yksi kiireellisimpiä jatkotutkimuksen aiheita on 

kuinka koronapandemian aikana syntyneet erilaiset digitalisaation hyvät käytännöt 

sulautetaan osaksi oppimista erilaisissa ympäristöissä mobiililaitepohjaisilla lisätyn- ja 

virtuaalisen todellisuuden elementeillä. Poikkeustila voi tuoda opetukseen myös 

hyvää ja esimerkiksi virtuaalitodellisuuden mahdollisuuksia tulee Lonkan (2020, 178) 

mukaan selvittää laajasti ennen mahdollista koronan toista aaltoa. Vaattovaaran 

(2020, 178) näkemyksen perusteella on todennäköistä, että yhteiskunnallisen 

muutostilanteen jatkuessa osa oppimisen ja työn tekemisen toiminnoista siirtyy 

pysyvästi uuteen digitaaliseen ympäristöön, joka luo myös kilpailuetua. On aika 

erottua ja kerätä etäopetuksen aikana syntyneet positiiviset digikokemukset ja 
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osallistusmistrendit jatkojalostukseen ja siirtyä digiteknologian avulla oppimisen 

uudelle ulottuvuudelle.     
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Liitteet 

Liite 1. Haastattelukysymykset 

Avoimet haastattelukysymykset 

Opiskelijat, työntekijät 

1. Minkälaisia AR-/VR-toteutuksia olet aiemmin käyttänyt? 

2. Miten helppoa / haasteellista AR-/VR-teknologian käyttäminen on? 

3. Mitä lisäarvoa arvioit em. teknologian tuovan puhdistuspalvelualan koulutuksiin? 

4. Missä puhdistuspalvelualan koulutussisällöissä näet AR-/VR-teknologiasta hyödyn-

nettävyyden? 

5. Missä erilaisissa puhdistuspalvelualan toimintaympäristöissä näet AR-/VR-

teknologiasta olevan hyötyä/haittaa? Miten perustelet vastaustasi? 

 

Asiantuntijat (ICT, esimiehet, suunnittelijat, opettajat) 

1. Miten AR-/VR-teknologiaa on hyödynnetty organisaatiossa? 

2. Millaisia tuloksia käytössä olevalla digiteknologialla on saavutettu? 

3. Millaisia onnistuneita kokemuksia on saatu? 

4. Mitkä asiat toimivat, mitkä eivät toimi digiteknologiassa? 

5. Mitä lisäarvoa teknologia on tuonut a) asiakkaille, b) organisaatiolle? 

6. Miten hyvä toteutus suunnitellaan? 

7. Miten teknologia nähdään yrityksen tulevaisuudessa? 

 
 

Esimerkkejä haastattelussa esille tulleista käyttäjäkommenteista (TP = työpaikan 

edustaja, Op = opiskelija, A = asiantuntija) 

no nyt ei tarvi aina juosta siivouskeskuksesta etsimään ohjeita (TP) 
 
hyvä, tiedon saa heti, ei mene aikaa puhelimessa googlettamiseen (TP) 
 
tärkein tieto on saatavissa nopeasti… jos ei muista kaikkea, niin ku tää työohje (TP) 
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kaikille sama ohje, nyt kaikki neuvoo erillä lailla (TP) 
 
ekologinen, päästään papereista ja kansioista (TP) 
 
löysin täältä työvideon, en osaisi etsiä koneelta (TP) 
 
hieno, parempi kuin paperiversiot (Op) 
 
voi tarkistaa, tuliko tehtyä meille kuuluvat työt (TP) 
 
tällä voisi neuvoa uusille mitä pitää tehdä (TP) 
 
nyt ymmärrän miltä toimenpidehuoneessa näyttää ja mitä paikkoja siellä pitää sii-
vota ja missä järjestyksessä (Op) 
 
ai tuo on deko, luulin ihan joksikin muuksi (Op) 
 
en ymmärtänyt, kun luokassa puhuttiin vyöhykkeistä, nyt ne näkyy tästä (Op) 
 
voi harjoitella kuiviltaan työtä ennen työpaikalle menoa (Op) 
 
hei pääsin nyt näkemään ne tilat vaikka ei ollakaan sairaalassa (Op) 
 
tällä voi harjoitella ennen kuin menee työjaksolle (Op) 
 
no ainakin semmoisiin tiloihin joihin ei pääse käymään, niinku tehtaat tai jotkut sai-
raalan tilat (Op) 
 
töissä tehtiin eri järjestyksessä, pitää opetella uusiksi (Op) 
ai, onko ne ohjeet muuttuneet, ei meillä ole tietoa niistä (Tp) 
 
en saa sitä merkkiä auki mistä päästiin Kiillon sivuille…(Op) 
 
hei, tämmöisenhän voisi tehdä itse aika helposti vaikka kotoa, vitsi…(Op) 
 
on tämä mukavampaa kuin perinteinen tehtävä ja tunti (Op) 
 
no nyt XX ymmärtää paremmin asian tästä laitteelta kun ei aina tajua suomea, eikä 
mitä täällä  puhutaan  (Op) 
 
pelannut Pokemonia (Op) 
 
katsonut vierestä kun lapset on pelannu Pokemonia (Op) 
 
ei mitään hajua, en ole käyttänyt (Op) 
 
 joo näin niissä mainoksissa, mutta en kokeillut (Op) 
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tässä puhelimessa on niin pieni näyttö, en saa selvää, tabletti oli parempi (TP) 
 
onko tuota vaikea käyttää (TP) 
 
ei meillä ole aikaa täällä räplätä puhelimia (TP) 
 
ei täällä saa käyttää omia puhelimia (TP) 
 
mitähän asiakkaat sanoo kun näkee meidät nämä kourassa…(TP) 
 
puhu pomolle, jos se ottaisi tän meille (TP) 
 
ei meillä ole laitteita (TP) 
 
vie aikaa (TP) 
 
hyvä että valmis pohja, en ainakaan itse pystyisi tekemään (TP) 
 
tästä voisi näyttää hoitajille mitkä työt kuuluu meille, mitkä niille (TP) 
 
liian vaikeaa, ei tää jaksa pyöriä (Op) 
 
se testi oli vaikea, en olisi päässyt siivoamaan (Op) 
 
koodi karkaa aina alta, mulla on paksut sormet… (Op) 
 
täältä muuten löytyy se turvaohje jota etittiin (TP)  
 
en ole käyttänyt mitään ohjelmaa ennen (TP) 
 
nykyaikainen, hieno (TP) 
 
paljonko tämmöinen maksaa? (TP) 
 
voi muuten käyttää aika monessa paikassa nyt kun näkee mitä tarkoitit (Op) 
 
me ollaan mukana jos tätä saa jostakin (TP) 
 
kyllä tämä meille soveltuisi hyvin, nopeuttaisi monta käytännön asiaa (TP) 
 
joo voisi käyttää esimerkiksi laatuseurantaan (TP) 
 
hei tän voisi näyttää niille XXX tyypeille, sähän olet pitkällä tässä (A) 
 
joo... hyvältä näyttää, tähän kuule voisi lisätä nuolen tuonne ja siihen, mutta tää on 
tosi jees, hyvä X (A) 
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tästä voisi jalostaa jopa myytävän tuotteen (A) 
 
ei meillä ole vielä AR, mutta konepuolelle suunnitellaan miten sillä voi näyttää miten 
vaikka moottori kasataan (A) 
 
ei sitä AR ole käytössä kunnolla vielä, kannattaa nyt ekana tehdä virtuaalina (A) 
 
kaikki kamat on jossakin lainassa, mä voin ettiä sulle jonkun vanhemman xx version, 
kyllä sinä osaat (A) 
 
joo tuu vaan käymään, katotaan missä vaiheessa meet, mulla on kyllä kiire noiden 
hommien kanssa, mutta voin mä ehkä vilkaista sitä sun työtä (A) 
 
kuule missä se sun plani on, voiksä kopsata sitä mulle (A) 
 
teit sä tän todella itse (A) 
 
tää sun työ on oikeesti hyvä (A) 
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Liite 2. Keskeiset käsitteet 

Lyhenne Selitys 

AR Augmented Reality, lisätty todellisuus 

Digitalisaatio Erilaisten prosessien, palvelujen, tuotteiden, työ-

kalujen uudistamista ja muuttamista digitaaliseen 

muotoon. 

VR Virtual Reality, virtuaalitodellisuus 

webAR Verkkoalusta, joka hyödyntää mobiililaitteita AR-

kokemusten luomiseen. Käyttäjä ei tarvitse eril-

listä sovellusta. 

360 -kuva  Tekniikka, jossa koko ympäristö on tallennettu 

360 asteen kuvaan. 360-kuvaa voi katsoa mihin 

tahansa suuntaan joko laitetta liikuttamalla, vetä-

mällä sormeaan ruudulla tai liikuttamalla laitetta, 

joka seuraa käyttäjän liikettä (kuten VR-lasit). 

 

 

 

 

 

 


