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opiskelupaikan saamista tulevaisuudessa. ePortfolion informaatio on 
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ABSTRACT 
 

The aim of the thesis is to compile a digital portfolio for the students of the 
Kiipula pre-vocational students to become prominent. The aim of the the-
sis is to combine new technology and to provide more equal opportunities 
for special needs students to develop in different areas of digitalization 
and to improve their access to work or study in the future. ePortfolio in-
formation has been assembled in several different ways, for example. text, 
images and videos. Multimodalism allows for better opportunities for in-
terpretation, production and learning. The purpose of the thesis is to de-
scribe and analyze the ePortfolio process from design to finished product. 
The method used in the learning was used by experimenting with develop-
ment and creating new habits. The work consists of two parts, including a 
functional part and written documentation. ePortfolio has been estimated 
from the students, employers, teaching staff and co-opetariveworker. In-
terview results provide strong support for the further development of 
ePortfolio as a tool for the future, a kind of bridge to study and work life. 
Based on the experience, ePortfolio development will be continued and 
tested in the future with new groups. The aim of this thesis was to create 
equal access to information through the use of multimodality. ePortfolio is 
still an unfinished work that is evolving all the time. 
 

Keywords e-learning, vocational special education, working life, knowledge, multimo-
dality.  

 
Pages 74 pages, including appendices 1 pages 
 
 
 
 
 



SISÄLLYS 

1 JOHDANTO ................................................................................................................... 1 

1.1 Digitaalisten välineiden kehittäminen erilaisten käyttäjien tarpeisiin ............... 1 

1.2 Digitalisaatiolla kohti tasa-arvoisempaa tulevaisuutta ....................................... 3 

2 OPINNÄYTETYÖN TAUSTA JA TAVOITE ........................................................................ 4 

2.1 Opinnäytetyön rajaus ja tutkimuskysymykset .................................................... 6 

3 TAUSTATIETOA AIHEESTA ............................................................................................ 8 

3.1 ePortfolion eri muotoja ..................................................................................... 11 

3.2 Multimodaalisuus mahdollistuu ePortfolioissa................................................. 11 

4 DIGITAALISUUS OPETUKSESSA .................................................................................. 14 

4.1 Tulevaisuuden digitaalisuus opetuksessa ......................................................... 15 

4.2 Tulevaisuuden opettajuus ................................................................................. 16 

5 KOKEILEMALLA KEHITTÄMINEN ................................................................................ 18 

5.1 Valmentavan koulutuksen opiskelijoiden osaaminen esiin .............................. 19 

5.2 Digitaaliset välineet opiskelijan opiskelun välineiksi ........................................ 20 

5.3 Portfoliomalleja opiskelijan omiin tarpeisiin .................................................... 21 

6 KOHDEORGANISAATION ESITTELY ............................................................................ 22 

6.1 Kiipulan ammattiopisto ..................................................................................... 22 

6.2 Valmentavan koulutuksen opetussuunnitelma ................................................ 24 

6.3 Kohderyhmän esittely ....................................................................................... 25 

6.4 Tieto- ja viestintätekniikan opetus- ja ohjauskäytön suunnitelma ................... 28 

7 EPORTFOLION SUUNNITTELU JA KEHITTÄMINEN KOKEILUJEN KAUTTA .................. 32 

7.1 Millainen on opiskelijoiden ePortfolio? ............................................................ 37 

7.2 ePortfolion kokeilua eri palveluilla.................................................................... 43 

7.3 Kehittämisen tuloksia kokeilujen kautta ........................................................... 45 

7.4 Opiskelijoiden mielipiteitä ja kehittämisideoita ............................................... 49 

8 EPORTFOLIOIDEN ARVIOINTIA TEEMAHAASTATTELULLA ......................................... 52 

8.1 Työnantajien kehittämisideoita ........................................................................ 52 

8.2 Opetushenkilöstön kehittämisideoita ............................................................... 55 

8.3 Verkostotyöntekijöiden kehittämisideoita ....................................................... 58 

8.4 Yhteenveto haastattelujen tuloksista ............................................................... 60 

9 TULOKSET JA JOHTOPÄÄTÖKSET ............................................................................... 61 

9.1 Opiskelijan osaamisen näkyvyys ePortfoliossa ................................................. 61 

9.2 ePortfolion toimivuus käytännössä................................................................... 64 

9.3 Opinnäytetyön arviointia ja tulevaisuuden näkymiä ........................................ 65 

LÄHTEET .......................................................................................................................... 69 

Liitteet 
Liite 1 Teemahaastattelun lomakkeen runko 



1 
 

 
 

1 JOHDANTO 

Hallituksen toimintasuunnitelmassa vuosille 2017-19 on kirjattu tavoit-
teeksi tehdä Suomesta moderni ja innostava oppimisen kärkimaa. Koulu-
tuksen digitalisaation tavoitteet konkretisoituvat toisen asteen ammatilli-
sen koulutuksen reformia koskevassa kärkihankkeessa, jossa digitalisaatio 
näkyy tulevaisuuden osaamistarpeisiin vastaavissa toimenpiteissä. Refor-
missa uudistetaan ja digitalisoidaan koulutuksen järjestäjien toimintapro-
sesseja ja oppimisympäristöjä erityisesti työelämäverkostojen kanssa.  
 
Tavoitteena on lisätä ja monipuolistaa työpaikoilla tapahtuvaa oppimista, 
ohjata opettajien ja työpaikkaohjaajien yhteistyötä sekä lisätä yksilöllisiä 
opintopolkuja. Lisäksi pyritään kehittämään ja ottamaan käyttöön näitä ta-
voitteita tukevia digitaalisia palveluita ja oppimisympäristöjä sekä vahvis-
tamaan opetushenkilöstön osaamista. (Valtioneuvoston kanslia 2017, 33-
36.) 
 
Suomalaisilla käyttäjillä on Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisun (2016) 
mukaan hyvät edellytykset hyödyntää digitalisaation monia mahdollisuuk-
sia. Suomi on jo nyt yksi maailman johtavista maista julkisissa sähköisissä 
palveluissa ja suomalaisilla on tutkitusti EU-maiden paras digiosaaminen. 
Suomella on loistavat mahdollisuudet digiloikkaan. Organisaatioilta ja hen-
kilöstöltä vaaditaan jatkuvaa uudistumista eri toiminnan tasolla. Digitali-
saatiolinjausten menestyksellinen toteuttaminen käytännössä vaatii tuek-
seen muutoksia nykyisessä johtamisessa, toiminnassa ja osaamisessa sekä 
yhdenvertaisten palvelujen tuottamisessa. Osaamisen tasoa on nostettava 
vastaamaan digitaalisen ajan vaatimuksia.  
  

1.1 Digitaalisten välineiden kehittäminen erilaisten käyttäjien tarpeisiin 

Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisussa (2016) korostetaan, että digitaa-
listen palvelujen kehittämisessä on huomioitava erilaisten palveluiden tar-
joaminen kansalaisille yhdenvertaisesti ajasta, paikasta, toiminta- ja kom-
munikointikyvystä, iästä ja sukupuolesta riippumatta. Yhdenvertainen pal-
velu on varmistettava asiakkaan tarpeeseen perustuvalla kehittämisellä, 
jolloin huomioidaan kaikki asiakasryhmät erityispiirteineen. Tärkeintä on 
vastata asiakkaan tarpeisiin ja nähdä asiakas kokonaisuutena.   
 
Palvelukokemus on huomioitava asiakkaan näkökulmasta, eikä ratkaista 
pelkästään yksittäistä ongelmaa. Palveluiden yhdenvertaisuutta voi lisätä 
ottamalla käyttäjät mukaan suunnitteluun mm. kysymällä heiltä kokemuk-
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sia ja mielipiteitä, hyödyntämällä palvelumuotoilua ja kokemusasiantunti-
joita sekä käyttämällä erityisryhmien verkostojen asiantuntemusta. Digi-
taaliset palvelut on tuotava kaikkien käyttäjien ulottuville, vaikka kansalai-
sella ei olisi omia digitaalisia välineitä tai verkkoyhteyksiä. Kaikkia suoma-
laisia on tuettava digitaalisten palvelujen käyttämiseen ja opiskeluun pe-
rinteisten palvelukanavien ja toimintamallien rinnalla. (Sosiaali- ja terveys-
ministeriön julkaisuja, 2016.) 
 
Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisussa (2016) arvioidaan, että digitaali-
set työskentelyn muodot lisääntyvät. On tärkeää vahvistaa taitoja, tehdä 
työtä monella eri tavalla, luoda edellytykset digityölle ja yhtenäiset peli-
säännöt osana perinteisen työntekemisen tapoja. Lainsäädäntöön on mie-
titty uudistuksia, jotta mahdollistetaan digityö yhdenvertaisena työn muo-
tona. Samalla varmistetaan, että työelämässä oleva ja työelämän ulkopuo-
lelle hetkellisesti joutuva ei syrjäydy digimaailmasta.  
 
Saarelan (2016, 4-5) mukaan vammaiset kohtaavat erilaisia esteitä palve-
luissa, kuten koulutuksen, työllisyyden ja sosiaalipalvelujen saatavuu-
dessa. Esteitä on monenlaisia esim. riittämätön lainsäädäntö, palvelujen 
tarjoamisen ongelmat, vammaisuuden, kielteisten asenteiden ja syrjinnän 
puute, vammaisuuden ymmärtäminen ja esteettömyys. Euroopassa ja 
maailmalla tehdään koko ajan myönteisiä muutoksia, joilla palveluja pa-
rannetaan. Yhdistyneiden Kansakuntien yleissopimusta vammaisten hen-
kilöiden oikeuksista on tarkistettu, Maailman terveysjärjestön (WHO) ylei-
nen vammaistyötoimintasuunnitelma kaudelle 2014-2021 ja eurooppalai-
nen vammaisstrategia kaudelle 2010-2020 on otettu käyttöön. Näiden vi-
rallisten asiakirjojen avulla edistetään kaikkia osapuolia toteuttamaan sel-
laisia toimia, jotka edistävät koulutuksen, työn ja työllisyyden toteutumista 
sekä saavutettavuutta, kuten kuvassa 1 on esitetty.  
 
Koulutuskoulutuksen tasapuolisuus ei ole riittävästi toteutunut sellaisille 
henkilöille, joilla on oppimisvaikeuksia tai muita oppimiseen liittyviä haas-
teita. Erityistarpeiden lisäksi yhä useammat nuoret ovat haluttomia kirjoit-
tamaan tai lukemaan pitkiä tekstejä. Heidän kautta näemme yhteiskunnas-
samme tapahtuvia kulttuurillisia ja yhteiskunnallisia muutoksia. Nämä ha-
vainnot tuovat haasteita koulutukseen. Luku- ja kirjoitustaitoa on aina pi-
detty länsimaisessa yhteiskunnassa tärkeässä asemassa. (Saarela 2016, 4-
5.) 
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Kuva 1. Multimodaalisuudella saavutetaan esteettömyyttä (Saarela 2016, 
5.) 
 
Nykyiset kulttuuriset, teknologiset ja yhteiskunnalliset muutokset muutta-
vat tätä asemaa ja haastavat meidät ajattelemaan lukemisen ja kirjoitta-
misen roolia koulutuksessa, työelämässä ja yhteiskunnassa eri tavalla kuin 
aiemmin Saarela kirjoittaa artikkelissaan (2016, 4-5.) Kun digitaalinen val-
lankumous ravistelee yhteiskuntaa ja sen rakenteita monilla tavoilla, niin 
voisiko sen kautta saavuttaa myönteisiä sivuvaikutuksia koko yhteiskun-
nalle?  

1.2 Digitalisaatiolla kohti tasa-arvoisempaa tulevaisuutta 

Vammaisten lasten ja nuorten tukisäätiö (2016) on kantanut digitalisaation 
edetessä huolta tasavertaisesta toiminnasta, jolla autetaan vammaisia lap-
sia ja nuoria sekä heidän perheitään elämään yhdenvertaisina muiden 
kanssa. Tukisäätiö (Vamlas) on huolissaan digitaalisten palveluiden esteet-
tömyyden toteutumisesta. Säätiön mielestä on suuri riski, kun tiedonhaku, 
palvelutuottajista saatava informaatio sekä viestintä asiantuntijoiden ja 
asiakkaiden välillä siirtyy digitaaliseen muotoon ilman, että huomioidaan 
palveluiden kohderyhmien mahdollisuudet käyttää niitä. Lisäksi säätiö 
pohtii kuinka vammaisten ja pitkäaikaissairaiden ihmisten kohdalla olisi 
huomioitava digitalisaation kustannukset käyttäjille.  

 
Vammaisten lasten ja nuorten tukisäätiön (2016) mukaan digitalisaation 
lisäksi tulisi turvata vammaisten lasten ja nuorten mahdollisuus kasvaa 
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työntekijöiksi ja saada töitä. Vamlas ehdottaa, että SOTE- ja maakuntauu-
distuksessa pitäisi varmistaa tavoitteellinen yhteistyö oppilaitosten ja 
maakuntien työllisyys- ja sote-palvelujen kanssa. Tärkein ajatus on ki-
teytetty: ”On jo korkea aika rakentaa vammaisille nuorille aidosti työelä-
mään johtavia palveluita ja tukea”.  

 
Uuden teknologian käytön yleistyminen antaa eri väestöryhmille parem-
mat mahdollisuudet toimia yhteiskunnassa tasa-arvoisemmassa asemassa 
muiden kanssa. Digitalisaatio on parantanut kansalaisten viestintä-, vaiku-
tus- ja tiedonsaannin mahdollisuuksia, mutta samalla internetin ulkopuo-
lelle jääneiden palvelun saantimahdollisuudet ovat heikentyneet. Yritykset 
ja julkinen sektori panostavat tällä hetkellä vahvasti uusiin sähköisiin pal-
velukanaviin. Samalla karsitaan perinteisiä palvelumuotoja.  

 
Uuden teknologian myötä monia tavallisia ja arkipäiväisiä asioita tehdään 
eri tavoilla ja toiminta edellyttää kansalaisilta jatkuvaa uusien asioiden 
omaksumista. Digitaaliteknologia on olennainen arkielämän ulottuvuus ja 
se yhdistää arjen eri toimintoja. Uusi teknologia edellyttää kansalaisilta jat-
kuvaa uusien asioiden omaksumista ja kouluttautumista. Tietoyhteiskun-
takehityksen ja kansallisen kilpailukyvyn turvaamisen kannalta on ensisijai-
sen tärkeää, että kaikille väestöryhmille on mahdollista pysyä jatkossakin 
mukana kehityksessä. (Koiranen ym. 2016, 28-29.) 

2 OPINNÄYTETYÖN TAUSTA JA TAVOITE  

Työskentelen Kiipulan ammattiopistossa valmentavan koulutuksen eri-
tyisopettajana. Valmentavassa koulutuksessa opiskelijoiden akateemiset 
ja tieto- ja viestintätekniikan (tvt) taitotasot eroavat huomattavasti eri 
opiskelijoiden kesken. Opiskelijoiden luku- ja /tai kirjoitustaito vaihtelee 
hyvästä kirjoitustaidosta luku- ja /tai kirjoitustaidottomaan. Oman ansio-
luettelon tai taitojen esittäminen kirjallisessa muodossa on haasteellista 
tai osin jopa mahdotonta.  

Työhön- ja itsenäiseen elämään valmentavan koulutuksen opiskelijat, 
TELMA -opiskelijat, käyttävät opiskelussa paljon kuvallista opetusmateri-
aalia. Ajatus kuvallisesta taitojen ja oman osaamisen esittämisestä nousi 
esiin, kun mietin valmentavan koulutuksen opiskelijoiden kirjallisesti tuo-
tetun ansioluettelon rinnalle visuaalisempaa ansioluetteloa toteutettuna 
sähköisessä oppimisympäristössä. Opinnäytetyön aiheen valinta syntyi 
tarpeesta tuottaa jokaiselle valmentavan koulutuksen opiskelijalle oman-
näköinen, sähköinen taitokansio, jota voisi käyttää oman osaamisen esit-
telemiseen opiskelun eri vaiheissa.  
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Opinnäytetyöni tavoitteena on yhdistää uutta teknologiaa ja antaa tasa-
arvoisemmat mahdollisuudet erityisopiskelijoille kehittyä digitalisaation 
eri osa-alueilla sekä parantaa heidän työ- tai opiskelupaikan saamista tule-
vaisuudessa. Ajatuksena on koota opiskelijoille omia taitokansioita sähköi-
seen muotoon. Taitokansiot ovat digitaalisia portfoliota, ePortfolioita, joi-
den avulla opiskelijoiden taidot tulevat näkyväksi. ePortfoliota voi käyttää 
työnhaussa ja opiskelupaikan saamisessa hyödyksi. ePortfolio jää opinto-
jen jälkeen opiskelijalle itselleen päivitettäväksi uusilla tiedoilla ja taidoilla. 
 
 

 

Kuva 2. Opinnäytetyön tavoite, tehtävä ja tulos. 
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Lopullisia tuotoksia esitellään opiskelijoiden kanssa toukokuussa 2017 yh-
teisessä tilaisuudessa Kiipulan Punaportin toimipaikassa. Teen tilaisuu-
desta lyhyen videokoosteen, jonka esittelen työelämänedustajille, perus-
tutkinnon opettajille ja ohjaajille, sekä verkostotyöntekijälle haastattelun 
yhteydessä. Opinnäytetyöhön liitetään heidän kommentit ja ajatukset jat-
kokehittämistä varten. Videokoostetta käytän vain haastattelujen aluksi, 
koska opiskelijoilta ei ole kuvauslupia. 
 
Opinnäytetyön tavoitteena on kuvata ja analysoida ePortfolion tekemisen 
prosessia suunnittelusta valmiiksi tuotteeksi ja arvioida lopuksi ePortfo-
liota käyttäjien näkökulmasta.  Arviointia antavat käyttäjät eli valmentavan 
koulutuksen opiskelijat, yhteistyöverkostot ja työelämän edustajat. Opin-
näytetyön tavoite on kehittää työelämän käytännön toimintaa ja tuottaa 
tietoa, jota voidaan hyödyntää ePortfolion kehittämisessä ja käyttöönot-
tamisessa opiskelijan tulevaisuuden, jatko-opintojen tai työnhakemisen 
työkaluna. Opinnäytetyö on kaksiosainen sisältäen toiminnallisen osuuden 
ja kirjallisen dokumentoinnin. 

2.1 Opinnäytetyön rajaus ja tutkimuskysymykset 

Kiipulan ammattiopiston tieto- ja viestintätekniikan työvälineinä käytetään 
oppilaitoksen tietokoneita, iPadeja ja opiskelijoiden omia laitteita.  Kiipu-
lan tvt-suunnitelmassa kannustetaan omien laitteiden käyttöön, BYOD eli 
Bring Your Own Device ja tarvittaessa tarjotaan oppilaitoksen laitteita 
käyttöön. Oppilaitoksessa käytetään pääosin tai suositaan maksuttomia, 
laajasti tunnettuja ja kaikkien ulottuvilla olevia ohjelmia mm. henkilökoh-
taisen Googlen palveluja, joita käytetään Google -tunnuksella. 

 
Opinnäytetyössä jatketaan oppilaitoksen linjaa, jotta löytyy erilaisia ohjel-
mia, palveluja ja sovelluksia laatia omannäköisiä ja helppokäyttöisiä ePort-
folioita. Tässä opinnäytetyössä ohjelmista, sovelluksista ja palveluista käy-
tän yhtä yhteistä nimitystä, palvelut. Kirjasin seuraavaksi ominaisuuksia, 
joita palveluissa pitäisi olla. Ominaisuudet ovat selkeytyneet omien koke-
musten ja opiskelijoiden käyttökokemusten kautta. 
 
Palvelun pitäisi olla 
 ilmainen  
 helppokäyttöinen 
 sopiva monenlaisten käyttäjien tarpeisiin 
 käyttäjätilin takana esim. Googlen -palvelut 
 monipuolinen käyttää 
 sopiva tietokoneelle ja mobiililaitteelle 

 
Vaatimuksia on paljon, mutta tavoitteena on opiskelijoiden kanssa kokeilla 
erilaisia palveluja, joista opiskelijat voivat itse valita omannäköisensä ja 
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omaan käyttöönsä soveltuvan palvelun. Heillä on kokemusta Googlen pal-
veluista ja he voivat hyödyntää aiempia käyttökokemuksiaan ePortfolion 
käytössä. Opiskelijat valitsevat itse käytettävän palvelun, jonka avulla he 
liittävät ansioluetteloon sisältöjä: tekstejä, kuvia tai videoita. Lopuksi he 
arvioivat palvelun käyttökokemuksia ja miettivät kehittämisehdotuksia tu-
levien ePortfolioiden osalta.  
 
Ajankäyttö on rajoitteena, koska opiskelijat valmistuvat keväällä 2017. 
Vuoden aikana he kokoavat omaan oppimispäiväkirjana toimivaan suljet-
tuun Blogger -blogiin omista taidoista ja osaamisesta tietoja tekstinä, ku-
vina ja videoina. Opintojen päätteeksi opiskelija voi tehdä samoilla sisäl-
löillä toisenlaisen ePortfolion, joka rakentuu loppuvaiheen osaamisen esit-
telemiseen samalla tai eri palvelulla. Tällöin hän voisi vertailla ja arvioida 
lopputulosta objektiivisemmin.  
 

 

Kuva 3. Opinnäytetyön viitekehys visuaalisessa muodossa.  

Oman dokumentoinnin teen kuvaamalla eri työvaiheita ja kirjaamalla töi-
den aikana esiin tulevia ajatuksia jatkokehittämistä varten. Tähän työhön 
eri vaiheiden liittäminen ePortfolioista on haastavaa opiskelijoiden lupa-
asioiden vuoksi. Opiskelijoiden kuvaaminen ja valmiiden ePortfolioiden 
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esittely laajemmin on mahdotonta kuvauslupien puuttumisen vuoksi. Ku-
vaan tekstissä mahdollisimman tarkasti opiskelijoiden ePortfoliopohjia ja 
työvaiheita yleisemmällä tasolla.  
 
Opinnäytetyössäni vastaan seuraaviin kysymyksiin: 

 

 Miten erityisopiskelijan osaamista saadaan näkyväksi ePortfolion 
avulla?  

 Millainen ePortfolio toimii parhaiten opiskeluvalinnassa, työnhaussa 
tai verkostoyhteistyössä?  

 
Opinnäytetyön kustannukset jäävät pieniksi, koska laitteet ovat opiskelijoi-
den omia tai lainattu oppilaitokselta. Työssä käytettävät palvelut ovat 
maksuttomia, eikä tulosteita tarvita. Tuotokset ovat sähköisiä ja jaetta-
vissa sähköisesti. Aikataulutus on kevät 2017, koska opiskelijat valmistuvat 
kesäkuun alussa 2017. 

3 TAUSTATIETOA AIHEESTA 

Opinnäytetyön aiheesta on Suomalaisia artikkeleja ja hankejulkaisuja, 
muttei tieteellisiä tutkimuksia. Kansainvälisiä artikkeleja ja tietoja, hakusa-
nalla Digital portfolio, löytyy paljonkin internetistä. Haasteena on etsiä laa-
jasta ja eri tasoisesta aineistosta tähän työhön sopivaa, luotettavaa tietoa.   
 
Uraa uurtavaa työtä on tehnyt Dr. Helen Barrett, joka on kansainvälisesti 
tunnettu asiantuntija. Hän on kehittänyt ePortfolioita kaikenikäisten oppi-
joiden käyttöön ja kouluttanut opettajia käyttämään ja suunnittelemaan 
ePortfolioita omaan työhönsä. Helen Barrett jäi vuonna 2005 eläkkeelle 
Alaskan yliopistosta. Hän on tutkinut erilaisia strategioita ja tekniikoita 
sähköisiin portfolioihin vuodesta 1991 ja julkaissut omilla kotisivuillaan 
http://electronicportfolios.org useita kirjoja aiheesta Electronic Portfoliot 
sekä erilaisia artikkeleita. (Barrett 2007.) 
 
Barrett (2007) on kuvassa 4 kuvannut tämän vuosituhannen ja tulevaisuu-
den vision portfolioiden käytöstä. Tehokkaan teknologian integroinnin, si-
sältöjen standardien ja tehokkaan arvioinnin, opetuksen ja oppimisen yh-
teisenä tuotoksena syntyy ePortfolio. Edellisten osa-alueiden keskiössä on 
oppimisen tuloksia, ydinosaamista ja tietojen ja taitojen arviointia. Koko-
naisuutena aiheesta voi miettiä kuinka ja mitä me opetamme tulevaisuu-
dessa? ePortfolion keskiössä kiteytyy koko oppimisprosessi ja tuotos.  
 

http://electronicportfolios.org/
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Kuva 4. Kokonaiskuvaus ePortfoliosta (Barrett 2007). 

Suomessa ePortfolio on parin viimeisen vuoden aikana löytänyt tiensä pe-
rusopetuksen eri luokka-asteille ja sen käyttö lisääntyy koko ajan. Useat 
Helsingin koulut ovat ottaneet digiaskeleita. Yksi niistä on Santahaminan 
ala-aste, jossa kaikilla oppilailla on käytössä iPad. He käyttävät Googlen 
Drive -pilvipalvelua omien töidensä kokoamiseen. ePortfolio on oppimisen 
päiväkirja, johon oppilas kokoaa töitään, harjoitustöitä ja materiaalia kou-
lun arjesta. Se toimii arvioinnin tukena oppilaan itsearvioinnissa ja koko 
oppimisprosessin näkyväksi tuomisessa. ePortfolion käytössä oppiminen ja 
kirjoittaminen on monipuolistunut, yhteistyö on lisääntynyt ja oman ma-
teriaalin tuottaminen on noussut kaikkein tärkeimmäksi asiaksi. Tavoit-
teena on ottaa sähköinen portfolio Helsingin kaikkien peruskoulujen käyt-
töön. (Helsingin opetusvirasto 2016.) 
 
Työpaikalla tapahtuvan oppimisen pedagogisen oppimisympäristön kehit-
täminen -hankkeen julkaisussa on kirjoitettu monipuolisesti Portfolio -op-
pimisesta. Julkaisuun on koottu käytännön esimerkkien lisäksi menetel-
miä, käytänteitä ja malleja, joita voi erilaisilla digitaalisilla välineillä hyö-
dyntää. Sähköiseen portfolioon perustutkintoa suorittava opiskelija ko-
koaa opintojen aikana monimediaista sisältöä osana oppimisprosessia ja 
työhakua varten hän voi koota näyteportfolion edustavimmista tuotok-
sista. (Brotkin ym. 2014, 14-15.) 

 
Internetissä on monia ohjeita Video -CV:n laatimiseen, kertoo Yle-uutiset 
(2012.) Erilaisilla työnhakuun keskittyvillä verkkosivuilla on paljon malleja 
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ja esimerkkejä videoiden käyttämisestä, mutta ohjeet ovat enemmän ylei-
seen työnhakemiseen liittyviä. Selkokielisiä työnhakuoppaita löytyi muuta-
mia, ja niissä ansioluettelomalli oli kirjallinen. Verkkosivuilta löytyi Lihas-
tautiliiton hallinnoiman Reilu Rekrytointi -hankkeen valmistamia materiaa-
leja, joissa työnhaussa välineenä on käytetty video-esittelyjä, audio -tallen-
teita ja sosiaalista mediaa.  

 
Uusimman oppaan, Selkokielisen työllistymisen oppaan kehitysvammai-
sille ja erityistä tukea tarvitseville henkilöille, on julkaissut Työelämän pää-
mies –projekti. Työelämän päämies -projektissa (2011–2015) on kehitetty 
erityistä tukea tarvitsevien ihmisten työhönvalmennusmallia yhdessä Piek-
sämäen kaupungin kanssa. Projektin rahoittajana on ollut Raha-automaat-
tiyhdistys (RAY). Työelämän päämies -opas löytyy internetistä ja se on va-
paasti käytettävissä. (Ryynänen & Sahlberg, 2015.) 

 
HAMK:ssa on käytössä Kyvyt.fi-palvelu, joka on integroitu Moodleen. 
Moodle on monipuolinen oppimisalusta, johon voi integroida monia eri 
työkaluja ja sieltä voidaan tuoda sisältöjä palveluun. HAMK on hankkinut 
palvelun erikseen opiskelijoiden käyttöön. Kyvyt.fi-palvelu on opiskelijan 
työkalu, jolla voi rakentaa ePortfolion ja tehdä omaa osaamistaan näky-
väksi verkossa. HAMKin opiskelijoilla ja henkilökunnalla on mahdollisuus 
käyttää Kyvyt.fi-palvelua. Palvelu on käytössä opintojen tai työsuhteen 
päättymisen jälkeen. (HAMK 2017.) 

 
Osallistuin 9.11.2016 Hämeen ammattikorkeakoululla HAMK:ssa järjestet-
tyyn kansainväliseen tapaamiseen, jossa oli usean maan edustajia mietti-
mässä ePortfolioiden kehittämistä yhdessä kysymyksellä ”What are the 
success factors in engaging ePortfolio process?” (HAMK ammatillinen 
opettajankoulutus 2016.)  Empowering eportfolio process, EEP-projektissa 
mukana olevat yhteistyökumppanit esittelivät omien oppilaitostensa 
ePortfoliokäytänteitä. Taidot ovat sekä opiskelijoilla että opettajilla hyvin-
kin vaihtelevalla tasolla kohdemaasta riippumatta. Taitotasojen vaihtele-
vuus asettaa haasteet ePortfolioiden käytölle. 
  
Kansainvälisessä tapaamisessa, Empowering Portfolio Process (2016), 
nousi esiin toinen tärkeä asia, ePortfolion omistajuus opiskelujen jälkeen. 
Osassa oppilaitoksista käytetään sellaisia alustoja, joissa omistajuus ei 
siirry opintojen päätyttyä opiskelijalle itselleen. Tämä on tärkeää huomi-
oida ja muuttaa alustoja sekä käytettäviä ohjelmia sellaisiksi, että opiske-
lija itse hyötyy siitä opintojen jälkeen. ePortfoliota tehdään henkilökohtai-
seen ja ammattikäyttöön omaa elämää varten. Opettajien kanssa haas-
teita on ollut ePortfolioiden käyttöönottamisessa ja uusien toimintatapo-
jen edistämisessä. Organisaatioiden kannalta haasteita on esiintynyt esim. 
vastuun, teknisten ja tietoturva asioiden osalta.  
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3.1 ePortfolion eri muotoja 

HAMK:n Älykkäät palvelut -tutkimusyksikön yliopettajan ja tutkimusryh-
män vetäjän, KT Merja Saarelan luentomateriaali aiheesta ePortfoliot ja 
multimodaalisuus on antanut kattavasti tietoa opinnäytetyön aiheeseen. 
Saarela toimii Moniaistisuus ja avustava teknologia (MATEC) -tutkimusryh-
män jäsenenä sekä Poluttamo -Oma digipolku oppimiseen -hankeen vetä-
jänä, joten hänellä on laaja näkemys digitaalisten välineiden käytöstä eri-
laisissa kohteissa ja asiakasryhmien käytössä. Olemme keskustelleet tekni-
sistä mahdollisuuksista ja sovelluksista, joiden avulla erityisopiskelijat voi-
vat hyödyntää laitteitaan ePortfolion käytössä.   

 
Merja Saarela (2016) on koonnut ePortfoliot ja multimodaalisuus-luento-
esitykseensä erilaisia ePortfolioiden muotoja. ePortfolio voi olla oppimi-
sportfolio, joka havainnollistaa oppimisprosessia esim. tehtävien, tuotos-
ten, muistiinpanojen taltioinnilla. Sen avulla voi tuoda näkyviin tiedot, tai-
dot, soveltamisen kyvyn, oman ajattelun ja reflektion tai siihen voi lisätä 
aineistoa esim. erilaisia tekstiaineistoja, kuvia, videoklippejä, äänitteitä, 
käsitekarttoja, kaavioita ja graafeja, luonnoksia, yhdistelmiä ja multime-
diaa.  

 
Toinen ePortfolion muoto on näyteportfolio tai ammatillinen portfolio, 
joka havainnollistaa osaamisen näytetuotoksin. Tässä muodossa on mah-
dollisuus koostaa ja esitellä osaamista halutulla tavalla. Tärkeintä on pitää 
kaiken ytimenä ”punainen lanka”, jolloin kokonaisuus pysyy koossa. ePort-
folion käyttötarkoitus on esim. työpaikan tai opiskelupaikan hakeminen, 
itsensä ja osaamisensa myyminen. Ansioluettelo eli CV, curriculum vitae, 
voi toimia kaikkien tietojen ja taitojen yhteenvetona. (Saarela 2016.) 

3.2 Multimodaalisuus mahdollistuu ePortfolioissa 

Saarelan (2017) mukaan oppimista on suunniteltava tasapuolisesti kaikille 
käyttäjille soveltuvaksi.  Osaamista ja oppimisprosessia voi esittää ja doku-
mentoida käyttämällä monenlaisia keinoja ja erilaisia toiminta- ja ilmaisu-
tapoja. Multimodaalisuutta on hyvä lisätä ePortfolion eri osiin. Multimo-
daalisuus tarkoittaa yksinkertaistettuna informaation paketointia useaan 
moodiin ja jaettavaksi usealla eri kanavalla. Tietoa voidaan tuottaa kirjoi-
tetun tekstin lisäksi kuvina, videona, äänenä, värinänä, graafeina, avatta-
rina eli virtuaalihahmoina, silmillä ja kosketeltavina merkkeinä.  
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Kuva 5. Symbolit ja multimodaalisuuden monimuotoisuus (Macict 2016). 

Multimodaalista tietoa voi tuottaa monella tavalla, vastaanottaa usealla eri 
aistilla ja jakaa multimediaalisesti erilaisilla välineillä ja kanavilla. ePortfolio 
on multimodaalinen alusta, jossa tulee näkyviin osaamisen kasvu, amma-
tillinen kehittyminen ja saavutukset. (Saarela 2017.) Multimodaalisuus 
mahdollistaa paremmat mahdollisuudet informaation tulkitsemiselle, 
tuottamiselle ja oppimiselle sellaisilla henkilöillä, jotka omaksuvat, ymmär-
tävät ja tuottavat tietoa eri tavoin. (Saarela 2016.)  

Euroopan komissio on antanut säädöksen EN 301549: 2015, jossa se mää-
rittelee soveltuvuusvaatimukset tieto- ja viestintätekniikan julkisten pal-
velujen osalta Euroopassa. Lainsäädännöllä varmistetaan, että kaikilla on 
mahdollisuus käyttää internettiä, mobiilisovelluksia ja osallistua yhteis-
kunnan tarjoamiin palveluihin entistä paremmin ja itsenäisemmin. Direk-
tiivin avulla suuret ict -yritykset tarjoavat esteettömyysominaisuuksia eri 
laitteisiin. (Saarela 2016, 4-5.) 

Nykyiset tieto- ja viestintätekniikat ja mobiililaitteet mahdollistavat multi-
modaalisuuden saatavuuden yhteiskunnallisten palvelujen osalta myös 
opetukseen, kirjoittaa Saarela (2016, 4-5.) Monimuotoisuus rikastuttaa 
oppimisprosessia kaikille käyttäjille ja sen avulla lisätukea saavat mm. eri-
tyistukea tarvitsevat ja vammaiset käyttäjät. Tekniikka antaa käyttäjille 
sellaisia mahdollisuuksia, joita he eivät ole aiemmin kyenneet käyttä-
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mään.  Multimodaalisuus on digitaalisen teknologian laajentamista kai-
kille käyttäjille tasa-arvoisemmiksi toiminnoiksi, joiden avulla helpotetaan 
oppimisprosessia ja yhteiskunnassa itsenäisemmin toimimista.  

 

Kuva 6. Multimodaalisuus mahdollistaa monipuolisen oppimisprosessin 
(Saarela 2016, 4-5). 

Kuvassa 6 esitellään multimodaalisuutta. Vasemmalla ovat oppimisen 
haasteet: oppimistyyli ja mieltymykset, erityistarpeet ja vammaisuus sekä 
motivaatio tulevaisuuden oppimistaitojen hallinnassa. Keskellä Multimo-
daalisuus kuvataan eri järjestelmien kykynä kommunikoida automaatti-
sesti käyttäjän kanssa eri tyyppisten viestintäkanavien avulla.  

Multimodaalisen vuorovaikutuksen avulla tietokoneita tai muita laitteita 
voi käyttää esim. puheen, eleen, silmien kautta tuottamaan esim. tekstiä, 
grafiikkaa, ääntä. Multimodaalisuuteen sisältyy lisäksi avatar-hahmoja, 
joka voi esittää käyttäjää virtuaalitodellisuudessa tai äänisynteesiä, jonka 
avulla laite lukee tekstin ääneen. Mahdollisuuksia on paljon. Ratkaisuna 
on tarjota kaikille sopivampia menetelmiä ja sellaisia taitoja, jotka voisi-
vat saavuttaa oikeudenmukaisemmin kaikki käyttäjät. Oppiminen tulisi 
esiin monipuolisemmin ja koko prosessi näkyisi paremmin kokonaisuu-
tena lopputuloksessa. (Saarela 2016, 4-5.)  
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4 DIGITAALISUUS OPETUKSESSA 

Perinteisesti työnhakemisessa on käytetty kirjallista hakemusta ja erillistä 
ansioluetteloa. Hakemuksen ja ansioluettelon laatimiseen on olemassa 
valmiita mallipohjia, joiden avulla hakija voi muokata pohjaa omien tieto-
jen osalta. Jokaiseen eri työtehtävään on kannustettu kirjoittamaan työ-
paikkahakemus ja CV, jotta erottuisi muista hakijoista. TE-keskuksen hake-
muksen laadintaohjeessa ohjataan kiinnittämään työnantajan huomio en-
sisijaisesti omaan osaamiseen ja vahvuuksiin esittelemällä kirjallisesti mi-
ten täytät työtehtävän valintakriteerit. Tavoitteena on työnantajan mie-
lenkiinnon herättävä ja muista erottuva yksisivuinen hakemus ja riittävän 
tarkka maksimissaan kaksisivuinen ansioluettelo eli CV. (TE -palvelut n.d.) 

 
Perinteisen työpaikkahakemuksen ja tämän päivän vaatimusten keskellä 
erityisopiskelijan rooli työpaikkaa tai opiskelupaikkaa hakiessa on vielä 
haastavampi. Opiskelijoilla on erilaisia taitoja ja osaamista, mutta ne saat-
tavat olla kapea-alaisia tai niitä on vaikea kertoa kirjallisessa muodossa. 
Opiskelijoille löytyy paljon erilaisia tapoja esitellä omia taitojaan muilla kei-
noilla kuin vain kirjoittamalla.  Visuaalisemmin tuotettu ansioluettelo ja ha-
kemus voisi antaa nopeammin käsityksen opiskelijan tai hakijan todellisista 
taidoista.  

 
Video-CV on uudempi väline työnhaussa ja sen avulla voi antaa monipuo-
lisemman kuvan itsestään ja omista taidoistaan, kuin perinteisillä tavoilla. 
TE-keskuksen ohjeessa kannustetaan kuvaamaan muutaman minuutin vi-
deon ja lähettämään linkki työnantajalle. Video-CV:n esittelyssä koroste-
taan esiintymään luonnollisesti, kuvailemaan erityistaitoja, kertomaan 
luonteesta, vahvuuksista ja antamaan kielitaidosta näytteen.  

 
Video-CV:n lisäksi voi koota portfolion parhaista ja/tai tärkeimmistä töistä 
tai saavutuksista ja sen avulla voi antaa lisäarvoa työnhakuun. Portfolio voi 
olla esim. kansio, salkku, näytetyö, suunnitelma tai piirros, valokuvakoko-
elma, muistitikku tai dvd ja se voi sisältää todistuksia, suosituksia ja arvi-
ointeja ja näytteitä erilaisista työtehtävistä. Kooltaan portfolion pitäisi olla 
sopivasti tärkeät asiat kokoava, jotta sitä jaksaa selata ja työnantaja ehtii 
sen silmäilemään. Jokaista työnhakukertaa varten neuvotaan TE -keskuk-
sen sivuilla kokoamaan uusi portfolio. Hakuvaiheessa portfolion voi lähet-
tää työnantajalle tai ottaa mukaan työhaastatteluun ja esitellä se paikan 
päällä. Jos portfolio löytyy netistä, niin linkin voi laittaa työnantajalle jo 
etukäteen.  

 
Työpaikkahakemuksessa on hyvä pyrkiä erottautumaan edukseen visuaa-
lisesti houkuttelevalla, selkeällä ja virheettömällä hakemuksella. Hyvä ha-
kemus on porttina työhaastatteluun. Hakemuksesta on ymmärrettävä en-
silukemisella täyttääkö hakija työtehtävän ammatilliset vaatimukset ja 
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henkilökohtaiset ominaisuudet. ”Erottuminen on helppoa, mutta eduk-
seen erottuminen on vaikeaa.” (TE -palvelut n.d.) 

 
Edellä mainittujen kriteerien avulla opinnäytetyönaihetta voisi miettiä ja 
suunnitella Video-CV:stä ja portfoliosta hieman kehitellympää versiota, 
jossa erityisopiskelijan taitoja olisi koottu samaan palveluun, eikä ne olisi 
toisistaan irrallisia. Ajatuksena olisi esitellä nuoren taitoja työntekemi-
sessä, itsenäistymistaidoissa, arjen hallintataidoissa, harrastuksissa ja CV:n 
osa-alueista esim. IT -taidot ja kielitaidot. Opiskelijoiden on haastava ku-
vailla sanallisesti omia taitojaan esim. IT -taidoissa. Arviointiasteikko vaih-
telee ja esim. erinomainen, hyvä, kohtalainen ja alkeet puhuttaa joka kerta 
opiskelijoita ja aina on todella vaikeaa valita oikeasti taitoja vastaava taso. 
Sama haaste on kielitaidon osalta. Jokin kuvallinen näyttö voisi toimia pa-
remmin ja antaisi opiskelijan taidoista realistisemman kuvan. 

4.1 Tulevaisuuden digitaalisuus opetuksessa 

Opetushallituksen järjestämässä Ammatillisen koulutuksen 
DIGITALISAATIO-NYT -seminaarissa käsiteltiin ammatillisen koulutuksen 
digitalisaation nykytilaa ja tulevaisuutta. DIGIope -selvityksen mukaan 
osaamista on kehitettävä erityisesti palvelujen ja laitteiden peruskäytössä, 
lisättävä digipedagogista tukea, yhteisöllisyyttä ja vuorovaikutusta kollego-
jen kesken arjen haasteissa sekä ottaa haltuun tulevan teknologian mah-
dollisuuksia. (Hamk 2017.) 

 
Toisen tutkimuskatsauksen, FAKTAT PELIIN -Digitalisaatio ja ammatillinen 
koulutus Suomessa, mukaan opettajat ja johto suhtautuvat myönteisesti 
digitalisaatioon, sen tuomiin mahdollisuuksiin kehittämällä omaa osaamis-
taan tieto- ja viestintätekniikan taidoissa itsenäisesti omalla ajalla koulut-
tautumalla. Täydennyskoulutukseen osallistuminen on opettajien keskuu-
dessa vähäistä, vaikka omaa osaamista pitää syventää ja kehittää tavoit-
teellisemmin. Monella koulutuksiin osallistuminen saattaa jäädä vä-
häiseksi taloudellisten resurssien tai ajan puutteen vuoksi. (Hamk 2017.) 

 
Opetushallitus (2016) tutkimuskatsauksen mukaan Digitalisaatio ja tekno-
logiset valmiudet koetaan suomalaisessa yhteiskunnassa kehittyneinä. Sa-
maa aikaan opettajien valmiudet hyödyntää uusia pedagogisia ratkaisuja 
opetuksessaan ovat puutteelliset. Tutkimustulosten mukaan tämä saattaa 
johtua siitä, että puolessa ammatillisista oppilaitoksista on haastavaa 
saada tukea tieto- ja viestintätekniikan pedagogisessa käytössä. Opettajat 
toivovat pedagogista tukea ja haluavat soveltaa opittua omaan opetuk-
seensa laadukkaasti ja yhteisöllisesti.  
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Selvityksen osalta pidän tärkeänä jokaisen henkilökunnan jäsenen taitota-
son jatkuvaa kehittämistä arjessa yhdessä kollegoiden kanssa. Kiipulan am-
mattiopistossa on vastattu laitteiden käytön hyödyntämiseen, perustaito-
jen kehittämiseen ja pedagogiseen vertaisoppimiseen monilla eri tavoilla. 
Oppilaitos on järjestänyt omia sisäisiä koulutuksia ja nimennyt omien tii-
mien laitevastaavia ja pedagogisia tukihenkilöitä kouluttamaan ja jaka-
maan osaamista henkilöstölle. Kaikkea tieto- ja viestintätekniikan hyödyn-
tämistä on kehitetty johdonmukaisesti ja aktiivisesti ja johdon tuki on ollut 
vahvana alusta lähtien. 
 
Viimeisin vertaisoppimisen tapa on säännöllisesti kokoontuva some-kah-
vila, jossa digitaalisia haasteita laitteiden, palvelujen tai ohjelmien kanssa 
voi tuoda ratkaistavaksi kollegojen kesken. Some -kahvilassa toimipaikan 
henkilöstö jakaa tietoa erilaisista sovelluksista ja niiden käyttökokemuk-
sista lukuvuoden aikana. Säännölliset ja lyhytkestoiset tapaamiset pari ker-
taa kuukaudessa ovat lisänneet henkilöstön yhteisöllisyyttä ja vuorovaiku-
tusta digitaalisissa asioissa sekä madaltanut kynnystä ottaa kokeiluun lait-
teiden toimintoja sekä uusia sovelluksia ja palveluja.  

4.2 Tulevaisuuden opettajuus 

Oppimisen digiagentit e-julkaisussa on eri kirjoittajien artikkeleja, joissa 
kuvataan käytännön esimerkein digitaalisia menetelmiä ja ympäristöjä 
opetusalalla.  Essi Ryymin laatiman tulevaisuuden opettajan ominaisuudet 
-kuvassa kiteytyy hyvin opettajan tulevaisuudessa tarvittavat taidot.  Opet-
tajan pitää hallita digitaalisuuden lisäksi hyvät dialogiset taidot monenlai-
sissa oppimisympäristöissä. Hän on joustava tiimityöntekijä, joka toimii ak-
tiivisesti verkostoissa, kehittää omaa opetustaan ja oman alansa opetusta, 
tutkii omaa työtään, johtaa oppimista, soveltaa teknologiaa ja seuraa ak-
tiivisesti aikaansa. Opettajan merkittävä taito on verkostoitua ja toimia yh-
dessä muiden kanssa. (Korhonen & Ruhalahti 2014, 10.) 
 
Opettaja on enemmänkin valmentaja, joka hyödyntää digitaalisuutta oppi-
misen tukena hauskalla ja innovatiivisella tavalla. Opiskelijan rooli on aktii-
visempi ja häntä tuetaan kehittämään itse omaa osaamistaan. Oppiminen 
on kumppanuutta, jossa tietoa jaetaan toisille, hyödynnetään toisen tai-
toja ja osaamista, tuetaan opiskelijoiden ammatillista kasvua ja vahviste-
taan itsetuntoa. (Korhonen & Ruhalahti 2014, 10.) 
 
Innostuneen opettajan rooli kiinnostuksen herättäjänä on opetuksessa 
merkittävä ja siihen digitaaliset välineet sopivat hyvin avuksi. Opettajat 
voivat vaikuttaa merkittävästi pedagogiseen viihtymiseen koulussa.  Vai-
kutus ulottuu oman työn lisäksi opiskelijoiden ja koko työyhteisön viihty-
vyyteen sekä näiden kehittämiseen. (HAMK 2016.) 
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Kuva 7. Tulevaisuuden opettajan ominaisuudet (Korhonen & Ruhalahti 
2014, 9.) 

Tulevaisuuden kannalta on tärkeää, että opettajat tekevät saumatonta yh-
teistyötä työelämän kanssa erilaisten vierailujen ja projektien kautta. 
Opettajien roolin muuttuminen edellyttää osallistumista työelämään kar-
tuttamalla omia työtaitoja ja osaamista niin perustyötehtävissä kuin eri 
aloilla käytettävän teknologian osaamisessa. Lisäksi opettajalta vaaditaan 
kykyä hahmottaa selkeästi opetuksen tavoitteet, käyttää tarkoituksenmu-
kaisia digitaalisia tai perinteisiä ratkaisuja verkossa tai kasvotusten sekä tu-
kea monipuolisesti opiskelijoiden oppimisprosessia yksilöllisillä tavoit-
teilla, verkostoitua laajasti ja hallita hyvin taloudelliset tavoitteet arjen 
työssä. (Hamk 2017.) 
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5 KOKEILEMALLA KEHITTÄMINEN 

Opinnäytetyön menetelmänä on kokeilemalla kehittäminen ja uusien ta-
pojen luominen. Vaihe vaiheelta on tavoite synnyttää uutta tietoa ja hyö-
dyntää sitä projektin etenemisessä. Tämänkaltainen utelias lähestyminen 
ja kehittävän ajatuksen ja idean pitäminen avoinna erilaisille vaihtoeh-
doille saattaa olla aika haastavaa. Kokeilemalla kehittäminen on vähän 
kuin tutkimusmatka, jonka määränpää saattaa muuttua tai lopputulokseen 
pääseminen edellyttää erilaisia ideointeja matkan varrella. Alkumetreillä 
kehiteltävä idea on kuin epämääräinen aavistus, eikä lopputulemaa voi ar-
vata. Oleellista kehitettävässä ideassa on tarvelähtöisyys. Jokainen tilanne 
on erilainen ja uusi, eikä yhtä ainoaa oikeaa tapaa ole olemassa. (Hassi, 
Paju & Maila 2015, 35-36.) 
  
Kokeilun alussa, syksyllä 2016, kerroin opiskelijoille ja ryhmässä työsken-
televälle ohjaajalle kehitettävästä ePortfolion ideasta sekä siitä miten uusi 
tieto dokumentoidaan kehittämisen edetessä. Kerroin aikataulusta ja väli-
neistä sekä käytännön tietoa, jotta opinnäytetyö saadaan päätökseen en-
nen lukuvuoden loppua.   
 

 

Kuva 8. Kokeilukulttuurin määritelmä (Kokeileva Suomi, 2017). 

Kokeilemalla kehittäminen on mielestäni paras ratkaisu tähän työhön, 
koska käyttäjät, eli opiskelijat, pystyvät vaikuttamaan jokaiseen idean osa-
alueeseen työn edetessä. Samalla prosessi toimii oppimisenvälineenä. Ko-
keilemalla kehittäminen kannattaa suunnitella hyvin, jotta kokeilut käytän-
nössä onnistuisivat paremmin.  
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5.1 Valmentavan koulutuksen opiskelijoiden osaaminen esiin 

Kiipulan ammattiopistossa järjestetään ammatilliseen peruskoulutukseen 
valmentavaa koulutusta (VALMA) sekä työhön ja itsenäiseen elämään val-
mentavaa koulutusta (TELMA) erityisopetuksena. Ryhmääni kuuluu mo-
lempien koulutuksien opiskelijoita. Tavoitteena ammatilliseen peruskou-
lutukseen valmentavassa koulutuksessa (VALMA) on suuntautua amma-
tilliseen peruskoulutukseen. VALMA -koulutuksen laajuus on 60 osaamis-
pistettä (osp) ja opinnot suoritetaan vuoden aikana. Ammatilliseen perus-
koulutukseen valmentava koulutus sopii opiskelijoille, jotka pohtivat mil-
lainen koulutus, työ ja ammatti sopisi omiin tavoiteisiin. Koulutuksen ai-
kana lisätään tietoa erilaisista ammateista ja koulutusvaihtoehdoista, työ-
elämästä ja opiskelijan omista mahdollisuuksista suorittaa perustutkinto-
opinnot. 

Työhön ja itsenäiseen elämään valmentavassa koulutuksessa (TELMA) 
opiskelijan tavoitteena on itsenäistyä ja valmentautua omien edellytysten 
mukaisiin työtehtäviin. Koulutus kestää yhdestä kolmeen lukuvuotta ja on 
laajuudeltaan 60 osaamispistettä (osp). Koulutuksessa painotetaan henki-
lökohtaisen opetussuunnitelman (HOPS) mukaisesti eri painotuksia esim. 
työhön sijoittumista, itsenäisen elämän taitoja tai jotakin ammattialaa. 
Koulutuksien tavoitteena on opintojen aikana dokumentoida opiskelijan 
osaamista erilaisilla työtavoilla ja opiskelijan omien taitojen mukaan esim. 
henkilökohtaiseen portfolioon, blogiin tai oppimispäiväkirjaan.  
 
Oman ryhmäni kanssa olemme opiskelleet opiskelijoiden omien laitteiden 
käyttämistä, erilaisia palveluja ja opetusohjelmia opiskelun työvälineinä. 
Toimintaa on eriytettävä jokaisen tehtävän osalta opiskelijan taitotasoa 
vastaavaksi, koska eri tehtävissä opiskelijat tarvitsevat henkilökohtaista 
ohjausta tai avustamista.  
 
BYOD eli Bring Your Own Device on ollut tämän ryhmän opiskelijoiden ta-
voitteena, jossa jokainen käyttäjä voi tuoda oman mobiililaitteensa ja käyt-
tää niitä opiskelun aikana työvälineinä oppilaitoksen tarjoamien laitteiden 
lisäksi. Omien laitteiden käyttäminen on opiskelijoiden työskentelyn ja ke-
hittymisen kannalta mielekkäämpää ja tavoitteellisempaa. Heille on haas-
teellista muistaa salasanoja tai kuinka eri sivuille kirjaudutaan. Omalla lait-
teella palveluja voi käyttää helpommin, kun niihin sisäänkirjautuminen on 
valmiiksi muistissa. Tietoturvan vuoksi laitteelle on oma salasana, joka on 
helpompi muistaa. 
 
Olen ollut lukuvuoden 2016 syksystä lähtien mukana Kiipulan ammat-
tiopiston DigiTOP - Digitaaliset ratkaisut erityiseen tukeen työpaikalla ta-
pahtuvassa oppimisessa -kehittämishankkeessa. DigiTOP on Opetus- ja 
kulttuuriministeriön rahoittama kehittämishanke, joka kuuluu nuorten 
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työssäoppimisen ja oppisopimuskoulutuksen uudistamisen toimenpideoh-
jelman Työpaikalla tapahtuvan oppimisen tukeminen digitaalisilla ratkai-
suilla -kokonaisuuteen. DigiTOP-hankkeen avulla on tavoitteena kehittää 
kaikille opiskelijoille soveltuvia, esteettömiä sekä opiskelijoiden erityiset 
tuen tarpeet huomioivia digitaalisia ratkaisuja työpaikalla tapahtuvan op-
pimisen ja ohjauksen tueksi. (Ameo-verkosto, 2016.) 

 
VALMA/TELMA ryhmän kanssa opiskelimme monenlaisien palvelujen käyt-
töä yhdessä syksystä 2016 lähtien. DigiTOP- hankkeen myötä on tullut ta-
voitteeksi kuvata ja videoida omien tekstien lisäksi kaikkea opiskeluun liit-
tyvää, ja samalla harjoitella materiaalin työstämistä valmiimpaan muotoon 
mm. oman blogin päivityksiin.  
 
Työssäoppimisen osalta on ollut haastavampaa kuvata ja videoida varsi-
naista työntekemistä, koska jokaisen työpaikan kanssa on ensin selvitet-
tävä salassapitoasioihin kuuluva kuvauslupa. Joidenkin yritysten kanssa ku-
vaamiseen saatu lupa on onnistunut vaivattomasti ja toisten kanssa lupa 
pitäisi kysyä esim. markkinointiosastolta. Tämän vuoksi olemme kuvien 
suhteen pyrkineet käyttämään mielikuvitusta ja ottaneet blogeihin vain 
sellaisia kuvia, joista yritystä ei tunnisteta tai tuotteet eivät paljasta yrityk-
sestä mitään. Tekstien osalta olemme päätyneet samantyyliseen ratkai-
suun, vaikka blogit ovatkin suljettuja. Tekstien sisällössä kerrotaan työpai-
kasta vain yleisiä asioita.  

5.2 Digitaaliset välineet opiskelijan opiskelun välineiksi 

Luovilla keinoilla voi saada monipuolisia päivityksiä. Jokaisen opiskelijan 
omat Blogger -blogit ovat olleet kokonaisuutena hieno läpileikkaus opiske-
lijoiden taidoista, ajatuksista ja opiskelusta. Blogien käytön myötä sain aja-
tuksen mahdollisesta kuvallisesta blogista, taitokansiosta tai portfoliosta, 
jolla voisi esitellä opiskelijan taitoja tulevissa opiskelijavalintojen haastat-
teluissa, kesätyön tai työn hakemisvaiheessa.  
 
Olemme ryhmän ohjaajan kanssa miettineet, kuinka voisimme esitellä 
nuoren taitoja esim. verkostopalaverissa, tai kun nuori on menossa uuteen 
työssäoppimispaikkaan. Tällaisissa tilanteissa opiskelijat ovat niin jännitty-
neitä, eivätkä saa sanotuksi mitään omista taidoistaan. Tilanteet jännittä-
vät monesti senkin vuoksi, ettei ole riittävästi kokemusta tai verkostopala-
verissa istuu eri tahojen työntekijöistä, joita harvemmin näkee. Näissä ta-
paamisissa nuori voisi käyttää apuna opiskeluaikana kuvattuja videoita ja 
kuvia, saadakseen omia ajatuksiaan ja mielipiteitään kuuluville. Tällä ta-
voin nuoren ajatukset tulisivat esille ja hän tulisi kuulluksi omissa asiois-
saan.  
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Opinnäytetyön tavoitteena on opiskelijoiden omien taitojen ja osaamisen 
esittäminen visuaalisemmin digitaalisilla työvälineillä. Digitaalisten välinei-
den ja palvelujen käytössä on otettava opiskelijoiden kanssa huomioon so-
veltuvuus eri mobiililaitteille ja käyttöjärjestelmiin maksuttomasti ja tieto-
turva-asiat huomioiden. Lopulliset tuotokset voisivat olla hyvinkin erilaisia, 
koska opiskelijoiden kanssa valitut palvelut vaikuttavat paljon lopputulok-
sen visuaaliseen ilmeeseen.  Tavoitteena on koota henkilökohtainen ja vi-
suaalisesti omannäköinen ePortfolio, jossa omat taidot ja osaaminen on 
selkeästi esitelty.  

5.3 Portfoliomalleja opiskelijan omiin tarpeisiin 

Tässä opinnäytetyössä ePortfolio sisältää Kiipulan ammattiopiston yhden 
VALMA/TELMA -ryhmän opiskelijoiden kanssa valmistettuja tuotoksia. 
Ryhmän taitotaso on hyvin heterogeeninen ja osalla on heikko taso luku- 
ja kirjoitustaidoissa. Tämän vuoksi etsin opiskelijoiden kanssa esteettö-
mämpiä keinoja kertoa tai näyttää taitoja, tai esitellä taitoja muilla kei-
noilla. Tarkastelen ePortfoliota tämän ryhmän taitojen ja tarpeiden näkö-
kulmasta. ePortfolio on eräänlainen opiskelijan opintojen loppuvaiheen 
taitokansio, joka sisältää yleensä ansioluetteloon kirjattuja asioita.  

 
Opinnäytetyössä on tavoitteena suunnitella ja koota uusia, yksilöllisiä ja 
tämän ryhmän käyttöön soveltuvia ePortfoliomalleja yhdessä opiskelijoi-
den kanssa ja heidän tarpeitaan huomioiden. Ryhmän kokemusten perus-
teella ePortfolioiden kehittämistä jatketaan ja kokeillaan uusilla ryhmillä. 
Tavoittena on löytää erilaisten opiskelijoiden käyttöön soveltuvia palveluja 
valmentavan koulutuksen lisäksi Kiipulan ammattiopistossa tarjottaviin 
muihin koulutuksiin.  
 
Oppilaitoksen toteutussuunnitelmassa on yhtenä tavoitteena, että opiske-
lijat pystyvät integroitumaan yhteiskuntaan paremmin, huolehtimaan 
omista asioistaan omien kykyjensä tason mukaisesti ja löytämään jatkossa 
oman paikkaansa koulu- ja/tai työelämässä yhdessä kotiväen ja verkos-
tonsa avulla. ePortfolio voi toimia opiskelijalle hyvänä työvälineenä näyt-
tää osaamistaan laajemmin. 
 
Omaa osaamista voi tehdä näkyväksi monien eri tavoin. Videolla voi näyt-
tää taitojaan tekemisen muodossa esim. kuinka osaa kulkea julkisilla kul-
kuneuvoilla, kertoa paljonko kello on tai tehdä ostoksia. Hyvää kuntoa voi 
esitellä HeiaHeian tai Sports Trackerin treenilokista näyttämällä kuinka pal-
jon liikkuu arjessa ja millaisia lajeja harrastaa. Kalenterin käyttö, muistu-
tusten lisääminen tai viestien lähettäminen kirjoittamalla tai äänittämällä 
on hyvä taito esitellä ePortfoliossa. 
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ePortfolion käytössä haasteita ovat kirjoittaminen ja lukeminen. Ryhmässä 
opiskelee sellaisia opiskelijoita, jotka osaavat kirjoittaa mallista tai lyhyitä 
kaksitavuisia, tuttuja sanoja esim. perheenjäsenten nimiä. Apuvälineenä 
voisi kokeilla mikrofonia, jonka avulla opiskelija voi sanella omat ajatuk-
sensa tekstiksi. Toinen mahdollisuus on tehdä äänitiedosto tai kuvata opis-
kelijaa videolle. Videoon voi lisätä vielä tekstiä kirjoittamalla mallista. 
Oman tekstin lukemisen apuna voisi käyttää sellaisia palveluja, joka lukee 
tekstin ääneen.  

6 KOHDEORGANISAATION ESITTELY 

Opinnäytetyön kohdeorganisaatio on Kiipulasäätiö, jonka perustehtävänä 
on vahvistaa asiakkaiden työelämävalmiuksia ja kehittää työelämäkäytän-
töjä. Säätiö on perustettu v. 1945 ja sen kotipaikkakunta on Janakkala. Sää-
tiön toiminnan tavoitteena on pitää huolta vammaisten, erityistä tukea 
tarvitsevien ja muiden henkilöiden ammatillisesta koulutuksesta sekä am-
matillisesta ja lääkinnällisestä kuntoutuksesta. (Kiipulasäätiö 2017.) 
 
Kiipulasäätiö (2017) palveluksessa työskenteli vuoden 2016 aikana yh-
teensä 506 työsuhteista työntekijää, joiden keski-ikä oli 47 vuotta ja keski-
määräinen palvelusikä 12 vuotta. Työntekijöistä miehiä oli n. 27 % ja vä-
hintään korkeakoulututkinnon suorittaneiden määrä oli nyt 52 %. Hyvä 
koulutustaso on antanut henkilökunnalle mahdollisuuksia uudistua ja pitää 
yllä omia taitoja muuttuvassa yhteiskunnassa. Haasteena henkilökunnalle 
on kehittyä digitaalisissa taidoissa yhteiskunnan vaatimalla nopeudella ja 
aikakaudelle tyypillisellä vauhdikkaalla syklillä.   
 
Uudet digitaaliset työkalut kehittyvät nopeasti ja opiskelijat ovat sellaista 
sukupolvea, joka on elänyt vain internetin ja mobiililaitteiden aikakaudella. 
Haasteena on opettajan roolin muuttaminen ja uudenlaisten opetusmene-
telmien käyttäminen digitaalisilla välineillä yhteistyössä muiden kanssa. 
Välineitä oppii käyttämään ennakkoluulottomasti kokeilemalla ja oppi-
malla muilta. Opiskelijat ovat hyviä ohjaamaan henkilökuntaa palvelujen 
kanssa toimimisessa. (Kiipulasäätiö 2017.) 

6.1 Kiipulan ammattiopisto 

Kiipulan ammattiopisto on valtakunnallinen ammatillinen erityisoppilaitos 
ja ammatillisen erityisopetuksen kehittämiskeskus, jossa järjestetään kou-
lutusta nuorille ja aikuisille. Kiipulan ammattiopistossa koulutuksen tavoit-
teena on saada jokaiselle opiskelijalle hyvä elämä ja työ opintojen jälkeen. 
(Kiipulasäätiö 2017.)   
 

http://www.kiipula.fi/erityisopetuksen-asiantuntijapalvelut
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Kiipulan ammattiopiston ammatillisesta peruskoulutuksessa ja valmenta-
vassa koulutuksessa opiskelee vuosittain yli 600 opiskelijaa.  

 
Oppilaitoksen koulutusalat ovat 

 matkailu-, ravitsemis- ja talousala 

 luonnontieteiden ala 

 luonnonvara- ja ympäristöala 

 sosiaali-, terveys ja liikunta-ala 

 tekniikan ja liikenteen ala 

 yhteiskuntatieteiden ja liiketalouden ala 

 kulttuuriala 

 valmentava koulutus (VALMA ja TELMA) 
 

Kiipulan ammattiopisto kehittää koulutus- ja kuntoutuspalveluja yhteis-
työssä muiden oppilaitosten, opetushallinnon, Kelan, työhallinnon ja yri-
tysten kanssa. Yhteistyössä pystytään entistä paremmin palvelemaan asi-
akkaita ja ohjaamaan heitä ammatinvalintaan, ammatilliseen osaamiseen, 
työkyvyn ylläpitämiseen ja työllistymiseen liittyvissä kysymyksissä. (Kiipula 
2017.) 
 
Kiipulalaiset ovat yhdessä määrittäneet toimintaansa tukevat arvot. Kiipu-
lan omien arvojen kautta opinnäytetyön arvoperusta ja tavoitteet tulevat 
hyvin esiin. 
 
Aikaansaavuus: Saamme aikaan yksilön ja yhteiskunnan kannalta merkityk-
sellisiä tuloksia ja vaikutuksia. Toimintamme on luotettavaa, osaavaa ja 
laadukasta. Kehitämme sitä jatkuvasti. On tärkeää, että kukin asiakas ja 
työntekijä voi antaa hyödyllisen panoksensa omassa yhteisössään.  

 
Rohkeus: Katsomme tulevaisuuteen, haluamme oppia, uudistua ja uskal-
lamme olla keskeneräisiä. Olemme rohkeasti omaleimaisia, luovia ja käy-
tännöllisiä. Uuden luominen ja kehittyminen vaativat uskallusta ja sinnik-
kyyttä niin asiakkailta, työntekijöiltä kuin organisaatioltakin. 

 
Kumppanuus: Teemme työtä yhdessä ja osaamista yhdistäen. Yhdessä te-
kemisen tavat vaihtelevat. Rakennamme ja vahvistamme kumppanuuksia. 
Tavoitteita saavutetaan ja toiminta kehittyy yhteistyössä asiakkaiden ja si-
dosryhmien kanssa. 

 
Kohtuullisuus: Ymmärrämme kohtuullisuuden merkityksen. Organisaa-
tiolla, työntekijöillä ja asiakkailla on itsensä kokoiset tavoitteet. Näemme 
asiat suhteellisuudentajuisesti ja yhteyksissään. Keskitymme kehittymisen 
mahdollisuuksiin ja iloitsemme onnistumisista mahdollisiin vaikeuksiin ta-
kertumatta. 
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Ihmisyys: Kiipulassa on tilaa ihmiselle. Arvostamme itseämme ja muita. Vä-
litämme lähimmäisistä. Olemme suvaitsevaisia ja vaalimme asiallisia ra-
joja. Näemme ihmisten erilaisuuden ja erilaiset näkemykset vahvuutena. 
(Kiipulasäätiö 2016.) 

6.2 Valmentavan koulutuksen opetussuunnitelma  

Edellä mainitut arvot ovat näkyvissä kaikkien koulutusten toteuttamista-
voissa. Koulutus on opiskelijalähtöistä, se perustuu opiskelijan henkilökoh-
taisiin tarpeisiin ja kiinnostuksenkohteisiin. HOPS antaa opiskelijalle mah-
dollisuuden suorittaa koulutus yksilöllisesti ja henkilökohtaisten tavoittei-
den mukaan. Koulutuksen kohderyhmänä ovat perusopetuksen päättä-
neet ja koulutuksen ulkopuolella olevat nuoret ja aikuiset, sekä maahan-
muuttajat, jotka tarvitsevat opiskeluvalmiuksien vahvistamista sekä oh-
jausta ja tukea koulutuksen ja ammatin valinnassa. Valmentavan koulutuk-
sen avulla edistetään tämän opinnäytetyön kohderyhmän erityistä tukea 
tarvitsevien nuorten tasavertaisuutta koulutuksessa, työelämässä ja hyvän 
elämän saavuttamisessa yhteiskunnan jäsenenä.  

 
Valmentavalla koulutuksella on tiivis yhteys työelämään. Opiskelijat suo-
rittavat työssäoppimiseen valmentautumista 10-20 osp verran. Lisäksi 
koulutuksen aikana on mahdollisuus suorittaa ammatillisesta perustutkin-
nosta tutkinnonosia. Koulutuksen aikana toimitaan yhteistyössä muiden 
nivelvaiheen sidosryhmien, kuten työpajatoimijoiden, sosiaali-, terveys- ja 
nuorisotyön viranomaisten sekä perusopetuksen järjestäjien kanssa. Kou-
lutuksen arvoperustana on edistää ammatilliseen peruskoulutukseen kou-
lutuksellista tasa-arvoa, jolloin jokaisella opiskelijalla on yhdenvertaiset 
mahdollisuudet osallistua ammatilliseen koulutukseen sekä sijoittua kou-
lutuksen jälkeen työhön ja yhteiskuntaan täysivaltaisena kansalaisena.  

 
Koulutuksen toteuttamisen keskeinen periaate on opiskelijalähtöisyys ja 
työvälineenä toimii HOPS eli henkilökohtainen opiskelusuunnitelma. Val-
mentavan koulutuksen tavoitteena on tukea opiskelijoiden yhteisölli-
syyttä, yhdessä toimimista, ihmisoikeuksien ja yksilöiden kunnioittamista 
sekä opiskella toisten huomioon ottamista. Koulutuksen tavoite on edistää 
tasa-arvoa ja esteettömyyttä koulutuksessa. Koulutuksen avulla pyritään 
vahvistamaan opiskelijoiden mahdollisuuksia hakeutua jatkokoulutukseen 
ja suorittaa ammatillinen perustutkinto.  

 
Erityistä tukea tarvitseville opiskelijoille järjestetään yhteistyössä kuntou-
tuspalvelujen tuottajien kanssa monenlaista toimintaa, joka edistää opis-
kelijan kokonaiskuntoutusta. Kuntoutuksen pääpaino on pedagogisella ja 
oppimista tukevilla kuntoutuksilla, jotka vahvistavat opiskelijoiden hyvin-
vointia, yksilöllisiä oppimisvalmiuksia ja osallistumismahdollisuuksia. (Työ-
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hön ja itsenäiseen elämään valmentava koulutus, 2015). Koulutuksen ai-
kana opiskellaan elinikäisen oppimisen avaintaitoja mm. työelämän tilan-
teissa selviytymisessä ja tulevaisuuden uusissa haasteissa. (Ammatilliseen 
peruskoulutukseen valmentava koulutus, 2015). 

6.3 Kohderyhmän esittely 

Valmentavan koulutuksen laajuus on 60 osaamispistettä VALMA ja TELMA 
-koulutuksissa. Koulutus muodostuu pakollisista ja valinnaisista koulutuk-
sen osista. Lisäksi VALMA -koulutuksessa on vapaasti valittavia opintoja. 
Koulutuksissa on pakollinen osa, jonka lisäksi opiskelija valitsee valinnaisen 
koulutuksen osista oman henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman eli 
HOPS:in mukaan opintoja. VALMA -koulutuksessa jatkosuunnitelma on 
ammatilliseen koulutukseen (Ammatilliseen peruskoulutukseen valmen-
tava koulutus, 2015.) ja TELMA -koulutuksessa työhön ja itsenäiseen elä-
mään (Työhön ja itsenäiseen elämään valmentava koulutus, 2015.) 
 
Kiipulan ammattiopiston VALMA/TELMA ryhmän yhdeksästä opiskelijasta 
on kevään aikana paikan päällä opiskelemassa kahdeksan opiskelijaa. Ryh-
mässä on opettajan lisäksi ohjaaja. Opettaja ja ohjaaja työskentelevät työ-
parina ja ovat opiskelijoiden tukena päivittäisissä oppimistilanteissa. He 
ohjaavat opintojen etenemistä oppilaitoksessa tai ulkopuolisissa oppimis-
ympäristöissä. Lisäksi he vastaavat työssäoppimisesta ja käyvät opiskelijoi-
den kanssa suunnitellusti erilaisissa paikoissa opettelemassa työnteke-
mistä pienempinä ryhminä.  

 
Ryhmän opiskelijat ovat aloittaneet opiskelun VALMA/TELMA ryhmässä 
syksyllä 2016 ja he valmistuvat keväällä 2017. Opintoihin kuuluu toteutus-
suunnitelman mukaan monipuolisesti erilaisten taitojen syventämistä ja 
uusien taitojen opettelua oppilaitoksen omissa oppimisympäristöissä sekä 
muissa lähialueen työ- ja vapaa-ajanviettopaikoissa ohjatusti tai itsenäi-
semmin. 

 
Syksyn alussa jokaiselle opiskelijalle luotiin henkilökohtaiset Gmail -tun-
nukset. Opettelimme yhdessä työskentelemään digitaalisten työvälineiden 
kanssa sekä ohjaamaan opiskelijoita omien laitteiden käytössä.  Työparina 
olemme aloittaneet keväällä 2016 ja ohjaaja aloitti digitaalisten työvälinei-
den opettelun lähes alkeista. Ryhmän käytössä on viisi iPadia, joita on ah-
kerasti käytetty. Vähitellen opiskelijat ovat ottaneet enemmän käyttöön 
omia mobiililaitteita. Meillä on ohjaajan kanssa omat iPadit, joilla teemme 
päivittäin töitä ja opiskelemme uusia asioita. 
 
Ryhmällä on Google -palvelun kautta käytössä oma julkinen Blogger -blogi 
www.punaportinvalmat.blogspot.fi, johon päivitämme yhteisiä asioita. 
Ryhmän henkilökunnalla on käyttöoikeus Google -palveluun ja sen kautta 

http://www.punaportinvalmat.blogspot.fi/
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muihin tilin palveluihin. Lisäksi jokaisella opiskelijalla on oma, henkilökoh-
tainen Google -palvelu. Heillä on palvelun kautta käytössä henkilökohtai-
nen, suljettu Blogger -blogi, johon on kutsuttu opiskelijan omaa perhettä 
ja kotiväkeä lukemaan päivityksiä. Blogeja päivitetään viikoittain ja osa 
opiskelijoista päivittää niitä vielä useammin vapaa-ajallaankin. 
 
Opiskelijoiden blogien kautta on vanhemmilta ja verkostoilta tullut pa-
lautetta, kuinka hienoa on nähdä blogista nuoren ajatuksia, opiskelua ja 
työntekemistä. Joillekin vanhemmille on ollut ensimmäinen kerta, kun he 
pääsevät kuulemaan ja näkemään oman nuoren ajatuksia ja mielipiteitä 
omasta tulevaisuudestaan tai kokemuksistaan. Avoimuus on lisääntynyt 
vanhempien ja nuoren välillä tämän välineen kautta, koska kotona nuoret 
eivät kerro opiskeluista tai omista ajatuksistaan paljoakaan.  

 
Google -palvelun, Gmail -sähköpostin kautta olemme harjoitelleet sähkö-
postin kirjoittamista, liitteiden lisäämistä, Drive -pilvipalvelun käyttöä, ku-
vien tallentamista Drive -pilvipalveluun, kääntäjän käyttöä yms. Ryhmän 
opiskelijoiden taidot ovat hyvin erilaisia ja tämän vuoksi käytämme paljon 
työparityöskentelyä opiskelijoiden kanssa. Toinen toistaan tukien ja avus-
taen teemme töitä yhdessä, ja samalla opimme toisiltamme ja opette-
lemme tämän päivän työelämän taitoja, yhteistyössä toisten kanssa.  

 
Mikrofonin käyttö on tullut hyväksi apuvälineeksi, kun on haastavaa tai hi-
dasta kirjoittaa tekstiä blogiin. Opiskelijoiden tieto- ja viestintätekniikan 
taidot ovat kehittyneet paljon viime syksystä. Ohjausta ja avustamista tar-
vitaan edelleen monissa asioissa, mutta tutummat ja useimmin käytettä-
vät taidot ovat kehittyneet. Kuvia ja videoita osataan ottaa ja kohteenakin 
on jo helpompi olla ja kertoa ajatuksiaan. Omalle YouTube -tilille osataan 
ladata videoita ja linkittää niitä vähäisellä ohjauksella omaan blogiin. Tie-
toturva-asioita on opeteltu ja asioita on koko ajan pidettävä esillä eri pal-
velujen käyttöönoton yhteydessä.  

 
Itsenäistymistaitojen avuksi opiskelijoiden kanssa on opeteltu kellon eri 
toimintoja heräämisestä muistutuksiin, sähköiseen kalenteriin on lisätty 
tärkeitä menoja. Kuntoa on opeteltu pitämään yllä HeiaHeia ja Sport 
Tracker sovelluksilla. Google Mapsista on katsottu reitti haluttuun kohtee-
seen ja opeteltu kulkemaan määränpäähän turvallisesti ohjeita noudat-
taen. WhatsAppin käyttöä on laajennettu koko ryhmää osallistamaan ää-
niviesteillä, jotta kaikki saavat saman tiedon. Opiskelijat ovat kokeilleet lu-
kuohjelmien käyttöä ja erilaisten pelien mm. numeropelit ja helpot sana-
pelit pelaamista. Kellon tunteminen on tärkeä taito työelämässä ja sitä har-
joitellaan paljon. Ryhmän tavoitteena on löytää sellaisia palveluja opiskeli-
joiden käyttöön, jotka ovat ilmaisia ja soveltuvat eri käyttöjärjestelmien 
laitteisiin. Palvelujen käytössä on huomioitava opiskelijan toiveet ja taito-
taso.  
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Alla olevassa kuvassa opiskelija testaa ruotsin kielen peliä omalla laitteel-
laan ja toisessa kuvassa opiskelija kokeilee kellon tuntemista. Testauksen 
jälkeen päätämme opiskelijoiden kanssa yhdessä onko palvelu sellainen, 
jota haluamme käyttää.  

 

 

Kuva 9. Opiskelija testaa ruotsin kielen peliä. 

 
 
Kuva 10. Kellon tuntemista harjoitellaan erilaisilla palveluilla. 
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Toteutussuunnitelman ja tieto- ja viestintätekniikan strategian mukaan 
opiskelijoiden taitojen kartuttaminen edistää opiskelijoille yhdenvertaista 
ja tasa-arvoisempaa elämää yhteiskunnan palveluissa, koska he pystyvät 
paremmin huolehtimaan itsestään erilaisia apuvälineitä hyödyntäen ja 
näin lisäämään kansalaistaitoja. Opiskelijoille opetetaan taitoja selvitä it-
senäisemmin ja paremmin arjen taidoissa esim. käyttämällä QR-koodeja 
hyödyksi, mikrofonia tiedonetsinnässä tai viestin lähettämisessä sekä ka-
lenteria ja kelloa muistuttamaan omista menoista. 
 
Kiipulan ammattiopistossa opiskelijakunnan kokouksissa otimme ensim-
mäisinä koekäyttöön Skype -yhteyden hyvällä menestyksellä. Kokeilimme 
yhteyttä ensin opiskelijaryhmämme kanssa ja toimivuuden onnistuminen 
kannusti opiskelijoita kokeilemaan kokousta Skypellä.  

 

 

Kuva 11. Harjoittelimme joulukuussa Skype -kokousta varsinaista oppilas-
kunnan kokousta varten (Kiipulasäätiö 2016). 

6.4 Tieto- ja viestintätekniikan opetus- ja ohjauskäytön suunnitelma 

Kiipulan ammattiopistossa tuetaan tvt eli tieto- ja viestintätekniikan, osaa-
mista ajan mukaisilla opetus- ja ohjauskäytöllä, jotta opiskelijat saavat ky-
kyjään ja tarpeitaan vastaavat tvt -taidot tulevaa opiskelua ja työelämää 
varten. Oppilaitos panostaa henkilöstön ja opiskelijoiden tarkoituksenmu-
kaisiin välineisiin ja valmiuksiin toimia nykyaikaisen informaatio- ja verkos-
toyhteiskunnan vastuullisina ja aktiivisina toimijoina. Kiipulan ammat-
tiopistossa tvt -toimintaa koordinoi tieto- ja viestintätekniikan -päällikkö 
yhdessä asiantuntijaryhmän kanssa. Tiimeissä on nimetyt tablettivastaavat 
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ja vertaistukihenkilöt, jotka koordinoivat ja edistävät tvt:n opetuskäyttöä 
tiimissään. Kiipulan ammattiopiston ict-tuki huolehtii järjestelmien tekni-
sestä toimivuudesta ja tuesta.  

 
Ensi lukuvuoden alkuun mennessä jokaisella Kiipulan ammattiopiston hen-
kilökunnan jäsenellä on käytössään joko tabletti tai älypuhelin. Opetuskäy-
tössä keskeinen mobiililaite on iPad, jotka ovat etähallinnassa ja palvelut 
voidaan hankkia ja jaella keskitetysti. Yleisesti suositaan opiskelijoiden 
omien laitteiden käyttöä, BYOD-periaatteella, joten opetuksessa suositaan 
kaikkiin laitteisiin sopivia palveluja. 

 
Opiskelijoiden opetuksessa ja ohjauksessa suositellaan käytettäväksi ensi-
sijaisesti seuraavia palveluja:  

 
Googlen palveluita esim. 
 Blogger, oppimispäiväkirjablogi 
 Google Drive, pilvitallennuspalvelu 
 Google Docs, tekstinkäsittely ja dokumenttien muokkaus verkossa 
 YouTube, videoiden jakopalvelu 
 Google Sites, verkkosivujen luominen ja jakaminen 
 Google Slides, esitysten luominen ja muokkaaminen 

 
Edellä mainittujen lisäksi suositaan Wikipalveluista Wikispacesia, ryhmien 
ohjaamiseen salainen tai vähintään suljettu Facebook -ryhmä tai What-
sApp -ryhmä.  
 
Muita palveluja voi käyttää silloin, kun edellä mainituista ei löydy käyttö-
tarpeeseen sopivaa palvelua. Oppilaitoksessa käytettäväksi suositeltujen 
palvelujen käytöllä tuetaan osaamisen kehittymistä ja jakamista niin hen-
kilöstön välillä kuin opiskelijoiden kesken, vältetään “tvt-ähkyä” liian mo-
nien erilaisten palvelujen käyttöön perehtymisessä sekä samoja palveluja 
käyttämällä vähennetään palvelun käyttöopastukseen tarvittavaa aikaa.  
 
Opetuksessa ja opiskelijoiden ohjauksessa käytetään monipuolisesti erilai-
sia oppimista tukevia tapoja esim. kuvaa, ääntä, videointia, blogeja, digi-
taalisia materiaaleja jne. Opiskelijoita kannustetaan valmistamaan esim. 
oppimistehtäviä ja työssäoppimisen raportointia yksilöllisillä ja tilantee-
seen parhaiten soveltuvilla tavoilla. Opetusta eriytetään ja mahdolliste-
taan yksilöllinen eteneminen erilaisten palvelujen avulla. Työssäoppimi-
sessa käytetään hyödyksi digitaalisia ratkaisuja, kuten Wilman työssäoppi-
mispäiväkirjoja, blogeja ja muuta sosiaalista mediaa. Opiskelijoita ohjataan 
tekijänoikeuksiin ja sosiaalisen median käytössääntöihin (netiketti, some-
ketti) kaikessa toiminnassa. (Kiipula, 2015.) 
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Kuva 12. Tässä kuvassa on opintojen aikana tärkeimmät VALMA/TELMA -
ryhmän käytössä olevat palvelut.  

VALMA/TELMA -ryhmässä olemme lukuvuoden aikana kokeilleet erilaisia 
palveluja, joita osa opiskelijoista käyttää useasti. Päivittäin/lähes päivittäin 
ovat käytössä kalenteri ja muistutukset, WhatsApp-viestit teksteinä tai ää-
niviestinä, kamera ja Blogger -blogi. Viikoittain suurin osa opiskelijoista 
käyttää Instagramia, Facebookia, F-secure Key (salasanat talteen), You-
Tube -palvelua ja Googlen palveluja. Hieman harvemmin on käytössä elo-
kuvatyökalu iMovie, kahdella opiskelijalla kokeilussa oleva MOI-kalenteri-
palvelu ja Google Maps. Muutaman kerran olemme kokeilleet seuraavia 
palveluja, mm. Quiver 3D (3D värityskuvia), Padlet (seinä, johon voi koota 
tekstejä, kuvia, videoita jne.), Popplet (Mind map), Kahoot (kysely, pelit), 
Pinterest, QR-koodien lukeminen ja valmistaminen sekä Skype -videoko-
koukset. 
 

Taulukko 1. VALMA/TELMA ryhmän kokeiluja lukuvuoden aikana. 

 Käyttötarkoitus 
VALMA/TELMA -
ryhmässä 

Ominaisuudet 

WhatsApp Viestit vastaanot-
tajalle tai ryh-
mälle 

Nopea käyttää, voi äänittää viestin, 
saa lisättyä kuvia ja videoita, kartan, 
on ilmainen, voi soittaa puhelun tai 
videopuhelun 



31 
 

 
 

Kamera Otetaan kuvia ja 
videoita eri käyt-
tötarkoitusta var-
ten 

Kuvien ja videoiden käyttö muistin 
apuna tai niiden lisääminen muihin 
palveluihin 

Blogger Blogi, oppimispäi-
väkirja 

Blogiin lisätään kuvia, videoita, teks-
tiä, linkkejä. Toimii oppimispäiväkir-
jana. Halutessa voi kutsua lukijoita. 

Instagram Jaetaan tietoa 
ryhmän toimista 
ja seurataan 
muita 

Helppo ja nopea tapa jakaa ryhmän 
tekemisistä tietoa ja kuvia tai vide-
oita 

Facebook Jaetaan tietoa 
ryhmän toimista 
ja seurataan 
muita 

Helppo ja nopea tapa jakaa ryhmän 
tekemisistä tietoa ja kuvia tai vide-
oita 

F-secure 
Key 

Salasanojen tal-
lentaminen 

Turvallinen paikka tallentaa salasa-
noja yhden salasanan taakse 

YouTube Videoiden kuvaa-
minen ja editointi 

Toimiva kanava jakaa videoita eri pal-
veluihin 

Googlen 
palvelut 

Monipuolinen 
palvelu 

Erilaisia palveluja käytössä mm. säh-
köposti, pilvipalvelu, blogi, kartta 

iMovie Elokuvatyökalu iPadillä elokuvien ja trailereiden val-
mistamista. Helppokäyttöinen 

MOI Kalenteri Monipuolinen kalenteri, toimii iPa-
dillä 

Quiver 3D Kolmiulotteinen 
värityskuvapal-
velu 

Quiverista voi tulostaa ilmaiseksi ku-
via ja värittää niitä. Sen kautta kuvat 
alkavat elämään. Helppokäyttöinen 
tabletilla tai puhelimella. 

Padlet Sähköinen seinä Voi lisätä linkkejä, videoita, asiakir-
joja yms. 

Popplet Mindmap helppokäyttöinen mindmap, johon 
voi lisätä kuvia, videoita, tekstiä, link-
kejä 

Kahoot Peli Kahootin kautta voi pelata omia pe-
lejä tai toisten laatimia pelejä eri ai-
heista 

Pinterest Korkkitaulu Eri aiheista voi koota ja jakaa muille 
erilaisia tauluja 

QR-koodit koodien lukemi-
nen/valmistami-
nen 

Koodien lukeminen ja omien koodien 
valmistaminen 

Skype Videopuhelut Kokousten pitäminen videokokouk-
sina 
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Kokeilujen kautta olen halunnut tuoda nuorten arkeen erilaisia palveluja, 
joista saattaa olla hyötyä opintojen aikana tai niiden jälkeen. Osa palve-
luista on kokeiltava opiskelijoiden kanssa, koska soveltuvuus määräytyy 
heidän taitojensa mukaan. Opiskelijat ovat innokkaasti kokeilleet eri pal-
veluja. Joidenkin kohdalla taidot vaativat henkilökunnan jatkuvaa ohjausta 
tai jopa avustamista. Pitkäkestoisella harjoittelulla tiedetään mikä palve-
luista jää opiskelijan omien taitojen varassa arkeen avuksi ja mitä ei kan-
nata jatkaa.  

7 EPORTFOLION SUUNNITTELU JA KEHITTÄMINEN KOKEILUJEN 
KAUTTA 

Opinnäytetyössä ePortfolio toimii opiskelijoiden opintojen loppuvaiheen 
taidoista koottuna näytekansiona. Opiskelijat keräävät taidoistaan erilaisia 
kuvia, videoita ja kirjallista materiaalia omien mieltymysten mukaan. 
ePortfolion pohjana ja rakenteena mietin ensin ansioluettelon struktuuria, 
josta voisi poimia aihealueita omaan ePortfolioon. Toinen pohja ja rakenne 
voisi olla opetussuunnitelmasta ja omasta HOPS:sta kootut asiat esim. 
kolme pääotsikkoa, joiden alta löytyvät kaikki opinnot. Päädyimme yh-
dessä oman HOPS -pohjan käyttöön, jossa tulee näkyviin opetussuunnitel-
man rakenne. 

 
Laadimme yhdessä opiskelijoiden kanssa yhteisen CV -pohjan, johon jokai-
nen voi täydentää omat tietonsa ja taitotasonsa Google Docsissa ja tallen-
taa sen itselleen jatkokäyttöä varten Driveen omalle Gmail -tilille. Valmiin 
pohjan päälle opiskelijoiden on helpompi hahmottaa kirjoittamista ja täy-
dentää omat tietonsa. Lisäksi muotoilut onnistuvat paremmin, kun kirjoi-
tetaan tekstin päälle. Seuraavassa kuvina ansioluettelon kaksi sivua. 
 
Ansioluettelon tekeminen onnistuu yleensä VALMA -opiskelijoilta, mutta 
joiltakin opiskelijoita kirjoittaminen vaatii paljon ja he tarvitsevat lähes jat-
kuvaa ohjausta henkilökunnalta. Olemme opiskelijoiden kanssa miettineet 
mikä tapa olisi heille parhain esitellä omia taitojaan. Varsinkin kieli- ja IT-
taitojen arviointi sanallisesti yhdellä kuvaavalla sanalla on haastavaa. Opis-
kelijoilla on vähän työkokemusta, eikä kesätyökokemusta yleensä ole ke-
nelläkään. Edellä mainittujen asioiden vuoksi ansioluettelon laatiminen tä-
hän perinteiseen kirjalliseen muotoon ei motivoi nuoria. 
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Kuva 13. Kirjallisen ansioluettelon ensimmäinen sivu. 



34 
 

 
 

 

Kuva 14. Kirjallisen ansioluettelon toinen sivu. 

Visuaalisempi muoto on heille mieluisampaa ja helpompaa käyttää. Sa-
malla sen kautta katsoja näkee ja/tai kuulee taitotason paremmin kuin ar-
vioinnissa käytettävän yhden sanan kautta. Tämä perinteinen ansioluette-
lomalli on mielestäni omalle ryhmälle liian haastava. Yritin etsiä muita 
vaihtoehtoja, jonka avulla kirjallisen ansioluettelon voi muuttaa visuaali-
sempaan muotoon ja suomenkieliseen, helppokäyttöiseen palveluun. 
 
Picktochart on visuaalinen työkalu monenlaisten pohjien käyttöön ja näyt-
tävien informaatioiden ja tilastojen, infograafien, jakamiseen. Se sopii hy-
vin oman CV:n pohjaksi. Ilmainen palvelu antaa monipuoliset mahdollisuu-
det koota omannäköinen CV valmiille pohjalle ja päivittää sitä tarpeen mu-
kaan. Tämä olisi aiemmin käytössä olleen Word -palvelulla laaditun ansio-
luettelon jälkeen uusi työkalu tai ePortfolion kanssa käytettäväksi samaan 
aikaan. (Piktochart 2017.) 
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Kuva 15. Piktochartilla voi tehdä oman CV pohjan ja päivittää sitä tarpeen 
mukaan. Sen voi liittää ePortfolioon. (Pinterest 2017). 
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ePortfolio on opiskelijoiden taidoista koottu näytekansio. Opiskelijat ko-
koavat taidoistaan erilaisia kuvia, videoita ja kirjallista materiaalia omien 
mieltymysten mukaan. ePortfolion pohjana ja rakenteena mietin ensin an-
sioluettelon struktuuria, josta voisi poimia aihealueita omaan ePortfoli-
oon. Toinen pohja ja rakenne voisi olla opetussuunnitelmasta ja omasta 
HOPSista kootut asiat esim. pääotsikot, joiden alta löytyvät kaikki opinnot.  

 

Kuva 16. Ammatillisen peruskoulutuksen valmentava koulutus on laajuu-
deltaan 60 osaamispistettä ja muodostuu pakollisista, valinnaisista ja va-
paasti valittavista koulutuksen osista (Opetushallitus 2015). 

 

Kuva 17. Työhön ja itsenäiseen elämään valmentava koulutus on laajuudel-
taan 60 osaamispistettä ja muodostuu pakollisista ja valinnaisista koulutuk-
sen osista (Opetushallitus 2015). 
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Molempien koulutuksien osalta tärkeimmät osa-alueet ovat: 
 

 opiskeluvalmiuksien vahvistaminen 

 työssäoppimiseen/työelämään valmentautuminen 

 arjentaitojen ja hyvinvoinnin vahvistaminen/toimintakyvyn vahvista-
minen 

 
Näiden otsikoiden alle voisi koota VALMA - tai TELMA -opiskelijan osaa-
mista oman HOPS:in mukaisesti. Jokaiselta osa-alueelta löytyy kokemusta 
ja osaamista. Motivaatio on huomattavasti suurempi ja itsetunto korkeam-
malla, koska taitoja on, ja niitä on mukava esitellä muillekin.  

7.1 Millainen on opiskelijoiden ePortfolio? 

Mietimme opiskelijoiden kanssa ensimmäiseksi mitä taitoja he laittaisivat 
omaan kansioonsa. Keskustelussa tuli esiin mm. henkilötiedot ja aiemmat 
koulutukset. Nämä päätettiin jättää pois ePortfoliosta ja liittää vastaanot-
tajalle edellisessä kappaleessa esitellyn ansioluettelon kirjallisen version 
tai yhteystiedot erikseen. Päätös perustuu tietoturva-asioihin. Opiskelijoi-
den omien arviointien mukaan he eivät koe vielä osaavansa niin hyvin tie-
toturva-asioita, eikä omilta vanhemmilta välttämättä löydy osaamista oh-
jata nuorta tässä asiassa.    

 
Opiskelijat suunnittelivat laittavansa ePortfolioon näytteen omasta kieli-
taidosta kuvan, videon ja/tai kirjallisen näytteen avulla. Suunnittelimme vi-
deota varten kahvilaympäristön, jossa opiskelija voi näyttää, kuinka hän 
selviäisi ulkomailla kahvilassa. Harjoittelimme ensin kahvilassa ostamista 
ja otimme useita videoita, joista opiskelija valitsi itselleen mieluisan liitet-
täväksi ePortfolioon. Kokeilimme muita oppimisympäristöjä ja osa opiske-
lijoista laittoi parikin lyhyttä videota näytteeksi kielitaidostaan. Tämän jäl-
keen harjoiteltiin kirjeen kirjoittamista ja kielitaitoa tukevia pelejä yhdessä 
toisten kanssa esim. muistipelinä ja tabletin sovelluksilla.  
 
Omia vahvuuksia on käyty läpi useasti, ja niiden löytäminen on vaatinut 
paljon aikaa ja kannustusta. Monella opiskelijalla opiskelutaidot tai aiem-
mat kokemukset eivät ole hyviä, tai niihin liittyy ikäviä muistoja. Yhdessä 
kirjattiin taululle jokaisen omia vahvuuksia. Ajan kanssa niitä alkoi löyty-
mään, ja jokaiselle valittiin omat henkilökohtaiset vahvuudet, jotka kirjat-
tiin paperille. Tämän jälkeen opiskelijat kuvasivat toisiaan videolle, jossa 
opiskelija itse kertoi omat vahvuutensa ääneen.  
 



38 
 

 
 

 

Kuva 18. Opiskelijat harjoittelivat kahvilassa ostosten tekemistä englan-
niksi ennen videointia.  

Kuvaamista on harjoiteltu useaan kertaan vuoden aikana. Opiskelijat ker-
toivat, että he eivät jännitä enää niin paljoa videolla esiintymistä kuin 
alussa. Mietimme jälleen kuvauskohteen valitsemista, jonka pitäisi olla 
rauhallinen taustaltaan, eikä videoinnin aikana tulisi häiriöitä äänistä. Opis-
kelijoilla löytyi hyviä ajatuksia kuvauspaikoista, joista sitten valitsimme 
parhaat. Videokuvauksesta olemme sopineet mm.  

 
 kuvaa tarpeeksi läheltä, että ääni kuuluisi hyvin tai käytä mikrofo-

nia 
 kuvaa vaakasuoraan, jotta lopputulos on kuva-alueeltaan isompi 

ja katseluvaiheessa näytöt ovat useimmiten vaaka-asennossa. 
 tarkista hyvä valotus tai käytä luonnonvaloa 
 kiinnitä kamera jalustaan kiinni ja aseta se hieman yläviistossa ku-

vattavaan nähden. Selfie -tikuissa on jalustaan sopivia lisäosia, joi-
den avulla oman puhelimen saa jalustaan. 

 pidä kamerasta kiinni kaksin käsin 
 tue omaa vartaloa vasten painamalla kyynärpäät kylkiisi kiinni, jos 

ei ole jalustaa. 
 puhu voimakkaammin kuin yleensä. Jos tarvetta, niin pieni mikro-

foni voisi olla hyvä apuväline. 
 tee ensin koekuvaus. Katso video yhdessä muiden kanssa ja korjaa 

sellaiset asiat, jotka häiritsevät 
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 iPadin kameralla valokuvaa otettaessa on liike pysäytettävä. 
Muilla kameroilla onnistuu tarkka kuvaaminen hitaassa liikkeessä-
kin.  
 

 

Kuva 19. Kuvissa ja videoissa on kiinnitettävä huomiota tarkkuuteen.  

 

Kuva 20. Kuvaamisen kohteena on opeteltu ottamaan kuvat tai videot var-
sinaisesta työstä, ei henkilöistä. Työtehtävä on pääosassa. 
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Hämeen ammattikorkeakoulun Osaaminen ratkaisee -hankkeessa on to-
teutettu kaksi verstasta, Uraverstas ja Avustavan teknologian verstas. 
Verstaat kouluttavat oppilaitoksen opiskelijoita mm. kokoamaan omia 
portfolioita sekä kuvaamaan oman CV:n videon muotoon. Uraverstaalla 
koulutetaan opiskelijoita kuvaamaan n. 1-3 minuutin video -CV työnhakua 
varten. (Lundahl 2016.) 
 
Aila Lundahlin (2016) laatimassa ohjeessa kannustetaan käyttämään esit-
telyn tukena kirjoitettua tekstiä, joka kannattaa opetella esittelemään niin 
luontevasti, ettei tarvitse katsoa paperiin. Käsikirjoitettuna esittelyn ohje 
on selkeä. Ensin kannattaa herättää kiinnostus, kertomalla positiivisella ta-
valla kuka olet, mitä osaat, mikä on koulutuksesi ja työkokemuksesi. Tämän 
jälkeen kuvata työtekemisen tapa ja kiteyttää miksi juuri minut pitäisi pal-
kata työhön. Lopuksi pyri jäämään katsojan mieleen jättämällä vähintään 
yhteydenottomahdollisuus.  

 
Edellä mainittujen lyhyiden ja informatiivisten videoiden käyttöä on opis-
kelu yhdessä opiskelijoiden kanssa. Opiskelijoiden taidoista on tehty useita 
eri videoita ja otettu kuvia. Työpaikoilla on haastavaa kuvata, kun työnan-
tajilla lupakäytännöt vaihtelevat paljonkin. Pääosassa yrityksistä kuvaami-
nen on kielletty. Olemme pyrkineet opiskelijoiden kanssa kertomaan sa-
nallisesti työpäivästä, opituista asioista ja kehittämiskohteista. Osa opiske-
lijoista on hyötynyt, että ohjaaja tai opettaja haastattelee videolle työpäi-
vän tapahtumista. Tämä on erityisesti silloin hyvä, kun opiskelijalla on kir-
joittamisen kanssa haastetta. Toisaalta videohaastattelussa tulee moni-
puolisemmin esiin työpäivä ja opiskelijan omat ajatukset työstä ja työnte-
kemisestä.  

 
Julkisuustason voi valita latausvaiheessa. Vaihtoehtoja ovat julkinen, lis-
taamaton tai vain minä. Olemme käyttäneet listaamaton -vaihtoehtoa, 
koska vain linkin saaneet voivat katsoa ladatun videon.  Videoinnin jälkeen 
opiskelija lataa videon omalle YouTube -tilille. YouTube -video on helppo 
ladata opiskelijan omaan Blogger -blogiin, koska molemmat kuuluvat 
Googlen palveluihin ja toimivat yhteen helpommin. Samalla videot ovat 
helposti katseltavissa yhdestä paikasta, eikä ne jää laitteiden muistiin kuor-
mittamaan. 

 
Vapaa-ajan vietosta tai harrastuksista on hyvä laittaa tietoja ePortfolioihin. 
Osa nuorista käy järjestetyissä harrastuksissa tai osallistuvat säännöllisesti 
leireille tms. Toiset auttavat vanhempiaan arkielämässä mm. osallistu-
malla ruoanlaittoon tai muihin kotona tehtäviin töihin. Olemme kannusta-
neet nuoria oma-aloitteisuuteen kotitöiden tekemisen osalta, koska selke-
ästi niiden tekeminen näkyy opiskelijoiden taidoissa asuntolassa ja työelä-
mässä.  
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IT-taidoista suunnittelimme opiskelijoiden kanssa koota kuvina, linkkeinä 
tai videoina koosteen, jossa näkyisi eri palvelujen käyttö ja opiskelijan tai-
dot. Mietimme yhdessä opiskelijan kanssa lisäävämme hänen taitotason 
arvioinnin koosteeseen. Opiskelijat pitävät omia, suljettuja blogejaan, 
käyttävät sähköpostia ja lisäävät liitteitä, käyttävät Google Drive -pilvipal-
velua liitteiden tallentamiseen ja jakamiseen. Lisäksi he ovat käyttäneet 
ohjattuna Google Docs -tekstinkäsittelyä ja Google Slides -esityksiä. Näistä 
kaikista olisi hyvä saada opiskelijan taidot esiin.  Nuoret käyttävät paljon 
erilaisia palveluja säännöllisesti. Ne olisi hyvä saada listattua.  

 

 

Kuva 21. Työssäoppimisen taitojen opiskelua teoriassa (VALMA C Puna-
portti, 2016). 
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Kuva 22. Työssäoppimisen taitojen opiskelua teoriassa (VALMA C Puna-
portti, 2016). 

 

 

Kuva 23. Oppilaitoksen omissa oppimisympäristöissä on helppo kuvata ja 
tehdä kuvista esim. sarjakuvia tai iMovien elokuvatyökalulla ePortfolioon 
lyhyt näyte keittiötaidoista.  
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Kuva 24. Työn tekemisen kuvaamista on opeteltu paljon ja kuvaamisessa 
on keskityttävä työtehtävän kuvaamiseen.  

Opiskelijoita on ohjattu opettelemaan työn tekemisen ja työvaiheiden ku-
vaamista, jossa varsinainen työn tekeminen näkyisi mahdollisimman ha-
vainnollisesti ja työn tekijän kasvot rajautuisivat kuvan ulkopuolelle. Koko 
vartalon kuvaaminen työtekemisen ja työvaiheiden kuvaamisessa on tar-
koituksenmukaista, kun havainnoidaan oikeaoppista työergonomiaa tai 
työotteen käyttöä. Työn tekemisen sääntönä on, että toinen kuvaa ja toi-
nen valmistaa ruokaa tai siivoaa. Ryhmän sääntöihin kuuluu keskittyä var-
sinaiseen työhön ja pitää yllä hyvää hygieniatasoa keittiön oppimisympä-
ristöissä.  

7.2 ePortfolion kokeilua eri palveluilla  

Tämän hetkisillä taidoilla voimme opiskelijoiden kanssa aloittaa ePortfo-
lion suunnittelua ja kokeilua eri palveluilla. Opiskelijat ovat opiskelleet eri-
laisia palveluja ja heillä on käyttökokemusta, kun päättävät mitä palvelua 
haluavat käyttää omassa ePortfoliossaan. Ryhmässä on tällä hetkellä kah-
deksan opiskelijaa. Kuvaan tässä opinnäytetyössä heitä käyttämänsä pal-
velun mukaan.  

 
Insta -nimeä käyttää nuori 18-vuotias miesopiskelija, joka on parhaimmil-
laan työnteossa toisen työparina. Hän tunnistaa tuttuja sanoja, mutta oma 
kirjoittaminen onnistuu vain mallista. Oman etunimen hän osaa kirjoittaa 
ilman mallia. Mikrofonin käyttöä sanelussa olemme harjoitelleet yhdessä 
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opiskelijan kanssa. Opiskelijan puheentuottamista on kokeiltu, mutta mik-
rofoni tunnistaa ja muuttaa tekstiksi vain hyvin selkeän ja hitaasti puhutun 
äänen. Olemme sanelleet opiskelijan mielipiteet avustettuna. Hänellä on 
käytössä oma iPad, jolla on helpompi toimia, kun kirjautuminen onnistuu 
tallennettujen salasanojen turvin. Hän käyttää paljon videoita yhdessä 
opetushenkilöstön tai oman asumisyksikön henkilökunnan kanssa yh-
dessä. Videoilla on opiskelijan haastatteluja tai työn tekemistä.  
 
Ensin suunnittelimme opiskelijan käyttävän vain videoita tai YouTube -pal-
velua, mutta päädyimme kokeilemaan Instagramia, koska sieltä häntä voi 
kotiväki ja asumisyksikön väkikin seurata ja tämän palvelun käyttö onnis-
tuu opiskelijan uudella puhelimella. Vanhaan Microsoftin puhelimeen 
emme olisi saaneet Instagramia ladattua. Instagram -tili on opiskelijan 
omalla nimellä ja sinne lisätään vain ePortfolioon liittyvää materiaalia. 

 
Vloggaaja -nimeä käyttää nuori 17-vuotias naisopiskelija, joka osaa kirjoit-
taa kaksitavuisia ja tuttuja sanoja itsenäisesti. Lukeminen onnistuu hel-
poilla ja kaksitavuisilla sanoilla. Tämä opiskelija on innokas kuvaaja. Hä-
nestä on otettu haastattelu ja työskentelyvideoita. Nämä videot kootaan 
yhteen iMovie -sovelluksella opiskelijan omalla iPadillä ja ladataan opiske-
lijan omalle YouTube -tilille. Vloggaaja käyttää vain iPadia ePortfolion te-
kemisessä.  

 
Bloggaaja -nimeä käyttää nuori 18-vuotias miesopiskelija. Hän on käyttä-
nyt omaa suljettua Blogger-blogia koko opintojensa ajan, ja nyt hän teki 
uuden ePortfolio-blogin saman käyttäjätunnuksen alle. Hän osaa kirjoittaa 
tekstiä ja lisätä vähäisellä ohjauksella linkkejä, videoita YouTube -tileiltä ja 
kuvia. Bloggaajalla on oma Android -puhelin ja tabletti käytössään. 

 
FB -nimeä käyttää nuori 17-vuotias naisopiskelija, joka kokee Facebookin 
hänelle sopivammaksi ePortfoliopohjaksi. Hän teki suljetun ryhmän ni-
mellä ePortfolio ja lisäsi opettajan ja ohjaajan ryhmään. Hän osaa käyttää 
Facebookia hyvin. 

 
Sites -nimeä käyttää 16-vuotias naisopiskelija, jolla on hyvät luku- ja kirjoi-
tustaidot. Hän halusi kokeilla jotain uutta ja mietimme, jos Google Sites -
palvelu olisi hyvä tähän ePortfolio käyttöön.  

 
Slides -nimeä käyttää 17-vuotias naisopiskelija, jolla on hyvät luku- ja kir-
joitustaidot. Hän oli kokeillut yhdessä tehtävässä Google Slides -palvelua 
ja halusi tehdä sillä ePortfolion, koska koki sen omille taidoilleen sopivaksi 
käyttää.  

 
Padlet1 -nimeä käyttää 17-vuotias miesopiskelija. Hänellä on kohtalaisen 
hyvät taidot lukea ja kirjoittaa. Hän tarvitsee ohjausta, mutta Padletin hän 
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on kokenut helpoksi käyttää. Siihen saa opiskelijan mielestä lisättyä hel-
posti tietoa.  

 
Padlet2 -nimeä käyttää 17-vuotias naisopiskelija. Hänellä on hyvät taidot 
kirjoittaa ja lukea tekstiä. Padlet on hänen mielestään sopiva työkalu 
ePortfolioon, koska se tuntuu helpolta käyttää.  

 
Ensin mietimme mitä opetussuunnitelman kautta olemme HOPSiin, henki-
lökohtaiseen opiskelusuunnitelmaan koonneet ja kirjaamme jokaiselle yh-
teiset yläotsikot.  

 
Yläotsikot muodostuvat kolmesta osa-alueesta:   
 

 opiskeluvalmiuksien vahvistaminen 

 työssäoppimiseen/työelämään valmentautuminen 

 arjentaitojen ja hyvinvoinnin vahvistaminen/toimintakyvyn vahvista-
minen 

 
Jokainen opiskelija laatii otsikot omaan ePortfolioonsa ja näihin lisätään si-
sältöä opiskelijan oman HOPSin mukaan. Sisällöt olemme ohjaajan kanssa 
koonneet tiedostoon ja jakaneet opiskelijoille malliksi. Heidän on hel-
pompi lukea tulosteesta pääotsikoiden alle kuuluvia asioita ja verrata niitä 
omaan suljettuun blogiinsa tms. josta voisi liittää ePortfolioon oman taito-
näytteen kuvana, videona tai tekstinä. 

7.3 Kehittämisen tuloksia kokeilujen kautta  

Kokeilujen havainnointi tapahtui osallistuvan havainnoinnin tavoin, koska 
olin itse läsnä tilanteissa ja ohjaamassa opiskelijoiden ePortfolioiden ko-
koamista. Minulle oli tärkeää olla tekemässä havainnointeja todellisessa 
opetustilanteessa havainnoimalla eleistä, ilmeistä, liikkeistä ja toiminta-
prosesseista tulkittavia asioita. En varmuudella tiennyt mihin kysymyksiin 
tulen saamaan vastauksia ja koin tärkeäksi olla todellisessa tutkimusympä-
ristössä ja ilmapiirissä.  
 
Havainnointitilanteissa kirjasin välittömästi huomion arvoiset asiat muis-
tiin ja koostin ne tekstiksi.  Jokainen opiskelija käytti oman HOPS:in pääot-
sikoita ja kokosi näiden otsikoiden alle taitojansa eri tavoin mm. kuvien, 
linkkien tai videoiden avulla. Otsikot olivat opiskeluvalmiuksien vahvista-
minen, työssäoppimiseen/työelämään valmentautuminen ja arjentaitojen 
ja hyvinvoinnin vahvistaminen/toimintakyvyn vahvistaminen. 

 
Insta -nimeä käyttävä miesopiskelija onnistui yhteistyössä henkilökunnan 
ja opiskelukavereiden kanssa lisäämään kuvia ja videoita omalle tililleen. 
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Kokeilu mahdollisti opiskelijalle Instagramin nopean käytön ja informaa-
tiota tuli riittävästi työtaidoista hänen omalle käyttäjätililleen. Alkuun hän 
tarvitsi toistoa ja kertausta päivityksen tekemisen järjestyksestä. Insta oppi 
visuaalisesti tunnistamaan #top, joka tarkoitti työssäoppimista, #arki tar-
koitti arkielämäntaitoja ja #oppi kaikkea muuta oppimiseen liittyvää tietoa. 
Näillä kolmella tunnisteella hän aloitti Instagramin käytön ja oppi kohtalai-
sen nopeasti kolmen tunnisteen laittamisen. Ohjausta hän tarvitsi jokai-
sessa päivityksessä tunnisteiden oikeaoppiseen käyttöön. Installe tämä 
tapa osoittautui hyväksi ja tarpeeksi nopeaksi tavaksi dokumentoida osaa-
mista omaan ePortfolioon. Hänen taitotasonsa ja käytettävä palvelu olivat 
riittävällä ohjausresurssilla oikeassa suhteessa, jotta motivointi säilyi käyt-
täjällä itsellään. 

 
Vloggaaja -opiskelija tarvitsi paljon ohjausta ja avustamista videoiden siir-
tämiseen YouTube -tilille. Koko vuoden aikana hänen intonsa kuvien ja vi-
deoiden ottamiseen pysyi ja taidot kehittyivät. Vloggaajan omien mielipi-
teiden ja ajatusten kuvaamiseen tarvittiin aina toinen henkilö. Videoissa 
käytiin dialogina keskustelut ja mielipiteiden ilmaisut onnistuivat hyvin 
tarkkojen kysymysten avulla. Vloggaajalle kuvat ja omat videot ovat tärkeä 
väline näyttää muille osaamista ja taitoja sekä välittää omia mielipiteitä 
vieraammillekin katsojille. Vloggaajan motivaatiotaso säilyi, kun hän pääsi 
välillä katsomaan omia kuvia ja videoita.  

 
Bloggaaja -opiskelija onnistui hyvin käyttämään blogia, koska oli harjoitel-
lut taitoja opiskeluvuoden ajan pitämällä toista päiväkirjamaista blogia 
opiskeluasioista. Taidot olivat kehittyneet hyvällä tasolle. Ainoastaan ku-
vien siirtämisessä oli ollut koko vuoden aikana haastetta laitteista johtuen 
ja sen vuoksi hän tarvitse enemmän apuja ja ohjausta kuvien siir-
toon.  Bloggaaja kertoi pitäneensä erityisesti siitä, että voi käyttää samaa, 
tuttua palvelua ja koota aiemmista päivityksistään tarvittavia tietoja, kuvia 
ja videoita ePortfolioon. Motivaatiotaso oli hyvä koko prosessin ajan. 

 
FB -käyttäjä innostui tutun välineen käytöstä ja koki ePortfolion käytön hel-
poksi ja hyväksi. Koko käyttöajan hänen motivaationsa säilyi hyvänä ja hän 
usein toisti, että Facebook on hänelle hyvä palvelu ePortfolion käyttöön. 
Hänen intonsa saattoi laskea helposti, jos tehtävä tai väline oli liian vaikea 
tai ei toiminut. Motivaation ylläpitäminen oli erittäin tärkeää tämän käyt-
täjän osalta. Hän laati kolme päivitystä HOPSin pääotsikoilla ja kirjasi päi-
vityksen alle kommenttikenttään oman taitonsa kuvana, tekstinä ja/tai vi-
deona.  

 
Sites -opiskelija koki käytön hyvänä, kun pääsi kirjautumaan samoilla Gmail 
-tunnuksilla tähän palveluun. Hän innostui erityisesti kuvien ja tekstin visu-
aalisesta yhdistämisestä. Sivut näyttivät ammattimaisilta ja helposti hah-
moteltavilta. Sites -käyttäjän haasteena on vaikea hahmotushäiriö, joten 
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selkeä visuaalinen ilme auttoi häntä työskentelemään tällä palvelulla pa-
remmin. Googe Sites toimi hyvin ePortfolio käyttössä. Opiskelija laati etu-
sivun lisäksi kolme eri sivua HOPS:in mukaisilla otsikoilla ja kokosi sivuille 
omia taitojaan kuvien, tekstien ja videoiden avulla.  

 
Seuraavissa kuvissa on näkymät hänen etusivultaan ja arkielämäntaidot si-
vulta.  

 

 

Kuva 25. Näkymä etusivulta. 

 

Kuva 26. Näkymä arkielämän taidot sivulta. 
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Slides -käyttäjällä mielenkiinto säilyi kohtalaisen hyvin oman ePortfolion 
käytössä. Hänen motivaationsa ylläpitämiseen tarvitaan rauhallinen ympä-
ristö ja riittävä tuki käytön aikana. Taitoja käyttäjällä on paljonkin, mutta 
varmistaminen työskentelyn edetessä on jatkuvaa ja hän tarvitsee selkeää 
ja napakkaa ohjausta. Ryhmässä tehdessä ohjaus ei riitä ja tämän vuoksi 
ePortfolion valmistaminen vaatii enemmän aikaa ja kannustusta motivaa-
tion ylläpitämiseen. Välineenä Slides sopii ePortfolion pohjaksi. Lisäksi sa-
moilla Gmail -tunnuksilla käyttäjän on helppo työskennellä.  
 
Padlet1 -nimeä käyttävä nuori mies on kokenut palvelun itselleen hy-
väksi. Hänen on helppo lisätä Padlet -pohjaan yksi asia, video tai kuva ker-
rallaan. Haasteena hänellä oli useamman kuvan lisääminen kerralla. Se ei 
onnistunut ja kuvista piti valita yksi informatiivisin taitoja kuvaava otos. 
Opiskelijan toiminta on hyvin verkkaista ja hän tarvitsi ohjausta etenemi-
seen. Opiskelija tietää mitä haluaa ja osaa valita haluamansa kuvan, vi-
deon tai asiakirjan, mutta tarvitsee kannustusta työskentelyn etenemi-
seen. Jokaisessa uudessa laatikossa oli HOPS:in mukainen otsikko ja sen 
alle hän lisäsi taitonsa kuvana, tekstinä ja/tai videona. 

Padlet2 -nuori naisopiskelija on motivoitunut Padlet -palvelun käyttäjä. 
Hän suunnitteli lisätä enemmän videoita, koska niiden lisääminen on hel-
pompaa ja videoissa tulee paremmin taidot esiin kuin kuvissa. Opiskelijan 
omia blogipäivityksiä oli helppo jakaa, mutta Padletissä päivitykset eivät 
näyttäneet kiinnostavilta, koska niistä puuttui kokonaan kuva. Padletin laa-
tikossa näkyi vain harmaa hahmo, koska blogi ei ole julkinen. Jatkokehitte-
lyssä Padlet2 -käyttäjä mietti käyttävänsä vain tekstiä ja lisäävänsä kuvat 
tietokoneen kautta, eikä linkittämällä suljetusta blogista. Näin hän saisi vi-
suaalisemman näkymän Padlet -palveluun. 

 
Kaikkien ePortfolioiden jakamistilanteessa tuli esiin jonkinlaisia haasteita.  
Padlet1 ja Padlet2 halusivat jakaa omat ePortfolionsa opiskeluhaastatte-
luun osallistuville opettajille, koska heille haastattelutilanne ja siinä itsestä 
kertominen on vaikeaa. He lähettivät sovitusti linkit Padlettiin ennen haas-
tattelua. Vastaanottajina olevat opettajat eivät saaneet niitä auki heti 
omalla tietokoneellaan. Toinen opettaja onnistui aukaisemaan Padlet -lin-
kin omalla tabletillaan, koska hän oli ladannut Padlet -palvelun aiemmin ja 
käytti sitä itsekin.  
 
Nämä asetusasiat ovat vielä tarkistamatta ja niihin on mietittävä ratkaisu-
keinot. Tulevissa jakamistilanteissa on kokeiltava ePortfolion aukeaminen 
etukäteen ja varmistettava vastaanottajataholta käytön helppous. Jokai-
sessa palvelussa on omat haasteet ja vastaanottajat käyttävät erilaisia vä-
lineitä. Osa vastaanottajista on jo palvelun käyttäjä ja toinen ei. ePortfoli-
oiden aukaiseminen tulee olla helppoa ja vaivatonta kaikille käyttäjille. 
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Taulukko 2. ePortfolioiden käyttöominaisuuksia. 
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Saa julkiseksi        

Saa yksityiseksi        

Helppo lisätä kuvia        

Helppo lisätä videoita        

Jakaminen onnistuu helposti linkin 
kautta 

       

Tilin näkee vain omalla profiililla        

Videot aukesivat hyvin        

Videot näkyivät kuvina         

Visuaalisesti käyttäjäystävällinen ja 
helposti hahmotettava kokonaisuus 

       

Tarvitsee Google -palveluun kirjautu-
misen, jotta toimii helpommin 

       

Toimii ePortfoliona hyvin        

 
Taulukossa 2 on havainnollistettu ePortfolioiden ominaisuuksia, joiden 
avulla voi valita itselleen sopivimman palvelun. Kaikissa palveluissa on 
helppoa säätää yksityisyyttä ja lisätä kuvia ja videoita.  

7.4 Opiskelijoiden mielipiteitä ja kehittämisideoita  

Opiskelijat valmistuivat keväällä 2017 ja ePortfolioiden esittelytilaisuus oli 
tiistaina 2.5.17. Lähetin Punaportin henkilökunnalle sähköpostin kautta 
kutsun ePortfolioiden esittelytilaisuuteen muutamaa viikkoa aiemmin. Ti-
laisuudessa haastattelin opiskelijoita ja he esittelevät omia ePortfolioita 
katsojille. Keräsin esittelystä tietoa ja kirjasin kokemuksia opinnäytetyö-
hön. Tilaisuus videoitiin ja tein siitä lyhyen koosteen ainoastaan teema-
haastatteluja varten.  
 
Mietimme yhdessä opiskelijoiden arviointiosuutta ja sen erilaisia mahdol-
lisuuksia. Esittelin heille erilaisia tapoja arvioida koko prosessia mm. hen-
kilökohtainen arviointikeskustelu, parin kanssa tehtävä arviointi tai ryhmä-
arviointi. Opiskelijat toivoivat saavansa tehdä arvioinnin yhdessä ja he va-
litsivat mielipide ja kehittämisidea -osuuden työtavaksi kuvan 27 nelikent-
tämallin. Kaaviokuva on hyvä pohja palautteen ja huomioiden kirjaamisen 
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apuna haastatteluissa ja havainnointitilanteissa. Ohjasin opiskelijoita kir-
jaamaan muistiin kaikki yllättävät oivallukset, käytettävyyshaasteet, tyk-
käämiset jne. (Hassi, Paju & Maila 2015, 126-127.) 
 

 

 

Kuva 27. Kaaviokuvan nelikenttä (Hassi, Paju & Maila 2015, 127). 

Positiivista palautetta opiskelijat antoivat siitä, että he saivat itse päättää 
mitä palvelua he käyttävät omassa ePortfoliossaan. Tutun palvelun käyttö 
helpotti uuden asian käyttöönottoa. Lisäksi opiskelijat kokivat hyvänä 
omien taitojen esittämisen visuaalisemmin kuin tavallisessa ansioluette-
lossa. Osa opiskelijoista kertoi, että on helpompaa näyttää video englannin 
kielen taidosta, kuin kuvata se yhdellä sanalla ansioluettelossa. Videon ku-
vaaminen antaa paremman arvion kielitaidoista katsojalle, kun siinä näkee 
ja kuulee opiskelijan puhumassa vieraalla kielellä esim. kahvilassa. Videoon 
voi lisätä vielä tekstin, niin se lisää multimodaalisuutta ja koko vuorovaiku-
tustilanne tulee kokonaisuutena paremmin esiin.  
 
Opiskelijoiden taidot ovat kasvaneet, videoiden kuvaaminen ja kuvatta-
vana oleminen ovat antaneet itsevarmuutta ja kokemusta kertoa itsestään 
luonnollisemmin kuin alkusyksystä opintojen alkaessa. Opiskelijat kertoi-
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vat, että kuvaaminen videolle on auttanut kertomaan omista mielipiteis-
tään tutussa ja turvallisessa ympäristössä. Videon esittäminen verkostoko-
kouksessa tai kotona on tuonut opiskelijan oman mielipiteen uudella ta-
valla esille, koska oman mielipiteen kertominen on monelle nuorelle vai-
keaa uudessa, jännittävässä tilanteessa tai vaikean asian puhumisessa. Li-
säksi tieto- ja viestintävälineiden käytöstä on tullut opiskelijoille helpom-
paa ja niitä voi käyttää hyödyllisemmin esim. videoiden kokoamiseen ja 
editointiin. 

 
ePortfolion käyttöopastusta kannattaa avata opiskelijoille etukäteen vielä 
enemmän ja muistuttaa tavoitteesta opiskelun eri vaiheissa. ePortfolion 
ymmärtäminen kokonaisuutena vei enemmän aikaa ja siihen piti palata 
vielä loppuvaiheessakin, koska tavoite ei ollut kaikille tullut selväksi. Opis-
kelijoiden tavoitteen selkeyttämisen esteenä saattoi olla opiskelijan oma 
poissaolo lähiopetuksesta, kun asiaa käsiteltiin syvällisemmin. Kertaami-
sen jälkeen opiskelijoiden tavoite kirkastui, mutta mietimme yhdessä ta-
voitteen kertaamista ePortfolion käyttöönoton aikana. Valmiit ePortfolio -
mallit olisivat voineet auttaa avaamaan ePortfolion käyttöä visuaalisesti 
kuvien kautta. Alkuun mietin valmiiden ePortfolio -mallien käyttöä, mutta 
ajattelin sen ohjaavan liikaa ja opiskelijan omat ajatukset erilaisista mal-
leista olisi saattanut muuttua. Nyt opiskelijoiden oma mielipide ohjasi 
heitä oman työn suunnittelussa ja toteutumisessa. 

 
Pohdimme yhdessä eri palveluja, joita voisimme ottaa käyttöön tulevai-
suudessa. Ryhmän kokemukset rajoittuivat näihin jo käytössä oleviin pal-
veluihin. He kokivat hyväksi, kun ryhmän opiskelijoilla oli erilaisia tapoja 
tehdä samasta aiheesta monipuolisia ePortfolioita erilaisia palveluja käyt-
täen.  

 
ePortfolioiden jakamisesta eteenpäin saatiin enemmän keskustelua ja uu-
sia ajatuksia tuli ilmi. Mietimme, mitä voi näyttää julkisesti ja mitä kannat-
taa pitää yksityisempänä. Voiko tulevaisuudessa omaa ePortfoliota käyttää 
siten, että laittaa sen julkiseksi? Julkisena ePortfolio olisi helpompi jakaa ja 
sitä voisi käydä katsomassa etukäteen tutustumalla hakijaan. Toinen ajatus 
oli näyttää omaa ePortfoliota omalta laitteeltaan esim. haastattelutilan-
teessa. Mietimme yhdessä kuinka paljon pitää lisätä haastatteluaikaa, jos 
samalla katsotaan taitoja kuvien ja videoiden kautta.  
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8 EPORTFOLIOIDEN ARVIOINTIA TEEMAHAASTATTELULLA 

Haastatteluun olen kutsunut työnantajan edustajia, opetushenkilöstöä ja 
verkostotyöntekijän, joiden kanssa olemme lukuvuoden aikana toimineet 
yhteistyössä. Tiedonkeruumenetelmänä käytän teemahaastattelua. Se an-
taa vastaajilta syvällisempää ja monipuolista tietoa aiheesta. Haastattelu-
muoto mahdollistaa koko tiedonkeruutilanteen havainnoinnin ja sen ai-
kana voin kannustaa haastateltavia kertomaan ja tarkentamaan mielipitei-
tään paremmin kuin esim. kyselyllä. Haastattelu on joustava tiedonkeruu-
menetelmä, jonka aikana voin antaa tietoa aiheen tavoitteista, selkeyttää 
mahdollisia epäselviä asioita sekä ylläpitää haastateltavan kiinnostusta ai-
heeseen. Lisäksi se mahdollistaa vapaamuotoisemman ja luontevamman 
tavan keskustella haastateltavien kanssa. (Hirsjärvi & Hurme 1991, 46.)   

8.1 Työnantajien kehittämisideoita  

Valmentavan koulutuksen opiskelijat ovat olleet työssäoppimassa Kiipulan 
ammattiopiston omissa oppimisympäristöissä, sekä oppilaitoksen ulko-
puolella pienryhminä ohjaajien kanssa tai itsenäisesti. Valitsin tähän opin-
näytetyöhön kaksi työssäoppimispaikkaa, joissa opiskelijat ovat työsken-
nelleet säännöllisesti lukuvuoden aikana oppilaitoksen ohjaajan kanssa 2-
3 opiskelijan ryhmissä.  
 
Isompaa työnantajaa edustaa kauppias Antti-Jussi Kivi, joka luotsaa 20 
työntekijää työllistävää Hämeensaaren K-Citymarkettia Hämeenlinnassa. 
Toisena työnantajana haastatteluun osallistui Kissankulman eläinpihan 
omistaja Kaisu Nurminen. Eläinpiha on avattu vuonna 2010, mutta Kaisu 
Nurminen on pitänyt samalla paikalla hevosia jo vuodesta 1989 alkaen. Hä-
nen lisäksi eläinpihalla on työssä muutama henkilö vuodenajasta riippuen. 
Molemmissa paikoissa esittelin ePortfolion pääperiaatteet muutaman mi-
nuutin pituisella videolla, jonka olin editoinut lyhyeksi koosteeksi 2.5.2017 
pidetystä ePortfolioiden esittelytilaisuudesta.  
 
Kauppias Antti-Jussi Kivi on työskennellyt Hämeenlinnan alueella ja saanut 
tunnustusta asiakkaiden erinomaisesta huomioimisesta aiemmassa kau-
passaan, jonka asiakastyytyväisyys on ollut ketjun kärkipäässä (Kesko 
2017). Hänen haastattelunsa oli mutkatonta ja ymmärrys erityisopiskelijoi-
den kanssa tehtävän työn moninaisuudesta on hänelle tuttua. Antti-Jussi 
Kivi on kokenut Kiipulan ammattiopiston kanssa tehdyn työn hedelmäl-
liseksi ja hän haluaa jatkaa sitä edelleen. Hän painottaa haastattelussa, 
että oppilaitoksen ohjaajan kanssa tehty yhteistyö on saanut aikaan pa-
rempia tuloksia, kun opiskelijoita on ohjaamassa heidät parhaiten tunteva 
henkilö.  Opiskelijan tekemästä työstä on tärkeää antaa palautetta riittä-
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västi työn edetessä. Arviointi ohjaa opiskelijan työskentelytaitoja parem-
min eteenpäin sekä paremmalle tasolle. Palautteen antamiseen vaaditaan 
pitkää kokemusta ja rohkeutta.  
 
Erityisopiskelijoiden kanssa työskentelystä ja toimimisesta Antti-Jussi Kivi 
on saanut positiivisia kokemuksia työssäoppimisjaksoilla. Näitä kokemuk-
sia hän tuo omien työntekijöiden ja asiakkaiden pariin.  Hän haluaa opettaa 
Kiipulan ammattiopiston opiskelijoille asiakaslähtöistä toimintakulttuuria. 
Kohtaaminen asiakkaan kanssa on tärkeää ja häntä on palveltava hyvin. 
Tervehtiminen on vähintä, mitä jokaisen kaupassa työskentelevän on osat-
tava. Kauppias on ollut hyvillään erityisopiskelijoiden tavasta tervehtiä ja 
tehdä töitä. Osa opiskelijoista tarvitsee aikaa ja toiset opiskelijat enemmän 
ohjausta oman työskentelyvauhdin hiljentämiseen. Hyvät tavat ja myön-
teinen asenne työhön on jokaisen hallittavissa ja opeteltavissa.  

 
ePortfolion käytön arviointia työnhakuasioissa helpotti se, että kauppiaalla 
on aiempaa tietämystä erityisopiskelijoiden ohjaamisen ja kouluttamisen 
näkökulmasta. Antti-Jussi Kivi oli kiinnostunut ePortfolion monipuolisista 
mahdollisuuksista, erityisopiskelijoiden taidoista käyttää sähköisiä työka-
luja monipuolisesti hyödyksi sekä omista mahdollisuuksistaan käyttää sitä 
työnhakutilanteissa hyödyksi. 
  
Antti-Jussi Kivi on aiemmin tehnyt työnhakutilanteissa yhteistyötä rekry-
tointeihin erikoistuneen yrityksen kanssa. Hakutilanteissa on käytetty 
osaksi sähköisiä välineitä mm. sähköpostia ja videoita. Hän itse on käyttä-
nyt monipuolisesti sähköisiä välineitä ja osa on henkilökohtaisessa käytös-
säkin tuttua, mm. Googlen palvelut ja Facebook. Mietimme mikä ePortfo-
lio esittelyvideolla käytetyistä palveluista voisi sopia hänen omaan käyt-
töönsä? Kaikista löytyi hyvää, mutta tärkeimmäksi ominaisuudeksi koros-
tui helppo ja nopea käytettävyys. Osa opiskelijoiden käyttämistä palve-
luista ovat sellaisia, että ne vaativat käyttäjätunnuksen tai kirjautumisen. 
Kauppiaan arki on kiireistä ja sen vuoksi työvälineiden toimivuudella on 
erityisen paljon merkitystä. Palveluista nousi esiin kaikenlaisissa välineissä 
aukeava YouTube -video, jonka voi linkittää tai lähettää eri palveluissa ja 
sovelluksissa helposti eteenpäin.  

 
Videon käytössä tuli esiin videon pituus, joka saa olla enintään kaksi mi-
nuuttia. Antti-Jussi Kivi on huomannut, kuinka hyvin videokuvasta tulee 
esiin persoonallisuus ja sosiaaliset taidot. Pelkän haastattelun tai itsensä 
esittely voi olla joillekin jännittävä tilanne, mutta työn tekeminen näyttäisi 
enemmän työtaitoja kuin pelkkä sanallinen kertominen. Videolla voi näyt-
tää omat taidot palvelualttiista työntekijästä. Miten asiakas kohdataan ja 
kuinka hänelle luodaan helppo ostoshetki arvostavalla työotteella. Varsin-
kin erityisopiskelijoille työntekeminen ja sen kuvaaminen sopisivat oikein 



54 
 

 
 

hyvin. He voivat tehdä elokuvatyökalulla koosteen taidoistaan esim. hylly-
jen täyttäminen, pahvien pienentäminen kierrätykseen tai asiakkaan koh-
taaminen.  

 
Kissankulman kotieläinpihassa arvostetaan samoja asioita kuin K-Citymar-
ketissakin. Hyvät tavat, palvelualttius ja oikea asenne nousevat molem-
missa paikoissa esiin. Lisäksi paikan omistajan, Kaisu Nurmisen, ajatukset 
ePortfolion käytöstä ovat samalaisia kuin Antti-Jussi Kiven. Kaisu Nurminen 
itse käyttää liiketoimissaan sähköpostia ja Facebookia. Kissankulman eläin-
pihan työntekijät ovat iältään nuoria tai nuoria aikuisia. Heille sähköiset 
työkalut ovat tuttuja, mutta he käyttävät palveluja enemmän viihdekäy-
tössä. Varsinaiseen työnhakuun he eivät ole niitä vielä käyttäneet.  

 
Kaisu Nurminen haastattelee työnhakijat ja tekee päätökset valinnoista 
itse. Haastattelutilanteessa näkee hakijasta paljon asioita, jotka vaikutta-
vat valintaan. Antti-Jussi Kiven tavoin Kaisu Nurminen kiinnittää huomiota 
hyviin käytöstapoihin, asiakaspalvelutaitoihin ja lisäksi vaatetukseen. Ulko-
töissä on tärkeää osata pukeutua säänmukaisesti. Tietynlaista nöyryyttä 
on löydyttävä, jotta pärjää töissä ja osaa ottaa vastaan ohjausta ja tehdä 
töitä annettujen ohjeiden mukaan. Tekemisen taito on tärkeä valintakri-
teeri ja siitä on hyvä olla näyttöä. Kaisu Nurminen ehdottaa, että joku voi 
kuvata haastateltavaa työskentelemässä eri työvaiheissa. Videokuvasta 
saa paljon enemmän tietoa oikeista työtaidoista, kuin keskustelusta haas-
tateltavan kanssa.  

 
Kiipulan ammattiopiston erityisopiskelijoita on käynyt työskentelemässä 
koko vuoden ajan Kissankulman eläinpihassa. Eläinmaailmassa on tietyt 
säännöt ihmisen ja eläimen kohtaamisessa. Kaisu Nurminen on opettanut 
kaikille opiskelijoille oikean kohtaamistavan. Hän on antanut ohjeita ohjaa-
jalle ja opiskelijoille yhtä aikaa ja eri tilanteiden mukaan.  
 
Työtehtäviin ovat kuuluneet erilaiset pihatyöt ja juoma-astioiden täyttämi-
set sekä pihattojen siivoukset. Kaisu Nurminen ehdottaa, että videolle voi 
kuvata esim. haravointitaitoja, lapion käyttöä ja vesiämpäreiden kuljetta-
mista. Näiden työtaitojen kuvaamisesta saa paljon tietoa ja ne kertovat 
kuinka hyvin hakija osaa kyseiset työskentelytaidot. Opiskelijatkin voivat 
kuvata näitä omille YouTube -tileille työtaidoiksi ja käyttää tulevaisuudessa 
eri ePortfoliopohjissa.  

 
Työpaikat edustavat työympäristöiltään, henkilökuntamäärältään ja toi-
mintatavoiltaan kahta erilaista ääripäätä. Molemmissa paikoissa ePortfo-
lion hyödyntäminen työnhakuvaiheessa otettiin hyvin vastaan ja samoja 
asioita nousi haastatteluissa esiin. ePortfolio toimii parhaiten ennakkokar-
sinnassa ja työhaun loppuvaiheesssa, jossa on päästävä tekemään lopulli-
nen valinta.  
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Tärkeintä ePortfolion käytössä on helppokäyttöisyys. Työnantajat eivät 
kaipaa teknisiä haasteita. He haluavat käyttää sellaisia välineitä, jotka toi-
mivat kaikenlaisissa laitteissa. Molempien työnantajien mukaan lyhyen, 
ytimekkään ja työtaitoihin pääosin keskittyvän videon käyttö on heille pa-
ras ePortfolion muoto.  

8.2 Opetushenkilöstön kehittämisideoita  

ePortfolio -esittelyyn osallistui Kiipulan ammattiopiston henkilökuntaa yh-
dessä omien opiskelijoidensa kanssa. Paikalla oli noin 50 henkilöä. Opin-
näytetyöhöni haastattelin tilaisuudessa olleita opetusalan henkilökunnan 
edustajia. He olivat ammatillinen erityisopettaja Marja Savolainen, ohjaaja 
Riikka Lahtinen ja ohjaaja Ulla Lahtinen.  

 
Marja Savolainen opettaa Hotelli-, ravintola- ja catering -alan perustutkin-
nossa kokkiopiskelijoita. Työssään hän käyttää monipuolisesti erilaisia ope-
tusmenetelmiä. Marja Savolaisella on kokemusta ePortfolion käytöstä 
opiskelijavalintatilanteesta tämän kevään osalta. Yksi ePortfolion tekijä lä-
hetti hänelle omasta Padletillä valmistetusta ePortfoliosta linkin sähköpos-
tiin ennen opiskelijavalintahaastettaluun osallistumista.  
 
Marja Savolainen koki ePortfolion työkaluna hyvänä lisänä, joka monipuo-
listaa haastattelua ja antaa siihen perspektiiviä nuoren muistakin taidoista. 
Lisäksi ePortfolio toimii hyvin verkostossa opiskelijan opintojen alkukartoi-
tuksena. Marja Savolainen pitää erityisesti kädentaitojen ja itsenäistymis- 
ja arkielämäntaitojen esittelystä, jossa näkyy opiskelijan persoona monella 
eri tavalla. Hän suosii ePortfolion palvelun valinnassa vaivattomasti, ilman 
erillisiä kirjautumisia, aukeavia palveluja sekä napakkaa ja selkeää kokonai-
suutta.  

 
Marja Savolainen kertoi, että on itsekin käyttänyt monipuolista Padlet -pal-
velua. Opiskelijan linkki aukesi vasta usean yrittämisen jälkeen iPadissä, jo-
hon palvelu oli ladattu valmiiksi. Marja Savolaisen mielestä opiskelijan 
ePortfolio näytti oikein hyvältä, ja siitä näki erilaisia taitoja ja osaamista 
videoiden ja tekstien muodossa. Linkit opiskelijan omaan blogiin aukesivat 
hyvin, mutta Padletissä ei näkynyt kuvaa, vaan ainoastaan harmaa alue ku-
van kohdalla.  

 
Marja Savolainen ehdotti, että ePortfolioon voisi lisätä työelämä-, arjentai-
tojen oheen nuoren harrastuksia ja muita kiinnostuksen kohteita. Hän ko-
kee videot parhaiksi, koska ne kertovat paljon enemmän nuoren osaami-
sesta ja vuorovaikutustaidoista kuin kuvat ja tekstit. Käsinkirjoittamista 
hän toivoo enemmän näkyviin vaikka kuvien muodossa, koska siitä näkee 
nuoren taitoja ja hienomotorista osaamista.  
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Keittiössä haasteeksi nousee digitaalisten välineiden käyttö ja hygieeni-
syys. Ratkaisuksi Marja Savolainen ehdotti, että työskentelyn päätteeksi 
opiskelija voisi kuvata valmiita annoksia tai kokonaisuutta kattauksesta. 
Toinen ratkaisu voisi Marja Savolaisen mukaan olla parina tehtävä työ, jol-
loin opiskelijan työparina toimisi erikseen työvaiheiden kuvaaja. Molem-
mat keskittyisivät omiin työtehtäviinsä ja hygienia pysyisi vaaditulla ta-
solla.  

 
Visuaalisuutta voi lisätä enemmän annosten valmistuksesta, viimeistel-
lyistä, siisteistä ja tasakokoisista kattauksista. Mietimme yhdessä In-
stagram -palvelun käyttöä ePortfolion muotona. Se toimii hyvin kuvien ja-
kopalveluna ja sosiaalisena verkostona. Opiskelijat kokevat Instagramin 
helppokäyttöiseksi, monipuoliseksi ja nopeaksi käyttää. Palvelun avulla 
opiskelija voi julkaista minuutin pituisen videon tai kymmenen kuvan ku-
vakollaasin. Tilejä voi tehdä oman henkilökohtaisen lisäksi toisenkin nk. 
työtilin, joka voi olla julkinenkin. Tämä toimisi työportfoliona ja # -merk-
kien avulla kuvia ja videoita saisi lajiteltua paremmin, jolloin työnantajat 
näkisivät opiskelijan taitoja ja osaamista yhdestä paikasta ilman erillisiä kir-
jautumisia.  

 
Ohjaaja Riikka Lahtinen toimii ohjaajana Sosiaali- ja terveysalan perustut-
kinnossa. Hän vie lähihoitajaopiskelijoita työelämään sekä työskentelee tii-
viinä työparina opettajan rinnalla vastaten ryhmän digitaalisten työvälinei-
den käytöstä arjessa ja työelämässä. 
 
Sosiaalialalla on toisenlaiset haasteet, kun kuvaaminen työpaikoilla on osin 
jopa kielletty. Riikka Lahtinen on opiskelijoiden kanssa käyttänyt monipuo-
lisesti erilaisia palveluja. Pääpaino on ollut jokaisen omassa Blogger -blo-
gissa, joihin opiskelijat ovat kirjoittaneet oppimispäiväkirjan muodossa 
tekstiä, lisänneet kuvia ja videoita opiskelujen etenemisestä, näytöistä ja 
työssäoppimisesta. Riikka Lahtinen kertoo, kuinka tärkeää opiskelijoille on 
nähdä oma ammatillinen rooli ja sen kasvu blogin päivitysten kautta. Var-
sinkin näyttöjen kuvaaminen ja kuvien esittely muille tuo itsetuntoon val-
tavan nousun ja luottaminen omiin taitoihin kasvaa askel askeleelta.  

 
Riikka Lahtinen oli yllättynyt, kuinka hyvin valmentavan koulutuksen opis-
kelijat osasivat käyttää erilaisia palveluja. Hän koki hyvänä sen, kuinka opis-
kelijat olivat saaneet valita oman mielenkiinnon mukaan ePortfoliopohjan. 
Tämä näkyi opiskelijoiden ePortfolioiden esittelytilaisuudessa innokkuu-
tena ja motivaatio välittyi yleisöllekin.  
 
Riikka Lahtinen pohtii hyvänä asiana opiskelijoille tarjottavia monipuolisia 
vaihtoehtoja.  Toisaalta vaatimustaso opetushenkilöstön taidoista kasvaa. 
Tämä voi olla haaste opettajalle ottaa ePortfoliota käyttöön oman ryhmän 
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kanssa. Hän kannustaa käyttöönotossa miettimään opiskelijoiden osaa-
mista ja oman mukavuusalueen rajan ylittämistä. Joskus voi olla hyvä toi-
mia opiskelijan roolissa omien opiskelijoiden kanssa ja oppia heiltä asioita.  

 
Esitellyistä vaihtoehdoista Riikka Lahtiselle lähes kaikki ePortfoliopohjat 
olivat tuttuja. Blogi oli tuttu ja selkeä, Padlet vaikutti hyvältä yhdellä sil-
mäyksellä, Instagram on visuaalinen, Google Slides ja Google Sites olivat 
selkeimmän näköiset palvelut. Facebookin Riikka Lahtinen jättäisi koko-
naan pois, koska se näytti sekavalta. Vloggaus oli uusi tuttavuus ja sitä hän 
voisi ottaa enemmänkin käyttöön, koska videot näyttävät osaamista hyvin.  
Kaikkien palvelujen kehittämiskohteena Riikka Lahtinen kokee tekniset 
haasteet palvelun käytössä ja jakamisessa. ePortfolioiden kehittämistä voi 
lisätä muiden taitojen esittelyssä esim. hiusten letitys, Rubikin kuution rat-
kaiseminen, värityskuvien värittäminen. 

 
Riikka Lahtinen kertoo, että hänen kanssaan esittelytilaisuudessa olleet so-
siaali- ja terveysalan perustutkinnon opiskelijat olivat tilaisuuden jälkeen 
innoissaan ja osa opiskelijoista suunnitteli ottavansa omien blogien rin-
nalle käyttöön ePortfolioita. Omien blogien päivittäminen oli välillä kärsi-
nyt motivaatiopulasta ja tilaisuuden jälkeen ne tuntuivatkin hienoilta ja toi-
mivilta. Sosiaalialan opiskelijoille voisi blogin kirjoittamisessa olla hyvä ko-
keilla mikrofonilla sanelua, koska alalla käytetään paljon sanelua ja sen har-
joittaminen lisäisi ammattialalla tarvittavaa osaamista. Samalla blogien 
päivitys olisi ammattimaisempaa ja nopeampaa. Vertaistuki opiskelijoiden 
välillä toimi hyvin ja varsinkin, kun valmentavan koulutuksen opiskelijat oli-
vat esittelemässä töitään muille. Tilaisuus nosti hyvää henkeä osallistujille.  
 
Ohjaaja Ulla Lahtinen työskentelee asuntolassa ja ohjaa opiskelijoita it-
senäistymis- ja arjenhallintataidoissa. Hän osallistui esittelytilaisuuteen ja 
oli innostunut ePortfolioiden monipuolisesta käyttömahdollisuudesta 
opiskelijoiden taitojen esittelyssä. Ulla Lahtinen käyttäisi sitä opiskelijava-
linnoissa ja työnpaikkojen hakemisessa. Videot ovat hänen mielestään 
kaikkein informatiivisempia ja ne toimivat parhaiten opiskelijan osaamisen 
esittelyssä, kun ne ovat lyhyitä ja ytimekkäitä koosteita.   
 
ePortfolion käyttö lisää Ulla Lahtisen mielestä nuorten itsetuntoa, esiinty-
mistaitoja, teknistä osaamista ja työelämävalmiuksia. Hän miettii, kuinka 
eri silmin katsoja voi nähdä opiskelijan taidoista kokonaiskuvan ePortfolion 
kautta, jossa opiskelija esittelee osaamistaan monipuolisesti.  

 
Ulla Lahtinen kehittäisi ePortfoliota korostamalla otsikoita enemmän nä-
kyviin ja selkeyttäisi kokonaisuutta. Lisäksi hän toisi opiskelijoita ohjaa-
malla heidän muita taitojaan esiin luovasti ja monipuolisesti eri harrastuk-
sista ja vapaa-ajan toiminnoista. Opiskelijat voisivat kuvata videoita tai li-
sätä kuvia esim. pitkäjänteisyyttä lisäävistä toiminnoista, kuten korttitalon 
kokoamisesta, askartelusta tai shakin pelaamisesta. Videoiden osalta Ulla 
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Lahtinen ehdottaa, että videoiden ääniominaisuuksiin kiinnitettäisi enem-
män huomiota puhumalla kovempaa. Toinen mahdollisuus on lisätä ääni-
tiedosto videokuvaan myöhemmin, jolloin nuorten ajatukset ja kommentit 
kuuluvat katsojille paremmin.   

8.3 Verkostotyöntekijöiden kehittämisideoita  

Verkostotyöntekijän haastattelussa oli opiskelijan kotipaikkakunnan vam-
maispalvelun sosiaaliohjaaja. Näytin hänelle saman videokosteen kuin 
työnantajan edustajillekin. Hänen mielestään ePortfoliot ovat tärkeitä työ-
välineitä varsinkin siirtymävaiheissa, joissa nuoren taitoja voi esitellä tule-
valle verkostolle. Hän koki videoiden olevan parhaita välineitä esitellä eri 
asteisesti vammaisten nuorten taitoja. Sanallisesti taitojen esittely on aika 
suppeaa tai haastavaa. Videoiden pituuksia voi miettiä tilanteen mukaan. 
Vaikeavammaisten osalta vaaditaan pidempiä kuvausaikoja, koska taito ei 
välttämättä näy kovin lyhyellä videolla kokonaan.  

 
ePortfolio toimisi verkostoyhteistyössä hyvin, koska videoiden avulla kat-
sojille tulee realistista ja konkreettista tietoa nuoren osaamisen tasosta ja 
ne toimivat nuoren oman kertomuksen tukena. Käytettävästä palvelusta 
pitää yhdellä silmäyksellä nähdä mitä taitoja ja tietoja halutaan jakaa. Vi-
suaalisesti selkeä kokonaisuus olisi hänen mielestään paras ratkaisu.  
 
Tietosuoja-asioissa on sosiaalipuolella omat haasteet ja sosiaaliohjaaja 
kertoi, ettei voi käyttää sähköpostia ePortfolion vastaanottamiseen puut-
teellisten tietoturvasuojausten vuoksi. Ratkaisuksi sosiaaliohjaaja ehdotti, 
jos ePortfolion voi esitellä nuoren omalta koneelta tai mobiililaitteelta. Toi-
nen mahdollisuus on käyttää sosiaaliohjaajan tietokonetta ja kirjautua hä-
nen läsnäollessa nuoren omilla tunnuksilla ePortfolioon ja esitellä taitoja 
tietokoneen kautta.  

 
Kehittämiskohteina sosiaaliohjaaja mietti mitä taitoja on hyvä näyttää 
ePortfoliossa. Taitoja voivat olla mm. liikkuminen julkisilla kulkuneuvoilla, 
pukeutuminen, liikkuminen kotiympäristössä, kodinhoidolliset taidot, ruo-
kailu, ruoan valmistus, asiointi kaupassa ja rahankäyttö. Mietimme sosiaa-
liohjaajan kanssa yhdessä mitä apuvälineitä voi ottaa käyttöön. Luku- ja 
kirjoitustaidottomilla tai heikon taidon omaavilla QR-koodilukijat voivat 
olla hyviä apuvälineitä taitojen opetteluun videon avulla. QR-koodi voi olla 
seinällä ja nuoren tarvitessa ohjetta, hän voi QR-koodilukijalla saada oh-
jausta esim. hampaiden pesuun ja toiminnanohjauksen avuksi. Muistilis-
toja voi käyttää apuna esim. väreihin jaottelua Colornote -palvelulla 
Android - ja Windows -laitteisiin, iNote -palvelulla Applen laitteisiin tai mo-
biililaitteen omia välineitä.  
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Sosiaaliohjaajan oma arvio oli, että kymmenestä nuoresta yhdeksällä on 
omia mobiililaitteita käytössä. Eniten ovat käytössä iPadit, koska niihin on 
kehitetty vaikeimmin vammaisten käyttöön sopivia palveluja. Hän ehdotti, 
että kalenterina ja ePortfoliona voi käyttää My Own Interactions, MOI -
kalenteripalvelua, johon nuori voi lisätä tekstiä, ääntä, kuvaa, videota ja 
värejä. Tämä, Winner of Best Digitalization at ict Showroom 2016, palkittu 
palvelu toimii iPadissä (My Own Interactions 2016.) Palvelua voi käyttää 
ePortfolion pohjana, jolloin yhden viikon sisälle voi koota omista taidois-
taan erilaiset koosteet. Kuvassa 28 on MOI -palvelusta kuva, jossa viikon 
kalenterinäkymään saa koottua kuvia, videoita tai tekstiä eri taidoista 
esim. aamuun pukeminen, aamupäivään julkisilla liikkuminen, päivään 
ruokailu, iltapäivään rahankäyttö ja iltaan vapaa-aika.  

 

Kuva 28. My Own Interactions, MOI - palvelun viikkonäkymä, josta helposti 
pystyy hahmottamaan viikon tapahtumat (Apple 2017).   

Vloggaus voi olla jonkun nuoren mieleen, koska videolle on helppo kuvata 
erilaisia asioita, taitoja ja omia mielipiteitä. Sosiaaliohjaajan toiveena on 
nähdä ja kuulla nuoren omia mielipiteitä esim. tulevista asioista kuten 
opiskelupaikan hakeminen, muuttaminen ja muut häntä itseään koskevat 
asiat. Verkostopalavereihin voi etukäteen nuoren kanssa miettiä hänen 
omia mielipiteitään ja kuvata ne jo valmiiksi. ePortfolioon voi koota kaikki 
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nuoren omaan elämään liittyvät asiat ja näin hän saa oman ääneensä kuu-
luviin ja mielipiteensä julki. Verkostopalavereissa on usein jännittävä ker-
toa mielipidettä, vaikka osallistujia on vähän tai he ovat tuttuja. 
 
Vammaispalvelun edustajana sosiaaliohjaaja näki paljon hyvää ePortfolioi-
den käytössä ja taitojen kehittämisessä yhdenvertaisesti muiden nuorten 
kanssa. Hän toivoo pääsevänsä käyttämään mahdollisimman pian jonkun 
nuoren kanssa ePortfoliota esim. oman tulevaisuuden suunnittelun poh-
jana tai auttaa nuorta sen avulla hakemaan töitä.  

8.4 Yhteenveto haastattelujen tuloksista 

Kaikkien haastattelujen yhteiset kehittämiskohteet kiteytyvät tekniseen 
haasteeseen ja videoiden käyttöön. Erilaisten palvelujen käyttö on innos-
tavaa ja niihin saa koottua opiskelijan omannäköisen ePortfolion. Tämä 
motivoi opiskelijoita kokoamaan taidoistaan henkilökohtaisemman koko-
naisuuden. Julkisesti jaettuna kaikki toiminnot ovat käytettävissä ja silloin 
on helppoa jakaa linkkiä eteenpäin. Suurimmalla osalla opiskelijoista ja ala-
ikäisten opiskelijoiden vanhemmilla on korkea kynnys ylitettävänä asioi-
den esittämisen suhteen suljetuissakin palveluissa, joten julkisen palvelun 
käyttöön ottaminen vie paljon aikaa. Palvelujen käyttämistä ja jakamis-
mahdollisuuksia on opeteltava arjessa ja esiteltävä monipuolisia mahdolli-
suuksia toteuttaa ePortfoliomuotoja vähitellen ja yhdessä toimien.  

 
Kiinnostus ePortfolioita kohtaan oli hyvää kaikilla käyttäjillä ja haastatte-
luihin osallistuneilla henkilöillä. Kokemus innostaa kehittelemään uutta ja 
käyttämään eri palveluja tulevien ePortfolioiden käytössä. Videoiden 
käyttö on arkipäiväistynyt ja opiskelijoidenkin oma kokemus ensimmäi-
sistä videoinneista ja sen haastavista kokemuksista muuttui lukuvuoden ai-
kana aivan toiselle tasolle. Nuoret harjoittelevat sosiaalisessa mediassa it-
sensä esille tuomista profiilikuvissa ja päivityksissä eri palveluissa. Haas-
teena on vielä oman ammatillisen roolin esille tuominen.  
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9 TULOKSET JA JOHTOPÄÄTÖKSET 

Opinnäytetyössäni tavoite oli löytää vastaukset seuraaviin tutkimuskysy-
myksiin. 

 Miten erityisopiskelijan osaamista saadaan näkyväksi ePortfolion 
avulla?  

 Millainen ePortfolio toimii parhaiten opiskeluvalinnassa, työnhaussa 
tai verkostoyhteistyössä?  

 
Vastausten lisäksi pohdin aiheen ajankohtaisuutta ja tuloksia sekä tulosten 
sovellettavuutta, luotettavuutta ja yleistettävyyttä muille käyttäjille. Ar-
vioin opinnäytetyöni tavoitetta, menetelmiä, toteutusta sekä esitän myös 
uusia tarkastelunäkökulmia.  

9.1 Opiskelijan osaamisen näkyvyys ePortfoliossa 

Opinnäytetyön aineiston hankin kokeilukulttuuria hyödyntäen. Menetel-
mänä kokeilemalla kehittäminen sopi erityisen hyvin opinnäytetyöhön, 
koska pyrkimyksenä oli luoda jotain uutta. Eri vaiheissa uusi tieto ja koke-
mukset osoittivat suuntaa ja edistivät projektin syntyä.  Tämänkaltainen 
utelias lähestyminen ja kehittävän ajatuksen ja idean pitäminen avoinna 
erilaisille vaihtoehdoille toi matkan varrella aikoja, jolloin oli tarve pitää 
seesteisempi jakso ja punnita eri vaihtoehtoja. Kokeilemalla kehittäminen 
oli eräänlainen tutkimusmatka, jonka määränpää ei tiennyt tai osannut ar-
vata. Lopputulokseen pääseminen edellytti erilaisia ideointeja matkan var-
rella ja joustavaa kykyä löytää ratkaisuja teknisiin ja muihin käytännön 
haasteisiin.  
 
Miten erityisopiskelijan osaamista saatiin näkyväksi ePortfolion avulla? Ko-
keilemalla kehittäminen oli paras ratkaisu tämänkaltaiseen opinnäytetyö-
hön, koska käyttäjinä olleet opiskelijat pystyivät vaikuttamaan suoraan 
omiin valintoihinsa sekä työn edetessä jokaiseen ideaan ja osa-alueeseen. 
Lisäksi prosessi toimi samalla oppimisen välineenä. Jälkikäteen voi miettiä 
monia asioita, jotka vaikuttivat siihen, että opinnäytetyö saattoi onnistua. 
Opinnäytetyön onnistumiseen vaikutti hyvä työpari ja vastaanottavaiset 
opiskelijat sekä heidän yhteistyöverkostonsa.  
 
Kokeilun alussa meillä kaikilla oli hämärä aavistus siitä mitä tämän proses-
sin aikana tulemme saavuttamaan. Luottamus siihen, että opinnäytetyön 
punainen lanka pysyy ja tavoitteeseen päästään on osallistujien ansiota. 
Ennakkoluulottomuus, idearikkaus ja kokeilunhalu on värittänyt tämän 
opinnäytetyön käytännöntyön ilmapiiriä ja se näkyy tuloksissa. Koko luku-
vuoden ajan opiskelijat kokeilivat henkilökunnan kanssa erilaisia palveluja 
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ja välineitä ennakkoluulottomasti. Parhaimmat kokemukset jäivät arkeen 
ja into kokeilla kasvoi vuoden aikana.  
 
Nuorten rohkeus kokeilla uusia asioita antoi opetushenkilöstölle mahdolli-
suuden olla mukana innostamassa ja ohjamassa uusiin kokeiluihin sekä toi-
mimaan suunnannäyttäjänä, jotta tavoite pysyi koko ajan kirkkaana mie-
lessä. Opiskelijoiden taitotaso määritteli matkan aikana kokeiltavien palve-
lujen käyttöönottamista. Pyrimme olemaan ryhmän taitojen osalta sellai-
sella tasolla, jolloin koko ryhmä pystyi etenemään tai kokeilemaan yhdessä 
tai erikseen uutta tapaa dokumentoida omia taitoja.  
 
Syksyn alussa harjoittelimme videoiden kuvaamista ja kohteena olemista 
sekä editointia. Lisäsimme videoihin tekstiä ja muokkasimme niitä erilai-
silla ohjelmilla. Tämän päivän nuorilla on kyky omaksua teknisten välinei-
den käyttöä innokkaasti ja kokeilemalla. Opiskelijoiden rohkeus olla ku-
vauskohteena ja työtehtävään keskittyvä kuvaaminen onnistuivat nope-
ammalla aikataululla kuin olin alkuun suunnitellut. Varmasti tämä vaikutti 
siihen, että videoista tuli ePortfolioiden sisällön kannalta tärkein ja infor-
matiivisin osuus.  
 
Videoiden lisäksi kuvat, tekstit, työvaltaiset ja kokemukselliset opiskelume-
netelmät lisäsivät opiskelijoiden halua kehittää omaa ePortfoliota oman-
näköisekseen. ePortfolion sekä opiskelijoiden tieto- ja viestintätekniikan 
osaamisen kehittyminen on antanut opiskelijoille itseluottamusta omien 
taitojen kehittymisestä, aikuisuuteen kasvamisesta sekä työelämästä.  
 
Lukuvuoden pääteeksi uskallusta oli jokaisella jo sen verran, että oma 
osaaminen sai näkyvyyttä sähköisessä muodossa. Oli syntynyt jokaisen 
henkilökohtainen ePortfolio.  ePortfolion käyttökokemuksia ja kehittämis-
ehdotuksia sain opiskelijoilta ja teemahaastattelemalla työnantajan edus-
tajia, verkostoyhteistyökumppania sekä opetushenkilökuntaa. Tulokset 
olivat mielenkiintoisia ja toivat kehittämisehdotuksia tuleviin ePortfolioi-
hin.  
 
Opinnäytetyö on onnistunut luomaan valmentavaan koulutukseen käytän-
nönläheisen työkalun, jota opiskelija voi kehittää ja muokata omannä-
köisekseen opintojen eri vaiheissa. Opiskelijoiden taitotaso valmentavassa 
koulutuksessa on tämän lukuvuoden aikana kehittynyt paljon ja opiskeli-
joiden omien sanojen mukaan sopivalla tahdilla. Ryhmän mielipide työs-
kentelystä oli pääosin positiivista, koska jokainen sai valita vuoden aikana 
kokeilemiaan palveluja työn pohjaksi ja sisällöiksi.  
 
Opetussuunnitelma oli hyvänä runkona ePortfoliossa ja siihen oli helpompi 
laittaa omia taitoja esille. Välillä haasteeksi tuli valinnanvaikeus, kun piti 
miettiä mihin ePortfolion osa-alueeseen kyseinen taito vahvimmin kuuluu. 



63 
 

 
 

Videoiden ja kuvien käyttö parani loppua kohden, kun opiskelijat saivat ko-
kemusta ja rutiinia välineiden käyttöön.  
 
Opiskelijat muistelivat, kuinka haastavaa oli olla videokuvassa, kuulla omaa 
ääntään ja saada lyhyt, onnistunut otos kerralla valmiiksi. Matkan varrella 
he osasivat jo editoida omia videoita tai ottivat videon monta kertaa ja va-
litsivat parhaimman. Kuvien ottaminen onnistui paremmin keväällä ja se 
keskittyi varsinaiseen työvaiheeseen. Pääkuvauskohde vaihtui henkilöstä 
tekemisen kuvaamiseen. Haaste oli ottaa työstä pysäytetty kuva, koska ku-
vat helposti jäivät epäselviksi. Siinäkin onnistuttiin, kun annettiin työnteki-
jälle ohje pysähtyä hetkeksi.  
 
Opiskelijat osasivat miettiä kehittämisehdotuksiakin ja niitä kirjattiin yh-
dessä muistiin. Opiskelijat olisivat halunneet tietää alussa millainen ePort-
folio voisi olla valmiina, jolloin heidän olisi ollut helpompi miettiä kokonai-
suutta oman työn osalta. Ensi lukuvuonna tuleville opiskelijoille on hel-
pompi aloittaa ePortfolion rakentaminen, kun on kokeiltu jo erilaisia ta-
poja toteuttaa ePortfolioita.  
 
Toisaalta on ollut hyväksi, ettei valmiita malleja ja tapoja ole ohjaamaan 
liikaa tulevien opiskelijoiden ajatuksia. Valmiit mallit saattavat ohjata liikaa 
opiskelijan toimintaa ja oma ideointi jää vähäisemmälle. Pääosin opiskeli-
jat kokivat onnistuneensa työssä ja tulosten esittelytilaisuudessa jokaisen 
opiskelijan esiintymisestä näkyi itseluottamus ja yhdessä tekemisen ilo. 

 
ePortfolioden jatkokehitystarpeita miettiessä oli selkeää palata haastatte-
luiden kehittämiskohteisiin. Tekniikka on oltava toimivaa ja helppokäyt-
töistä. ePortfolioksi valittavan työkalun on hyvä olla sellainen, että opiske-
lija pystyy sen helposti jakamaan eteenpäin luettavaksi. Opiskelupaikan- 
tai työnhakutilanteessa vastaanottavan tahon käyttöä helpottaisi, jos 
ePortfolion voi avata ilman kirjautumista tai käyttää salasanaa avaami-
seen. Lisäksi opiskelijoita pitää kouluttaa videoiden kuvaamiseen, tallenta-
miseen, jakamiseen ja käyttämiseen monipuolisemmin. Ilmaisten työkalu-
jen käyttö on osoittautunut hyväksi tavaksi koota osaamista eri palvelui-
hin. Näin käyttäjille avautuu tasapuoliset mahdollisuudet käyttää ja kehit-
tää omannäköisiään ePortfolioita opiskelujen päätyttyäkin.  
 
Informaatio paketoitiin ePortfolioissa usealla eri tavalla mm. tekstinä, ku-
vina, videoina ja lisäksi lopullista muotoa pysyy jakamaan usealla kana-
valla. Tämä on multimodaalisuutta yksinkertaistettuna. Monenlaiseen 
muotoon paketoitu tieto on mahdollista ottaa vastaan usean aistikanavan 
kautta. Samalla se rikastuttaa ja huomioi erilaisten opiskelijoiden ja käyt-
täjien esteettömyyttä hyödyntää digitaalisia välineitä. Tärkeää opinnäyte-
työssä on ollut luoda yhdenvertaiset mahdollisuudet tiedon saavutetta-
vuuteen multimodaalisuutta hyödyntäen. Multimodaalisuus mahdollistaa 
paremmat mahdollisuudet informaation tulkitsemiselle, tuottamiselle ja 
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oppimiselle sellaisille henkilöille, jotka omaksuvat, ymmärtävät ja tuotta-
vat tietoa eri tavoin. (Saarela 2016.) 

9.2 ePortfolion toimivuus käytännössä 

Haastattelutulokset antavat vahvaa tukea ePortfolion jatkokehittämiseen 
tulevaisuuden yhdeksi työkaluksi, eräänlaiseksi sillaksi tuleviin opintoihin 
ja työelämään. Haastatteluissa tuli esiin eri kohderyhmien erilaisia vaati-
muksia. Millainen ePortfolio toimii kohderyhmien mielestä parhaiten opis-
keluvalinnassa, työnhaussa tai verkostoyhteistyössä? ePortfolion parhaita 
ominaisuuksia kokosin kuvaan 29. 
 
Kaikki olivat erityisesti lyhyiden ja informatiivisten videoiden kannalla. Li-
säksi toivottiin selkeää ePortfoliopohjaa, joka aukeaa erilaisilla mobiiliväli-
neillä. Työelämä toivoi työtehtäviin keskittyvää ePortfoliota tai yhtä vi-
deota, josta selviää sosiaaliset taidot, työtaidot ja asenne työntekemiseen. 
Opetushenkilöstöllä oli samat ajatukset kuin työelämän edustajilla. Lisäksi 
he miettivät taitojen esittelemistä vapaa-ajanharrastuksista itsenäistymis- 
ja arjenhallintataitoihin. Joka tapauksessa ePortfolion voi tehdä monimuo-
toisemmaksi ja käyttää tarpeen mukaan eri kohderyhmille tarkemmin va-
likoituja osioita. 

 
 

 

Kuva 29. ePortfolion parhaat ominaisuudet. 
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Erityisen tyytyväinen olen opiskelijoiden ja ohjaajan monipuoliseen ideoin-
tikykyyn ottaa haaste vastaan ja olla mukana luomassa uutta, digitaalista 
välinettä valmentavaa koulutukseen. Alussa oli haastetta saada aihe ym-
märrettävään muotoon jokaiselle opiskelijalle. Vähitellen asia alkoi muo-
dostumaan selkeämmäksi. Opiskelijoiden taitojen kehittäminen palvelujen 
käytössä oli ensiarvoisen tärkeää alusta lähtien. Heidän usko ja luottamus 
omiin taitoihin kasvoivat sellaiselle tasolle, että tämä opinnäytetyö saatiin 
onnistumaan.     
 
Kokeileva Suomi (2017) määrittelee kokeilukulttuurin visuaalisesti kuvassa 
8. Mitä kokeilukulttuuri on? Tärkeimpiä asioita tässä prosessissa ovat ol-
leet rohkeus ja ennakkoluulottomuus, luottamus asioiden etenemiseen ja 
vuorovaikutus kaikkien osallistujien kesken. Välillä on epäonnistuttu ja 
mietitty yhdessä uusia ratkaisuja. Usko tulevaan on osoittanut jokaiselle 
opiskelijalle oman ePortfolion suunnan. 
 
Pidän todella tärkeänä monipuolista tieto- ja viestintätekniikan osaamista 
kaikilla opetusalalla työskentelevillä henkilöillä, jotta voimme yhdessä 
opettaa, ohjata ja avustaa eritasoisia opiskelijoita saavuttamaan tulevai-
suuden taitoja tasa-arvoisemmassa yhteiskunnassa. Jokaiselle kansalai-
selle kuuluu mahdollisuus päästä kokeilemaan omia taitojaan uusien tek-
nologisten välineiden kanssa, vaikuttamaan omiin asioihin ja päättämään 
itse kokeilujen kautta millaisia digitaalisia välineitä he haluavat opetella 
käyttämään.  
Euroopan parlamentti on julkaissut 14.9.2017 päivätyssä lehdistötiedot-
teessa tiedot uudesta säädöksestä, jonka avulla edistetään tuotteiden ja 
palvelujen esteettömyyttä vammaisille. Esityksessä esteettömyyssää-
dökseksi vaaditaan useiden tuotteiden ja palveluiden esteettömyyden pa-
rantamista (kuva 1). Näihin tuotteisiin ja palveluihin kuuluvat mm. matka-
lippu- ja lähtöselvitysautomaatit, pankkiautomaatit, tietokoneet ja käyttö-
järjestelmät, puhelimet ja televisiot, pankkipalvelut, sähköiset kirjat, verk-
kokaupat, kuljetuspalvelut ml. metro-, rautatie-, raitiovaunu- ja linja-auto-
liikenne. Esteettömyyssäädösten kautta varmistetaan, että esteettömyys 
toteutuu ja tekee arkielämästä helpompaa jo rakennetuissa ympäristöissä, 
valmiiden rakennusten muutostöissä ja uudisrakentamisessa. Digitaalisuu-
della muutetaan yhteiskuntaa vähemmän esteettömäksi meille kaikille.  

9.3 Opinnäytetyön arviointia ja tulevaisuuden näkymiä 

ePortfolio on vielä keskeneräinen työväline, joka vaatii pohdintaa erityi-
sesti helposti ja vaivattomasti eteenpäin jakamisen mahdollisuudesta vas-
taanottajan kannalta. Monipuoliset, sähköiset palvelut kehittyvät sen ver-
ran vauhdikkaasti, että tämän päivän ratkaisut voivat olla vanhoja jo huo-
menna. Keskeneräisyyteen on oltava valmis, kun ottaa käyttöön digitaali-
sia välineitä.  
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ePortfolioiden käyttö opetusryhmien työvälineenä kiinnosti oman oppilai-
toksen henkilökuntaa. Haasteena on käyttäjien tieto- ja viestintätekniikan 
taitojen osalta erityisesti pedagogisessa käytössä. Kollegoilta on tullut vies-
tiä siitä, että he haluaisivat käyttää tieto- ja viestintätekniikkaa opetukses-
saan enemmänkin. He kokevat haasteeksi löytää hyviä tapoja sen hyödyn-
tämiseen erilaisissa oppimistilanteissa.  
 
Tänä päivänä ammatillisen opettajan pitää olla vahva ammattilainen peda-
gogisella tavalla, omalla ammattialalla sekä työelämän toimintakulttuurin 
tuntijana. Lisäksi opettajalta vaaditaan jatkuvaa tieto- ja viestintätekniikan 
ymmärrystä ja tarkoituksenmukaista käyttöä. Työelämän tarpeet oman 
alan digiosaamisesta ja osaamistarpeista antavat vielä lisähaastetta opet-
tajalle. 

 
Tulevaisuudessa opettajan on hallittava erilaisia oppimisympäristöjä, osat-
tava hyödyntää näitä opetuksessaan monipuolisesti sekä osata ottaa huo-
mioon opiskelijan yksilölliset tarpeet. Tieto- ja viestintätekniikan hallitse-
miseksi opettajan on muutettava opetusmenetelmiään avoimempaan 
suuntaan, hyödyntäen käänteistä (engl. flipped classroom), sulautuvaa 
(engl. blended learning) ja vertaisoppimista. Kaiken tämän keskiössä on 
opiskelija ja hänen tavoitteensa. (Korhonen 2016.) 

 
Opettajien tieto- ja viestintätekniikan taitotason kehittäminen yhdessä 
monipuolisten opetusmenetelmien kanssa luovat parhaan pohjan ja onnis-
tumismahdollisuudet tulevia haasteita varten. Opiskelija voi ilmaista itse-
ään monipuolisesti ja hän oppii luottamaan omiin oppimistaitoihinsa, joita 
on dokumentoitu multimodaalisuutta hyödyntäen. Dokumentoiduista tie-
doista ja taidoista voi antaa palautetta suoraan opiskelijalle.  

Opiskelun ja koulutuksen yksi keskeisimpiä asioita on tukea opiskelijoita 
luottamaan itseensä ja kehittymään taidoissaan. ePortfolion kautta opiske-
lijan oma polku havainnollistuu hänelle itselleenkin, kuten kuvassa 30. on 
kuvattu. Välineenä ePortfolio tuo opiskelijalle vahvuutta ja luottamusta tai-
toihin, joilla mahdollisesti avautuu työ- tai opiskelupaikka. 
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Kuva 30. Aikajana ePortfolion kehittymisestä valmiiksi tuotteeksi. 

Opinnäytetyö perustuu tarpeeseen saada toimiva ja päivittyvä ePortfolio-
malli opiskelijoiden taidoista ja sähköisesti jaettavaksi sekä hyödynnettä-
väksi opiskelu- ja työpaikan hakuvaiheessa. Opinnäytetyön opiskelijoista 
vain osa ehti käyttää ePortfoliota opiskelupaikan hakuvaiheessa, kun heille 
tuli haastatteluaika oppilaitokseen. Tämä tuo opinnäytetyön osaltaan epä-
luottavuutta, kun kaikkien ePortfolioiden käyttöä ei ollut mahdollista tes-
tata käytännössä eri kohderyhmillä. Palaute ePortfoliota haastatteluvai-
heessa käyttäneiltä taholta oli innostunutta ja opiskelijat olivat saaneet 
haastattelussa vielä hyvää palautetta. Kehittämiskohteina opiskelijat sai-
vat välitöntä palautetta teknisten haasteiden osalta, kun kaikki ePortfoliot 
eivät auenneet lähetetyn linkin kautta. 
 
Tuloksellisuutta voi mitata ryhmän opiskelijoiden osalta jatkosijoittumi-
sella. Työhön ja itsenäiseen elämään tavoitteen asettanut opiskelija työs-
kentelee omalla kotipaikkakunnallaan ja hänen toimintakykynsä omien 
asioiden hoitamisessa on kehittynyt tavoitteiden mukaisesti lukuvuoden 
aikana. Ryhmän loput opiskelijat olivat asettaneet tavoitteeksi ammatilli-
sen peruskoulutuksen. Jokainen opiskelupaikkaa hakenut opiskelija pääsi 
opiskelemaan toisen asteen oppilaitokseen ammatilliseen erityisopetuk-
seen.  
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Opinnäytetyössä nousi esiin ePortfolion käyttö muillakin kuin valmentavan 
koulutuksen opiskelijoilla, tekniset haasteet sekä käyttäjien kokemukset. 
Hyviä jatkotutkimuksen aiheita voisivat olla teknisesti ja sisällöllisesti hyvin 
toimivat ePortfoliot eri käyttäjäryhmien välillä sekä kuinka verkostoyhteis-
työkumppanit voisivat saada ePortfolion käyttöön nuoren tulevaisuuden 
suunnittelun tueksi huomioimalla riittävän tietoturvan? Kysymyksiä riittää 
vielä tulevaisuuteenkin. Kehitystyö jatkuu ja kokemusten ja uusien palve-
lujen kautta löytyy uusia ratkaisuja.  
 
Koko prosessin aikana olen pyrkinyt aktiivisesti tiedottamaan uusista ko-
kemuksista ja tuloksista tilaajalle, Kiipulan ammattiopiston edustajille. Ti-
laajan palautteessa opinnäytetyön tekemisen aikana tehdyistä kokeiluista 
on saatu oppilaitoksen tvt-työn kannalta tärkeitä opiskelijoiden käyttöko-
kemuksia sekä osaamisen näkyväksi tekemisestä että sellaisista digitaali-
sista ratkaisuista, jotka tukevat arjen taitojen vahvistumista. Työnantajien 
ja verkostotyöntekijän teemahaastatteluista saadut tiedot tukevat oppilai-
toksen tvt-työtä ja työelämäyhteistyön kehittämistä. Opinnäytetyöstä saa-
tuja tuloksia tullaan käyttämään myös Kiipulan ammattiopiston henkilös-
tön tvt-osaamisen kehittämisessä. 
 
Opinnäytetyö antoi minulle paljon uutta ammatillisella puolella niin sisäl-
löllisesti kuin teknisestikin. Oma motivaatio käyttää digitaalisia työvälineitä 
arjen helpottamiseksi opiskelijoiden ja oman työn osalta on lisännyt intoa 
ottaa käyttöön eri palveluita vielä ennakkoluulottomammin ja opiskelijoi-
den taitoja hyödyntäen kuin aiemmin. Opinnäytetyönä tämä oli pieni 
kooste niistä digitaalisista mahdollisuuksista, joita tulevaisuudessa voi jo-
kainen ePortfolion käyttäjä hyödyntää.  
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Liite 1 
TEEMAHAASTATTELUN LOMAKEEN RUNKO 

Haastateltava: 
 
 
 

 

Miten ePortfolio soveltuu opiskelijan 
taitojen esittelyyn? 
 
 
 
 

 

Miten ePortfolio toimii vastaanotta-
valle taholle? 
 
 
 
 

 

Missä asioissa opiskelijat ovat onnis-
tuneet? 
 
 
 
 

 

Mitkä ovat haasteena ePortfolion 
käytössä? 
 
 
 
 

 

Miten kehittäisit ePortfoliota? 
 
 
 
 

 

Muu palaute 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 


