
HOITOTIEDE 2020, 32 (3), 204–217

Saapunut 16.12.2019 
Hyväksytty julkaistavaksi 21.03.2020

ANNELI VAUHKONEN 
TtM, TtT-opiskelija, projektitutkija 

Itä-Suomen yliopisto
Terveystieteiden tiedekunta, Hoitotieteen laitos

TERHI KRISTIINA SAARANEN
TtT, professori ma.

Itä-Suomen yliopisto
Terveystieteiden tiedekunta, Hoitotieteen laitos

JUHA PAJARI
TtM, yliopisto-opettaja

Itä-Suomen yliopisto
Terveystieteiden tiedekunta, Hoitotieteen laitos

LEENA SALMINEN
TtT, professori

Turun yliopisto
Lääketieteellinen tiedekunta, Hoitotieteen laitos

CAMILLA KOSKINEN 
TtT, professori

Universitetet i Stavanger
Det helsevitenskaplige fakultet,   
avdelning for omsorg og etikk
Åbo Akademi
Kasvatustieteiden ja hyvinvointialojen  
tiedekunta, Hoitotieteen laitos

MONIKA KATARINA KOSKINEN
TtM, Yliopisto-opettaja

Åbo Akademi
Kasvatustieteiden ja hyvinvointialojen  
tiedekunta, Hoitotieteen laitos

MEERI KOIVULA 
TtT, dosentti, yliopistonlehtori

Tampereen yliopisto
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta

Sosiaali-, terveys- ja kuntoutusalan 
opettajien digitaalinen osaaminen

MARJA-LEENA LÄHTEENMÄKI 
KT, yliopettaja

Tampereen ammattikorkeakoulu 
Fysioterapeutin tutkinto-ohjelma

TUULIKKI SJÖGREN 
TtT, yliopistonlehtori

Jyväskylän yliopisto, 
Liikuntatieteellinen tiedekunta
Terveystieteiden opettajankoulutus

HILKKA KORPI 
TtT, yliopistonlehtori

Jyväskylän yliopisto, 
Liikuntatieteellinen tiedekunta
Terveystieteiden opettajankoulutus

IINA RYHTÄ
TtM, yliopisto-opettaja

Turun yliopisto
Lääketieteellinen tiedekunta, 
Hoitotieteen laitos

KRISTINA MIKKONEN
TtT, dosentti, yliopistotutkija

Oulun yliopisto
Hoitotieteen ja terveyshallintotieteen  
tutkimusyksikkö

MARIA KÄÄRIÄINEN 
TtT, professori, asiantuntija

Oulun yliopisto, Oulun yliopistollinen sairaala
Hoitotieteen ja terveyshallintotieteen  
tutkimusyksikkö

MARJORITA SORMUNEN 
TtT, dosentti, yliopistonlehtori

Itä-Suomen yliopisto
Terveystieteiden tiedekunta, 
Hoitotieteen laitos ja Kansanterveystieteen ja 
kliinisen ravitsemustieteen yksikkö



205Vauhkonen, Saaranen, Pajari, Salminen, Koskinen C., Koskinen M., Koivula, 
Lähteenmäki, Sjögren, Korpi, Ryhtä, Mikkonen, Kääriäinen, Sormunen

ABSTRACT

Digital competence of social, health care 
and rehabilitation educators
Anneli Vauhkonen, MHSc, PhD-student,  
Project researcher
Terhi Kristiina Saaranen, PhD, Professor
Juha Pajari, MHSc, University Teacher
Leena Salminen, PhD, Professor 
Camilla Koskinen, PhD, Professor
Monika Katarina Koskinen, MHSc,   
University Teacher
Meeri Koivula, PhD, Docent,   
University Lecturer
Marja-Leena Lähteenmäki, PhD,   
Principal Lecturer
Tuulikki Sjögren, PhD, University Lecturer
Hilkka Korpi, PhD, University Lecturer 
Iina Ryhtä, MHSc, University Teacher
Kristina Mikkonen, PhD, Docent,   
University researcher
Maria Kääriäinen, PhD, Professor, consultant 
Marjorita Sormunen, PhD, Docent,   
University Lecturer

The purpose of the study was to describe the di-
gital competence of social, health care and reha-
bilitation educators (n=388) as part of the Ter-
Ope project. The data were collected using the 
DigCompEdu CheckIn Self-reflection Tool, which 
contained 21 (structured) variables and one 
open-ended question. DigCompEdu Framework 
containing six areas (professional engagement, 
digital resources, teaching and learning, assess-
ment, empowering learners, and facilitating lear-
ners’ digital competence) was used in forming 
the mean variables of the quantitative data, and 
as a framework in the deductive-inductive ana-
lysis of qualitative data.

The educators were motivated to develop 
their digital competence and felt the develop-
ment necessary. They created and managed di-
gital teaching materials and used digital techno-
logy in teaching regularly. Limited resources, 
such as inadequate time, support and training, 
reduced educators’ ability to develop their di-
gital competence and to use digital technolo-
gies in teaching and learning.

The results can be used to develop continuing 
and in-service education of social, health care 
and rehabilitation educators, and teacher educa-
tion in health sciences. Educators need time, sup-
port, education and user-friendly systems to uti-
lize digital technology in teaching and learning.

Key words: competence, digital, educator, edu-
cation, health care

TIIVISTELMÄ

Tutkimuksen tarkoituksena oli kuvata sosiaali-, 
terveys- ja kuntoutusalan (soteku) opettajien 
(n=388) digitaalista osaamista osana TerOpe-han-
ketta. Aineisto kerättiin DigCompEdu CheckIn 
Self-reflection Tool -itsearviointityökaluun perus-
tuvalla mittarilla, joka sisälsi 21 (strukturoitua) väit-
tämää ja yhden avoimen kysymyksen. DigCom-
pEdu-viitekehyksen kuutta osa-aluetta (ammatil-
linen sitoutuminen, digitaaliset resurssit, opetta-
minen ja oppiminen, arviointi, oppijoiden voi-
maannuttaminen ja oppijoiden digitaalisen osaa-
misen tukeminen) käytettiin sekä määrällisen ai-
neiston keskiarvomuuttujien muodostamisessa että 
laadullisen aineiston deduktiivis-induktiivisen ana-
lyysin runkona.

Opettajat olivat motivoituneita kehittämään di-
gitaalista osaamistaan ja kokivat sen kehittämi-
sen tarpeelliseksi. He laativat ja hallinnoivat di-
gitaalista opetusmateriaalia ja käyttivät digitaalis-
ta teknologiaa säännöllisesti opetuksessa. Vähäi-
set resurssit, kuten riittämätön aika, tuki ja kou-
lutus, vähensivät opettajien mahdollisuuksia ke-
hittää digitaalista osaamistaan ja digitaalisen tek-
nologian hyödyntämistä opetuksessa ja oppimi-
sessa.

Tuloksia voidaan hyödyntää soteku-alan opet-
tajien jatko- ja täydennyskoulutuksen sekä terve-
ystieteiden opettajakoulutuksen kehittämisessä. 
Opettajat tarvitsevat aikaa, tukea, koulutusta ja 
käyttäjäystävällisiä järjestelmiä digitaalisen tekno-
logian hyödyntämiseen opetuksessa ja oppimi-
sessa.

Avainsanat: digitaalinen, koulutus, opettajat, 
osaaminen, terveysala 
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Mitä tutkimusaiheesta jo tiedetään? 

• Terveystieteiden opettajaopiskelijat ja terveysalan opettajat kokevat tarvetta digitaalisen 
osaamisensa kehittämiseen.

• Aikaisempi tutkimustieto soteku-alan opettajien digitaalisesta osaamisesta on kuitenkin 
melko vähäistä ja tulokset ovat vaihtelevia, eikä osaamista ole tutkittu laajemmin kansallisella 
tasolla.

Mitä uutta tietoa artikkeli tuo?

• Soteku-alan opettajat ovat motivoituneita kehittämään digitaalista osaamistaan. 
• Opettajat käyttävät digitaalista teknologiaa yhteistyössä ja kommunikoinnissa, laativat ja 

hallinnoivat digitaalista opetusmateriaalia ja hyödyntävät digitaalista teknologiaa säännöllisesti 
opetuksessa.

• Organisaation tarjoamat niukat resurssit, kuten riittämätön aika, tuki ja koulutus heikentävät 
opettajien mahdollisuuksia kehittää digitaalista osaamistaan ja digitaalisen teknologian 
hyödyntämistä opetuksessa ja oppimisessa.

Mikä merkitys tutkimuksella on hoitotyölle, hoitotyön koulutukselle ja johtamiselle?

• Tuloksia voidaan hyödyntää soteku-alan opettajien jatko- ja täydennyskoulutuksen sekä 
terveystieteiden opettajakoulutuksen kehittämisessä.

• Opettajien mahdollisuudet kehittää digitaalista osaamistaan ovat osin riippuvaisia organisaation 
heille tarjoamista resursseista.

• Organisaatioiden tarjoama aika, tuki ja koulutus sekä käyttäjäystävälliset järjestelmät 
mahdollistavat opettajien digitaalisen teknologian hyödyntämisen opetuksessa ja oppimisessa.

Tutkimuksen lähtökohdat

Digitalisaatio on tuonut muutoksia yhteis-
kuntaan ja työelämään, ja digitaalinen tek-
nologia on vahvasti mukana sosiaali-, ter-
veys- ja kuntoutusalan (soteku) koulutuk-
sessa (WHO 2016, OKM 2019, Valtioneuvos-
to 2019). Digitaalinen osaaminen voidaan 
karkeasti määritellä kykynä käyttää tieto- ja 
viestintätekniikkaa (Form 2017). Euroopan 
komission laajemmassa kuvauksessa digi-
taalinen osaaminen on tietotekniikan hallit-
sevaa, kriittistä ja luovaa käyttöä työhön, op-
pimiseen ja vapaa-aikaan liittyvien tavoittei-
den saavuttamiseksi sekä yhteisöllistä osal-
listumista (Redecker 2017).

Digitalisaatio toimi Sipilän hallituksen stra-
tegian keskeisenä teemana (Valtioneuvosto 
2018a), ja digitaalinen osaaminen ja sen ke-
hittäminen painottui Suomessa useissa opet-
tajakoulutuksen ja korkeakoulutuksen kehit-
tämishankkeissa (OKM 2019). Myös nykyi-
sen Marinin hallitusohjelman mukaan digita-
lisaatio on tarkoitus huomioida läpileikkaa-

vana teemana kaikilla koulutusasteilla (Val-
tioneuvosto 2019). Digitaalisen opetuksen ja 
oppimisen välineitä hyödyntämällä ja niihin 
liittyvää pedagogiikkaa kehittämällä voidaan 
lisätä opetuksen, koulutuksen ja oppimate-
riaalien avoimuutta koko koulutusjärjestel-
mässä (Valtioneuvosto 2018b).

Opettajat ovat keskeisinä toimijoina ter-
veysalalla tapahtuvassa digitaalisessa kehi-
tyksessä (Risling 2017). Tämä edellyttää so-
teku-alan opettajien osaamisen lisäämistä 
(OKM2019a). WHO:n (2016) mukaan digi-
taalinen osaaminen kuuluu laajasti hoito-
työn opettajien osaamiseen ja se voidaan 
nähdä kykynä hyödyntää digitaalista tieto- 
ja viestintätekniikkaa opetuksessa ja oppi-
misessa, oleellisen tutkimustiedon löytämi-
sessä sekä kykynä kannustaa opiskelijoita 
digitaalisen teknologian käyttämiseen. 
Opettajien digitaalinen osaaminen on huo-
mioitu myös terveysalan opettajien osaami-
sen alueita käsittelevissä tutkimuksissa (Zla-
tanovic ym. 2017, Mikkonen ym. 2018, Kui-
vila ym. 2019, Mikkonen ym. 2019). Opet-



207Vauhkonen, Saaranen, Pajari, Salminen, Koskinen C., Koskinen M., Koivula, 
Lähteenmäki, Sjögren, Korpi, Ryhtä, Mikkonen, Kääriäinen, Sormunen

tajien korkeatasoisella digitaalisella osaami-
sella mahdollistetaan opiskelijoiden pääsy 
olennaisen ja mielenkiintoisen tiedon läh-
teille ilman rajoitteita (Sinclair ym. 2017) 
sekä oppimisen joustavuus oppijan itsensä 
valitsemaan aikaan ja paikkaan (Scott ym. 
2017). Opettajilla on myös keskeinen tehtä-
vä opiskelijoiden sitouttamisessa digitaali-
seen oppimisympäristöön (Ma ym. 2015) ja 
opiskelijoiden digitaalisen osaamisen tuke-
misessa sosiaali- ja terveydenhuollon toi-
mintaympäristön tarpeisiin vastaavaksi (Lam 
ym. 2016).

Soteku-alan opettajien digitaalisesta 
osaamisesta on vähän aikaisempaa tutki-
mustietoa. Aution ym. (2018) mukaan mais-
terikoulutuksen alkuvaiheessa terveystie-
teiden opettajaopiskelijoiden tieto- ja vies-
tintätekniikkaan liittyvä osaaminen painot-
tui peruskäyttöön, mutta he olivat motivoi-
tuneita kehittämään osaamistaan. Wangin 
ym. (2018) haastattelututkimuksessa kiina-
laisten yliopistojen terveystieteiden tiede-
kuntien opetus- ja tutkimushenkilöstö hyö-
dynsi digitaalista tekniikkaa opetuksessa, 
hallinnollisissa tehtävissä sekä kollegojen 
välisessä yhteistyössä.

Opettajien käsitykset digitaalisesta osaa-
misestaan ovat vaihtelevia. Kotcherlakotan 
ym. (2017) tutkimuksessa hoitotyön opet-
tajat Yhdysvalloissa arvioivat opetustekno-
logian käyttämisen omassa opetuksessaan 
olevan hyvällä tasolla. Mikkosen ym. (2018) 
kirjallisuuskatsauksessa eri maiden terve-
ystieteiden opettajat luottivat teknologi-
seen osaamiseensa, mutta Hyvärisen ym. 
(2017) tutkimuksessa suomalaiset terveys-
alan opettajat olivat osittain tyytymättömiä 
tieto- ja opetustekniseen osaamiseensa. 
Suomessa (Vilén & Salminen 2016), Aust-
raliassa (Oprescu ym. 2017) ja Kiinassa 
(Wang ym. 2018) tehdyissä tutkimuksissa 
terveysalan opettajat kokivat kehitystarpei-
ta digitaalisessa osaamisessaan.

Euroopan komission DigCompEdu-viite-
kehyksen (European Framework for the Di-
gital Competence of Educators) mukaan 

opettajien digitaalinen osaaminen koostuu 
22 osaamisalueesta, jotka sisältyvät kuuteen 
osa-alueeseen. Ammatillinen sitoutuminen 
kuvaa digitaalisen teknologian käyttöä vuo-
rovaikutustilanteissa, ammatillisessa kehit-
tymisessä sekä digitaalisen osaamisen ke-
hittämistä. Digitaaliset resurssit kuvaavat di-
gitaalisten resurssien, esimerkiksi opetus-
materiaalien, valitsemista, laatimista ja suo-
jaamista. Opettaminen ja oppiminen sisäl-
tää digitaalisen teknologian käytön hallin-
noinnin ja organisoinnin opetuksessa ja op-
pimisessa. Arvioinnin osa-alueessa hyödyn-
netään digitaalista teknologiaa arvioinnin 
kehittämisessä. Oppijoiden voimaannutta-
misessa käytetään digitaalista teknologiaa 
osallisuuden, yksilöllisyyden huomioinnin 
ja opiskelijoiden aktiivisen sitoutumisen pa-
rantamisessa. Oppijoiden digitaalisen osaa-
misen tukemisessa annetaan oppijalle mah-
dollisuus käyttää luovasti ja vastuullisesti di-
gitaalista teknologiaa tiedon, viestinnän ja 
sisältöjen luomiseen, hyvinvointiin sekä on-
gelmanratkaisuun. (Redecker 2017.) Dig-
CompEdu-viitekehystä on käytetty opettaji-
en digitaalista osaamista mittaavissa tutki-
muksissa (ks. Benali ym. 2018, Ghomi & Re-
decker 2019).

Tässä artikkelissa kuvatussa TerOpe-
hankkeeseen (Osaavat opettajat yhdessä! 
– valtakunnallinen terveystieteiden opetta-
jankoulutuksen ja soteku-opettajien täy-
dennyskoulutuksen uudistaminen 2017–
2019) liittyvässä tutkimuksessa DigCom-
pEdu-viitekehystä käytettiin ensimmäistä 
kertaa soteku-alan opettajien digitaalisen 
osaamisen mittaamisessa. Opetus- ja kult-
tuuriministeriön rahoittamassa hallituksen 
kärkihankkeessa (TerOpe) kuusi terveys-
tieteiden opettajankoulutusta järjestävää 
yliopistoa sekä opettajankoulutusta järjes-
tävä ammattikorkeakoulu kehittivät opet-
tajien perus- ja täydennyskoulutusta. (Te-
rOpe 2019.) Soteku-alan opettajien digitaa-
lisesta osaamisesta tarvitaan tietoa kehitys-
tarpeiden tunnistamiseksi ja resurssien 
kohdentamiseksi.



HOITOTIEDE 2020, 32 (3), 204–217208

Tutkimuksen tarkoitus ja 
tutkimuskysymys

Tutkimuksen tarkoituksena oli kuvata so-
siaali-, terveys- ja kuntoutusalan opettajien 
digitaalista osaamista. Tutkimuksen tavoit-
teena oli tuottaa tietoa, jolla voidaan kehit-
tää soteku-alan opettajien digitaaliseen 
osaamiseen liittyvää jatko- ja täydennyskou-
lutusta sekä terveystieteiden opettajankou-
lutusta. 

Tutkimuskysymyksenä oli: 

 - Miten soteku-alan opettajat kuvaavat di-
gitaalista osaamistaan? 

Tutkimusaineisto ja -menetelmät

Kohderyhmä, aineistonkeruu ja mittari

Tutkimuksen kohderyhmän muodostivat 
Suomen ammattikorkeakouluissa ja amma-
tillisissa oppilaitoksissa työskentelevät sote-
ku-alan opettajat. Kysely lähetettiin sähköi-
senä soteku-alan opettajille (n=2330) am-
mattikorkeakouluihin ja ammattioppilaitok-
siin (yhteensä 25 oppilaitosta) syksyllä 2018. 

Tutkimuksessa käytetty mittari oli osa Te-
rOpe-hankkeessa käytetystä soteku-alan 
opettajien osaamista ja ammatillista kehitty-
mistä kartoittavasta kolmiosaisesta mittaris-
ta. Se perustui Redeckerin (2017) laatimaan 
opettajien digitaalisen osaamisen itsearvi-
ointityökaluun (DigCompEdu CheckIn Self-
reflection Tool). Englanninkielinen itsearvi-
ointityökalu käännettiin tutkimusryhmässä 
suomen kielelle, jonka jälkeen se käännet-
tiin takaisin englanninkieliseksi. Tutkimus-
ryhmä muokkasi itsearviointityökalun Li-
kert-asteikolliseksi mittariksi ja lähetti sen 
sisältö- ja rakennearviointiin opetustekno-
logian asiantuntijoille (n=5). Arviointi tois-
tettiin kaksi kertaa ja mittarin sisältövalidi-
teetiksi laskettiin (CVI=0,97). (Grove ym. 
2013.) 22 muuttujaa sisältävästä mittarista 
jätettiin yksi kysymys pois, koska se todet-
tiin tutkimusryhmässä epäsopivaksi tutki-

muksen kohderyhmälle. Soteku-alan opet-
tajien digitaalista osaamista kartoittava mit-
tari koostuu 21 digitaalista osaamista mit-
taavasta Likert-asteikollisesta (1–5, 1=kiel-
teisin, 5=myönteisin) kysymyksestä sekä tut-
kimusryhmän lisäämästä yhdestä avoimes-
ta kysymyksestä (Mitä muuta haluat kertoa 
digitaalisen teknologian käytöstä oppimises-
sa ja/tai opetuksessa tai omasta digiosaami-
sestasi?), jonka vastauksista tämän artikke-
lin pääaineisto koostuu. Mittaria esitestattiin 
34 vastaajalla ja testauksen jälkeen mittariin 
tehtiin muutamien kysymysten osalta sisäl-
löllisiä täsmennyksiä. Lupa alkuperäisen 
työkalun muokkaamiseen ja aineistonkeruu-
seen saatiin työkalun kehittäjältä (Redecker 
C, versio 17/heinäkuu 2018).

Aineiston analyysi

Laadullinen tutkimusaineisto analysoitiin 
deduktiivisinduktiivisella sisällönanalyysil-
la. Analyysiyksiköksi valittiin lauseen osa 
tai lause, jonka jälkeen alkuperäisilmauk-
set pelkistettiin. Pelkistetyt ilmaukset ryh-
miteltiin deduktiivisesti DigCompEdu-vii-
tekehyksen mukaisesti, ja ryhmien sisällä 
analyysia jatkettiin induktiivisella sisällön-
analyysilla. Pelkistetyistä ilmauksista (158 
ilmausta) muodostettiin kaksitoista ala-
luokkaa, jotka tiivistettiin kuuteen viiteke-
hyksen osa-alueiden mukaiseen yläluok-
kaan ja edelleen soteku-alan opettajien di-
gitaalista osaamista kuvaavaksi pääluokak-
si. (Elo ym. 2014, Polit & Beck 2018, Cyp-
ress 2018.)

Määrällinen tutkimusaineisto analysoi-
tiin SPSS for Windows 25,0 -tilasto-ohjel-
malla. Mittarin 21 muuttujasta muodostet-
tiin kuusi keskiarvomuuttujaa DigCom-
pEdu-viitekehyksen osa-alueiden mukai-
sesti (Taulukko 1). Tässä artikkelissa rapor-
toinnin pääpaino on opettajien laadullisis-
sa kuvauksissa digitaalisesta osaamises-
taan. Lisäksi raportoidaan määrällisen ai-
neiston keskiarvomuuttujat ja keskeisim-
mät osallistujien taustatiedot.
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Tulokset

Opettajien taustatiedot 

Kyselyyn osallistui yhteensä 388 soteku-
alan opettajaa 25 koulutusorganisaatiosta. 
Opettajien keski-ikä oli 51 vuotta ja suurin 
osa opettajista oli naisia (90,5%). Työkoke-
mus opettajan työstä vaihteli muutaman 
kuukauden ja 45 vuoden välillä. Opettajis-
ta 70,4% ilmoitti ylimmäksi koulutuksekseen 
maisterikoulutuksen ja lähes kaksi kolmas-
osaa (61,6%) ilmoitti opettajantyön koulu-
tusalaksi terveysalan. Avoimeen kysymyk-
seen vastanneiden opettajien (101 opetta-
jaa) taustatiedot eivät olennaisesti eronneet 
koko kyselyyn vastanneiden opettajien taus-
tatiedoista (Taulukko 2.)

Soteku-alan opettajien digitaalinen 
osaaminen

Soteku-alan opettajien digitaalinen osaa-
minen muodostui DigCompEdu-viiteke-
hyksen mukaisesti kuudesta digitaalisen 

osaamisen osa-alueesta, joita olivat amma-
tillinen sitoutuminen, digitaaliset resurssit, 
opettaminen ja oppiminen, arviointi ja op-
pijoiden voimaannuttaminen sekä oppijoi-
den digitaalisen osaamisen tukeminen 
(Kuvio 1). 

Ammatillinen sitoutuminen (ka. 3,67, kh. 
0,70) ilmeni digitaalisen teknologian hyö-
dyntämisenä yhteistyössä, motivaationa ja 
tarpeena digitaalisen osaamisen kehittämi-
seen sekä resurssien riittämättömyytenä di-
gitaalisen osaamisen kehittämisessä. Opet-
tajien mukaan verkkoyhteys mahdollisti yh-
teydenpidon, palaverit ja kommunikoinnin 
kollegojen ja opiskelijoiden kanssa pitkien-
kin välimatkojen päästä. Työparityöskente-
ly mahdollisti digitaalisen teknologian mo-
nipuolisemman hyödyntämisen ja eräs opet-
taja toimi koulutusorganisaationsa digimen-
torina. Pääsääntöisesti opettajat suhtautui-
vat myönteisesti digitaaliseen teknologiaan. 
He olivat motivoituneita ja halusivat kehit-
tää digitaalista osaamistaan sekä pitivät di-
gitaalisen osaamisen kehittämistä tarpeelli-

Taulukko 1. Keskiarvomuuttujien kuvaus (perustuvat DigEduComp viitekehyksen osa-alueisiin).

Keskiarvomuuttuja Yksittäinen muuttaja

Ammatillinen 
sitoutuminen

Digitaalinen teknologia viestinnässä
Digitaalinen teknologia kollegoiden kanssa työskentelyssä 
Digitaalisten taitojen kehittäminen
Verkossa tapahtuviin koulutuksiin osallistuminen

Digitaalisen resurssit Digitaalisen materiaalin etsiminen ja valitseminen 
Digitaalisen materiaalin luominen ja muokkaaminen
Digitaalisten sisältöjen suojaaminen

Opettaminen ja 
oppiminen

Digitaalinen teknologia luokkatilanteessa 
Opiskelijoiden toiminnan sekä oppimisen seuraaminen digitaalisessa oppimisympäristössä
Digitaalinen teknologia opiskelijoiden ryhmätyöskentelyssä
Digitaalinen teknologia opiskelijan itsearvioinnissa 

Arviointi Digitaaliset arviointityökalut oppimisen seuraamisessa
Digitaalinen teknologia palautteen antamisessa 

Oppijoiden 
voimaannuttaminen 

Digitaaliseen teknologiaan liittyvien ongelmien huomioiminen
Digitaalinen teknologia yksilöllistävissä oppimismahdollisuuksissa 
Digitaalinen teknologia opiskelijoiden osallistamisessa

Oppijoiden digitaalisen 
osaamisen tukeminen 

Digitaalisen tiedon luotettavuuden arviointi 
Digitaalisten kommunikaatiokanavien käyttäminen 
Digitaalisten sisältöjen luominen 
Vastuullinen käyttäytyminen verkossa
Digitaalinen teknologia ongelman ratkaisussa 
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sena. Keskiarvomuuttujista ammatillisen 
osaamisen taso osoittautui tuloksissa kor-
keimmaksi (Kuvio 2).

”Haluaisin oppia digitaalisesta tekno-
logiasta ja sen hyödyntämisestä opetuk-
sessa.” (O130)

Puutteellinen osaaminen ja digitaalisen 
teknologian jatkuva kehitys toivat kehitty-
mistarpeita. Myös osaamisensa hyväksi ko-
kevat tunsivat tarvetta osaamisen kehittämi-
seen. Eräs opettaja ilmaisi huolen joidenkin 

kollegoiden huonosta motivaatiosta uuden 
omaksumiseen.

Digitaalisen osaamisen katsottiin olevan 
yhteydessä käytettävissä oleviin resurssei-
hin. Jotkut opettajat ilmaisivat saavansa riit-
tävästi digitaalista osaamista kehittävää kou-
lutusta, mutta pääsääntöisesti resurssit, 
kuten aika ja koulutus, digitaalisen osaami-
sen kehittämiseen koettiin riittämättömiksi. 
Organisaatiot tarjosivat koulutusta, mutta 
opettajien mukaan ajan puutteen ja korkei-
den kustannusten vuoksi koulutuksiin oli 
vaikeaa päästä. Työaika ei myöskään riittä-
nyt opiskeltujen asioiden haltuun ottami-

Taulukko 2. Opettajien taustatiedot (n, %, ka., kh., min, max). 

Muuttuja n % ka. kh. min max

Sukupuoli, n=388 (n=101) 1

Nainen 351 (90) 90,5 (89,1)
Mies   35 (10)     9,0 (9,9)
Muu/ei halua ilm.       2 (1)      0,5 (1,0)    

Ikä 51,2 (52,7) 8,5 (9,0) 23 (23) 66 (66)

Ikäluokat vuosina, n=388 (n=101) 

<40    40 (9)   10,3 (8,9)
40–49 112 (21) 28,9 (20,8)
50–59 159 (43) 41,0 (42,6)
60≤   77 (28) 19,8 (27,7)

Ylin koulutus, n=388 (n=101)
Tohtori   65 (21) 16,7 (20,8)
Lisensiaatti     17 (3)     4,4 (3,0)
Maisteri 273 (66) 70,4 (65,3)
Ylempi amk     25 (7)     6,4 (6,9)
TtK       3 (3)    0,8, (3,0)
Opistoaste/amk       4 (0)        1,0 (0)
Kouluaste       1 (1)     0,3 (1,0) 

Työkokemus opettajan työstä 
vuosina, n=386 (n=101)

   
13,8 (14,9)

  
9,0 (9,9)

 
0,2 (0,25)

 
45,0 (35,0)

<10 140 (36) 36,3 (35,6)
10–19 142 (31) 36,8 (30,7)
20≤ 104 (34) 26,9 (33,7)

Tämänhetkinen opettajantyön 
koulutusala, n=388 (n=101)
Terveysala 239 (64) 61,6 (63,4)
Sosiaaliala   80 (23) 20,6 (22,8)
Kuntoutusala     28 (5)     7,2 (5,0)
Liikunta-ala       2 (0)        0,5 (0)
Sosiaali- ja/tai terveys ja/tai kuntoutus 
ja/tai liikunta-ala

    39 (9)   10,1 (8,9)

1 Taulukossa aina ensimmäinen luku tarkoittaa kaikkien kyselyyn osallistuneiden opettajien taustatietoja ja 
suluissa oleva luku kyselyn avoimeen kysymykseen vastanneiden taustatietoja.
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Kuvio 1. Soteku-alan opettajien digitaalinen osaaminen.

SOTEKU-ALAN OPETTAJIEN DIGITAALINEN OSAAMINEN

• Digitaalisen teknologian hyödyntäminen yhteistyössä
• Motivaatio ja tarve digitaalisen osaamisen kehittämiseen
• Resurssien riittämättömyys digitaalisen osaamisen kehittämisessä

• Digitaalisen teknologian säännöllinen hyödyntäminen opetuksessa 
• Digitaalisen teknologian opetuskäytön haasteet

• Digitaalisen opetusmateriaalin laatiminen ja hallinnoiminen
• Resurssien riittämättömyys verkkopohjaisen opetuksen suunnittelussa

• Digitaalisten arviointityökalujen käyttäminen

• Opiskelijoiden osallistaminen ja yksilöllisyyden huomioiminen 
verkkopohjaisessa opetuksessa

• Digitaalisen teknologian käyttöön liittyvien ongelmien huomioiminen

• Digitaalisen teknologian käyttäminen oppimistehtävissä 
• Opiskelijoiden digitaalisen osaamisen kehittymisen tukeminen

Ammatillinen 
sitoutuminen

Opettaminen ja 
oppiminen

Digitaaliset resurssit 

Arviointi

Oppijoiden 
voimaannuttaminen

Oppijoiden digitaalisen 
osaamisen tukeminen

seen ja ne saatettiin unohtaa. Opettajat toi-
voivat organisaatiolta lisää resursseja osaa-
misen kehittämiseen. Eräs opettaja peruste-
li digitaalisen osaamisensa hyvää tasoa di-
gipainotteisella opettajankoulutuksella. 

Opettaminen ja oppiminen (ka. 3,41, kh. 
0,71) (Kuvio 2) ilmeni digitaalisen teknolo-
gian säännöllisenä hyödyntämisenä opetuk-
sessa ja haasteina digitaalisen teknologian 
opetuskäytössä. Opettajat hyödynsivät digi-
taalista teknologiaa opetuksessa ja kokivat 
sen hyväksi ja tarpeelliseksi apuvälineeksi 
opetuksen rikastuttamisessa. 

”Digitaalisen teknologian myötä ope-
tusta voi rikastaa mm. videot, aineistot, 
kuvat, lähteet jne.” (O65)

Erityisesti Adobe Connect- ja Skype-yh-
teydet sekä oppimisalustat olivat säännölli-
sessä käytössä. Digitaalisen teknologian 
hyödyntäminen opetuksessa koettiin opet-

tajan osaamisvaatimukseksi, jokapäiväiseen 
työnkuvaan kuuluvaksi ja sen käyttöä ha-
luttiin lisätä. Digitaalisen teknologian käyt-
tämiselle täytyi löytyä kuitenkin selkeät pe-
rustelut oppimistavoitteiden ja -sisällön oh-
jatessa menetelmän valintaa. Esimerkiksi so-
siaalisten taitojen opettamiseen verkkovälit-
teisesti suhtauduttiin kriittisesti. 

Opettajien mukaan tekniset ongelmat ai-
heuttivat haasteita digitaalisen teknologian 
opetuskäytössä. Osa käytössä olevista jär-
jestelmistä ja laitteista koettiin toiminnaltaan 
hankalakäyttöisiksi, epävarmoiksi ja puut-
teellisiksi, sekä verkon suorituskyky ope-
tustilanteessa aiheutti ongelmia. Lisäksi joi-
denkin opettajien ja opiskelijoiden heikko 
digitaalinen osaaminen toi haasteita digitaa-
lisen teknologian opetuskäyttöön. Erään 
opettajan mukaan digitaalisen teknologian 
hyödyntäminen opetuksessa oli suoraan yh-
teydessä käytettävissä olevaan työaikaan ja 
resursseihin.
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Digitaaliset resurssit (ka. 3,37, kh. 0,75) 
(Kuvio 2) sisälsivät digitaalisen opetusma-
teriaalin laatimisen ja hallinnoimisen sekä 
resurssien riittämättömyyden verkkopohjai-
sen opetuksen suunnittelussa. Opettajat laa-
tivat verkko-opintojaksoja, jakoivat tietoa ja 
hallinnoivat digitaalista teknologiaa hyödyn-
täviä opetuksen malleja. Osa käytetyistä di-
gitaalisista välineistä oli päivittäisessä käy-
tössä. Runsas välineistö toi kuitenkin haas-
teita digitaalisen tekniikan hallinnoimiseen 
ja opettajilta saattoi puuttua valtuudet verk-
kototeutusten muokkaamiseen.

Opettajien mukaan resursseja, kuten 
aikaa ja tukea verkkopohjaisen opetuksen 
suunnitteluun, kehittämiseen ja digitaalisen 
sisällön luomiseen, oli niukasti saatavilla. 
Digitaalisen materiaalin valmistelu vei run-
saasti aikaa.

”Digimateriaalien esim. videoiden ku-
vaaminen ja editointi sekä viestintäka-
navien + alustojen perustaminen vie 
käytössä paljon aikaa, jota ei opettajan 
arjessa tahdo aina löytyä.” (O149)

Joissain organisaatiossa digitaalisen ope-
tuksen asiantuntijoista koostuvat digitiimit 
tuottivat verkkokursseja ja tukivat opettajia. 

Jossain organisaatiossa saattoi puolestaan 
olla hyviä oppimisympäristöjä, mutta ei sys-
temaattista tukea ja koulutusta niiden käyt-
töön. Myös opettajien tarpeita vastaavan tek-
nologian puuttuminen aiheutti ongelmia. Li-
säaika, reaaliaikainen tuki ja helposti käyt-
töön otettavat työkalut opetuksen suunnitte-
luun ja toteuttamiseen koettiin tarpeellisiksi 
ja näiden koettiin mahdollistavan digitaali-
sen teknologian monipuolisempi hyödyntä-
minen.

Arviointi (ka. 3,30, kh. 0,83) (Kuvio 2) il-
meni erään opettajan kokemuksissa digitaa-
listen arviointityökalujen käyttämisenä. Hän 
käytti opetuksessaan interaktiivisia oppimis-
päiväkirjoja ja kannusti niiden käyttämiseen.

”Käytän ja kannustan digit. menetel-
mien käyttöön kun se on pedagogisesti 
perusteltua (esim. interaktiivinen oppi-
mispäiväkirja verkossa).” (O111)

Oppijoiden voimaannuttaminen (ka. 
3,04, kh. 0,76) (Kuvio 2) ilmeni opiskelijoi-
den osallistamisena sekä yksilöllisyyden 
huomioimisena verkkopohjaisessa opetuk-
sessa sekä digitaalisen teknologian käyttöön 
liittyvien ongelmien huomioimisena. Opet-
tajat käyttivät yksilöllistäviä ratkaisuja verk-

Kuvio 2. Soteku-alan opettajien digitaalisen osaamisen taso keskiarvomuuttujina (asteikko 1–5; 1=kielteisin, 
5=myönteisin), ka., (kh.).

Ammatillinen 
sitoutuminen

3,67 (0,70)

Opettaminen
ja oppiminen

3,41 (0,71)

Digitaaliset
resurssit

3,37 (0,75)

Arviointi

3,30 (0,83)

Oppijoiden
voimaannutta-

minen

3,04 (0,76)

Oppijoiden 
digitaalisen 
osaamisen 
tukeminen

2,97 (0,77)

5

4

3

2

1

Ka.
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kopohjaisessa opetuksessa sekä digitaalista 
teknologiaa opiskelijoiden osallisuuden 
vahvistamisessa. 

”Usein opiskelijat, joiden kanssa teen yh-
teistyötä voivat itse vaikuttaa sekä oppi-
mistehtävän tai ylipäätänsä oman oppi-
misensa suunnitteluun, toteutukseen ja 
arviointiin mm. oppimistehtävien tulos-
ten tuottamiseen ja esittämiseen (videot, 
blogit etc)” (O381)

Opettajat tiedostivat erilaisten oppijoiden 
perehdyttämisen tärkeyden verkkopohjai-
seen opetukseen ja huomioivat opiskelijoi-
den palautteen lähiopetuksen tarpeesta. 
Opettajat huomioivat opiskelijoiden digitaa-
lisen osaamiseen sekä verkon toimivuuteen 
liittyvät haasteet käyttämällä erilaisia ja vaih-
toehtoisia opetusmenetelmiä. 

Oppijoiden digitaalisen osaamisen tuke-
minen (ka. 2,97, kh. 0,77) (Kuvio 2) ilme-
ni digitaalisen teknologian käyttämisenä 
oppimistehtävissä ja opiskelijoiden digitaa-
lisen osaamisen kehittymisen tukemisena. 
Opettajat tukivat ja mahdollistivat opiske-
lijoille digitaalisen teknologian, kuten vi-
deoiden ja blogien, käyttämisen oppimis-
tehtävissä ja harjoittelun kokemusten jaka-
misessa. Myös tehtävien tekeminen ja pa-
lautus oli mahdollista digitaalisen teknolo-
gian avulla. Opettajat kokivat opiskelijoi-
den digitaalisen osaamisen kehittymisen tu-
kemisen tärkeäksi erityisesti työelämän 
kannalta. Sosiaali- ja terveysalan tiedonhal-
linta ja digitalisaatio katsottiin tärkeäksi 
osaksi terveysalan koulutusta.

”Pidän äärimmäisen tärkeänä, että pys-
tymme hyödyntämään digitalisaatiota 
kaikin tavoin opetuksessa, jotta opiske-
lijoiden digitaidot tulevat rutiiniksi ja 
he pystyvät paremmin työssään käyttä-
mään välineitä Soten monikanavaisten 
palvelujen käytössä.” (O273)

Pohdinta

Tulosten tarkastelua

Tutkimus tuottaa uutta tietoa soteku-alan 
opettajien digitaalisesta osaamisesta. Opet-
tajat arvioivat digitaalisen osaamisensa 
melko hyväksi ja ammatillisen sitoutumisen 
osa-alueessa osaamisen taso oli korkeinta. 
He käyttivät digitaalista teknologiaa kom-
munikointiin ja yhteistyöhön opiskelijoiden 
ja kollegojen kanssa. Opettajat olivat moti-
voituneita digitaalisen osaamisen kehittämi-
seen ja kokivat sen tarpeelliseksi. Nämä tu-
lokset ovat samansuuntaisia aikaisempien 
tutkimusten kanssa (Vilén & Salminen 2016, 
Kotcherlakota ym. 2017, Oprescu ym. 2017, 
Wang ym. 2018). Osaamistarpeiden ja ke-
hittymisalueiden tunnistaminen on lähtö-
kohtana myös verkko-oppimisen kehittämi-
sessä (Scott ym. 2017). 

Opettajat laativat ja hallinnoivat digitaa-
lista opetusmateriaalia ja käyttivät digitaa-
lista tekniikkaa säännöllisesti opetuksessa. 
Digitaalisen tekniikan käyttäminen katsot-
tiin opettajan osaamisvaatimukseksi, mikä 
näkyy myös WHO:n (2016) määritelmässä 
hoitotyön opettajan osaamisesta sekä aikai-
semmissa tutkimuksissa (Zlatanovic ym. 
2017, Mikkonen ym. 2018, Kuivila ym. 2019, 
Mikkonen ym. 2019). Oppijoiden voimaan-
nuttamisessa ja oppijoiden digitaalisen 
osaamisen tukemisessa opettajien osaami-
sen taso oli matalinta. Nämä ovat kuitenkin 
keskeisiä opettajan osaamisen alueita, joil-
la voidaan auttaa opiskelijaa osallistumaan 
aktiivisesti oppimisprosessiin sekä saavut-
tamaan soteku-alalla tarvittavaa digitaalista 
osaamista (Ma ym. 2015, Lam ym. 2016, Re-
decker 2017, Sjögren ym. 2017).

Opettajat ilmaisivat niukat resurssit es-
teeksi digitaalisen osaamisen kehittämises-
sä, verkkopohjaisen opetuksen suunnitte-
lussa sekä digitaalisen teknologian hyödyn-
tämisessä. Wangin ym. (2015) ja Vilénin ja 
Salmisen (2016) tutkimuksissa terveysalan 
opettajat kokivat rahoituksen vähäisyyden 
ja aikatauluongelmat esteenä opettajien 
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täydennyskoulutukselle. Tässä tutkimuk-
sessa opettajat kokivat tarvitsevansa aikaa 
ja tukea digitaalisen teknologian käyttöön 
opetuksen suunnittelussa, kehittämistyös-
sä ja digitaalisen sisällön luomisessa. Ma 
ym. (2015) ovat osoittaneet, että hyvällä 
opetuksen suunnittelulla voidaan lisätä 
korkeakouluopiskelijoiden sitoutumista 
verkko-oppimisympäristöön. Opetuksen 
uudistaminen ja kehittäminen digitaaliseen 
muotoon on haasteellinen, aikaa ja rahaa 
vievä prosessi (Risling 2017), mutta ope-
tuksen toteutusta verkko-oppimisena voi-
daan pitää perinteistä luokkahuoneopetus-
ta kustannustehokkaampana menetelmä, 
joten sen kehittämiseen kannattaa inves-
toida (Scott ym. 2017). Lisäksi soteku-alan 
opettajien verkostoitumisella voidaan hyö-
dyntää digitaalisia materiaaleja koulutusor-
ganisaatioiden välisesti kansallisella ja kan-
sainvälisellä tasolla (TerOpe 2019). 

Redeckerin (2017) mukaan DigCompEdu-
viitekehystä voidaan hyödyntää keskuste-
lun herättäjänä ja opettajien digitaalista 
osaamista kehitettäessä. Tässä tutkimukses-
sa opettajat toivat esille monia viitekehyk-
seen kuuluvia digitaalisen osaamisen aluei-
ta sekä myös osaamisen kehittämiseen vah-
vasti liittyvät resurssit, jotka eivät sisälly vii-
tekehykseen. Tämän tutkimuksen tulokset 
voivat toimia avauksena keskustelulle, jossa 
digitaalista osaamista ei tarkastella ainoas-
taan opettajien osaamisvaatimuksena, vaan 
myös organisaation tarjoamat mahdollisuu-
det digitaalisen osaamisen kehittämiseen ja 
hyödyntämiseen otetaan huomioon. 

Tutkimuksen eettiset näkökohdat ja 
luotettavuus

Tutkimukseen ei tarvittu eettisen toimi-
kunnan lausuntoa tutkimuksen kohdistues-
sa opettajiin. Tutkimusluvat hankittiin jokai-
selta tutkimukseen osallistuneelta koulutus-
organisaatiolta. Tutkimukseen vastaaminen 
perustui vapaaehtoisuuteen ja kyselyyn vas-
taaminen katsottiin tietoiseksi suostumuk-

seksi tutkimukseen osallistumiseen. Osallis-
tujien henkilötietoja ei kerätty missään tut-
kimuksen vaiheessa, eikä osallistujia voida 
raportoidusta aineistosta epäsuorasti tunnis-
taa. Sähköistä aineistoa säilytettiin Itä-Suo-
men yliopiston suojatuissa sähköisissä kan-
sioissa ja se tullaan arkistoimaan kymme-
nen vuoden ajaksi yliopiston suojattuihin 
arkistokansioihin. Tutkimuksessa noudatet-
tiin tiedeyhteisön tunnustamaa hyvää tie-
teellistä käytäntöä. (GDPR 2016/679, Tieto-
suojalaki 2018/1050, TENK 2019.)

DigCompEdu-viitekehykseen perustuvaa 
mittaria käytettiin ensimmäisen kerran suo-
men kielellä sekä soteku-alan opettajien di-
gitaalisen osaamisen mittaamiseen. Kehite-
tyn mittarin huolellinen käännösprosessi 
sekä esitestaaminen lisäsivät mittarin sisäl-
tövaliditeettia. Viitekehyksestä kehitetyt 
englannin- ja saksankieliset itsearviointityö-
kalut on todettu reliabiliteeteiltaan hyviksi  
(ks. Benali ym. 2018, Ghomi & Redecker 
2019). Suomen kielelle kehitetyssä mittaris-
sa on yksi muuttuja vähemmän, kuin alku-
peräisessä itsearviointiin tarkoitetussa työ-
kalussa, koska se todettiin epäsopivaksi tut-
kimuksen kohdejoukolle. Keskiarvomuuttu-
jien sisäistä yhteneväisyyttä arvioitiin Cron-
bachin alpha reliabiliteettikertoimella, josta 
0,6 katsottiin alimmaksi hyväksyttäväksi ar-
voksi. Arvot vaihtelivat välillä 0,64–0,80 lu-
kuun ottamatta yhtä keskiarvomuuttujaa 
(0,55 alpha), jossa muuttujat korreloivat kui-
tenkin tilastollisesti merkitsevästi (sig. 0,01). 
Koko mittarin sisäistä yhteneväisyyttä voi-
daan pitää korkeana (Cronbachin alpha 
0,92). Tutkimuksen vastausprosentti (17%) 
oli alhainen ja tämä vaikuttaa tutkimuksen 
luotettavuuteen. Lisäksi suurin osa osallis-
tujista (62%) oli terveysalan opettajia, joten 
vastauksissa painottuvat heidän kuvauksen-
sa digitaalisesta osaamisesta. (Grove ym. 
2013.)

Tutkimuksen luotettavuutta on arvioitu 
laadullisen tutkimuksen luotettavuuskritee-
reillä; uskottavuus, vahvistettavuus, reflek-
siivisyys ja siirrettävyys (Polit & Beck 2018). 
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Uskottavuutta on lisännyt aiheeseen pereh-
tyneiden tutkijoiden yhteistyö tutkimuspro-
sessista. Laadullisen aineiston pelkistämises-
sä ja luokittelussa vastuu oli yhdellä tutki-
jalla. Luokittelun tuloksia vahvistaa luokit-
teluprosessin tarkastelu tutkijaryhmän yh-
teistyönä. Tulokset saivat lisäksi tukea mää-
rällisen aineiston keskiarvomuuttujien ar-
voista lisäten tutkimuksen luotettavuutta 
(Polit & Beck 2018). Toisaalta osa-alueissa 
arviointi, oppijoiden voimaannuttaminen 
ja oppijoiden digitaalisen osaamisen tuke-
minen laadullista aineistoa oli vähän, mikä 
heikentää tulosten luotettavuutta näiden 
osa-alueiden osalta. Luotettavuutta on lisät-
ty alkuperäisilmaisuja esittämällä. Refleksii-
visyyttä on varmistettu useamman tutkijan 
yhteistyöllä ja palaamalla aineistoon kirjoi-
tusprosessin aikana. Tutkimuksen tulosten 
siirrettävyyden kannalta on kuvattu oleelli-
set osallistujien taustatiedot. Tutkimuksen 
kohderyhmä työskenteli eri puolilla Suo-
mea, joten tutkimuksella saatiin melko kat-
tava kuvaus soteku-alan opettajien digitaa-
lisesta osaamisesta kotimaassa. 

Johtopäätökset ja 
jatkotutkimusaiheet

Tämän tutkimuksen perusteella voidaan 
esittää seuraavat johtopäätökset ja jatkotut-
kimusaiheet. 

 - Soteku-alan opettajat ovat motivoitunei-
ta digitaalisen osaamisensa kehittämiseen 
ja kokevat sen tarpeelliseksi. Opettajat 
käyttävät digitaalista teknologiaa yhteis-
työhön ja kommunikointiin, laativat ja 
hallinnoivat digitaalista opetusmateriaa-
lia ja hyödyntävät digitaalista teknologi-
aa säännöllisesti opetuksessa. 

 - Organisaation tarjoamat niukat resurssit 
vähentävät opettajien mahdollisuuksia 
kehittää digitaalista osaamistaan ja digi-
taalisen teknologian hyödyntämistä ope-
tuksessa ja oppimisessa. 

 - Opettajien digitaalisen osaamisen kehit-
tämiseksi organisaatioiden on tarjottava 
aikaa, tukea ja koulutusta sekä käyttäjäys-
tävällisiä järjestelmiä digitaalisen tekno-
logian hyödyntämiseen opetuksessa ja 
oppimisessa.

 - Jatkossa on tärkeä tutkia opettajien digi-
taalista osaamista vahvistavia koulutusin-
terventioita. Lisäksi tutkimusta tarvitaan 
organisaation tarjoamista mahdollisuuk-
sista opettajien digitaalisen osaamisen 
hyödyntämiseen ja kehittämiseen.
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