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1 JOHDANTO 

 

 

Diplomityön toimeksiantaja on Lapin Ammattikorkeakoulu (Lapin AMK). Lapin AMK:n 

toimintastrategian yhtenä tavoitteena on etäisyyksien hallinta, joka liittyy myös palveluiden 

tarjoamiseen. Lapin liitto on myöntänyt Lapin AMK:lle Euroopan aluekehitysrahaston 

(EAKR) tuen tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta (TKI) digiaikaan -hankkeelle 

1.8.2020-31.12.2022. Hankkeen yksi tarkoitus on virtualisoida TKI-toimintaympäristöjä ja 

sen myötä tarjota laajempaa sekä tasa-arvoisempaa TKI-palvelua Lapin AMK:n laajan 

toimialueen vanhoille sekä uusille yhteistyökumppaneille. (RR- tietopalvelu 2021.) 

 

Ammattikorkeakoululaissa määritellyn TKI-toiminnan tarkoitus on alueellinen 

kehittäminen yhteiskunnan ja työelämän tarpeisiin vastaaminen tuottamalla uutta tietoa, 

palveluita, koulutuksia sekä osaamista (14.11.2014/932). Lapin AMK:lla on paljon 

yhteistyökumppaneita, ja TKI-toiminta ja opetus ovat vahvasti sitoutuneet toisiinsa. Tämä 

sidos toteutuu erilaisissa työelämälähtöisissä projekteissa, hankkeissa ja koulutuksissa sekä 

TKI- henkilöstön opetukseen osallistumisen myötä. Hydrauliikan henkilöstökoulutukset 

Lapin AMK:n toimialueella on yksi tämän sidostoiminnan kautta työelämälle suunnatuista 

palveluista.  

 

TKI-toiminta digiaikaan -hanke mahdollistaa hydrauliikan teollisuudelle suunnatun 

henkilökoulutuksen osittaisen virtualisoimisen. Kartoittamalla kohdealueen työelämän 

hydrauliikan osaamistarpeita tarkennetaan koulutuksen osaamistavoitteita. Tarkennettujen 

osaamistavoitteiden sekä virtualisoidun koneautomaation laboratorion myötä Lapin AMK 

tarjoaa tasa-arvoisempaa sekä kohdennettua työelämän osaamista vastaavaa hydrauliikan 

henkilöstökoulutusta Lapin maakunnan kehittämiseksi.  

 

 Tutkimusongelma 

Tässä diplomityössä tutkimusongelma muodostuu Lapin AMK:n teollisuudelle suunnatun 

hydrauliikan henkilöstökoulutuksen kyvyttömyydestä vastata tehokkaasti jatkuvan 

oppimisen sekä etäisyyksien hallinnan korostuneisiin vaatimuksiin poikkeavatkin olosuhteet 

huomioiden (RR- tietopalvelu 2021). Jotta oppiminen olisi tehokasta, hydrauliikan 

henkilöstökoulutuksen sisällön tulisi vastata työelämän tarpeita. Lapin AMK:n toiminta-
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aluetta ympäröivän teollisuuden vuoksi hydrauliikan osaajille on tarvetta. Teollisuuden 

osaajien kompetenssivaatimuksien selvittämiseksi tulisi kartoittaa ympäröivän teollisuuden 

hydrauliikan parissa työskentelevien osaamisen erityispiirteet. Hydrauliikan opetuksen 

osaamistavoitteiden sekä virtuaalisen oppimisympäristön kehittäminen ilman näitä 

kohdennettuja erityispiirteiden määritteitä ei vastaa todellista hydrauliikan osaamisen 

tarvetta eikä näin ollen vastaa myöskään alueellista kehitystä. Oppimisympäristön 

virtuaalitoteutuksessa tulee hyödyntää kohdeorganisaation valmiita etäopiskelua tukevia 

tietojärjestelmiä, jollainen on esimerkiksi Moodle-oppimisalusta.  

 

 Tutkimuskysymykset 

Tällä työllä tullaan vastaamaan seuraaviin tutkimusongelmasta johdettuihin 

tutkimuskysymyksiin: 

 Mitkä ovat kohdealueen teollisuudessa työskentelevien henkilöiden hydrauliikan 

osaamistarpeet? 

 Mitkä ovat osaamistarpeista johdetut osaamistavoitteet? 

 Kuinka määritettyjen osaamistavoitteiden toteutuminen varmistetaan virtuaalisessa 

oppimisympäristössä? 

 Kuinka virtuaalinen oppimisympäristö sekä opiskelun tietojärjestelmät sovitetaan 

yhteen? 

 

 Tavoitteet ja rajaukset  

Tämän DI-työn tavoitteena on kehittää hydrauliikan virtuaalista oppimisympäristöä. 

Kehitystyön sisällöllisenä lähtökohtana ovat kohdealueen yritysten osaamistarpeet. 

Toteutuksessa hyödynnetään toimeksiantajan koneautomaation laboratoriota sekä 

etäoppimista tukevia tietojärjestelmiä. Opetusmateriaalin laadinta ja virtuaalisen 

oppimisympäristön testaaminen opetustoiminnassa rajataan tämän työn ulkopuolelle. 
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2 TUTKIMUSMENETELMÄT VIRTUAALISEN HYDRAULIIKAN 

OPPIMISYMPÄRISTÖN RAKENTEEN MÄÄRITTÄMISEKSI 

 

 

Työssä käytetyt tutkimusmenetelmät on esitetty kuvassa1. 

   

1. Kirjallisuustutkimus toteutetaan taustatietoa muodostavana ohjaavana tutkimuksena, 

jossa kerätään näkökulmia, ideoita ja tietoa tutkimuksen kohteesta. Tutkimuksessa 

tarkastellaan jatkuvaa oppimista tukevia oppimismenetelmiä, jotka aktivoivat ja tukevat 

itsenäistä oppimista. Tämä tieto tukee kehitettävän virtuaalisen oppimisympäristön 

rakenteen muodostamista. Lisäksi kirjallisuustutkimuksessa perehdytään Lapin AMK:n 

virtualisoitavaan koneautomaation laboratorioympäristöön, hydrauliikkakoulutuksen 

nykytilaan konetekniikan hydrauliikan opetuksessa ja teollisuudelle suunnatuissa 

henkilöstökoulutuksissa sekä hydrauliikan opetusta ja -koulutuksia tukeviin 

oppimisjärjestelmiin. Perehtyminen määrittää mahdollisia teknisiä rajoja sekä on tarpeen 

nykytilan selvittämiseksi hydrauliikan henkilöstökoulutusten kehitystyön toteuttamiseksi. 

Virtualisointiin perehtyminen tuo näkökulmia sekä ideoita eri digitaalisten sovellusten 

käytöstä osana virtualisointia.  

 

2. Haastattelu toteutetaan sähköisenä lomakehaastatteluna, jossa selvitetään kohdealueen 

yritysten osaamistarpeita. Haastattelu on tarpeen hydrauliikan henkilöstökoulutusten sekä 

tekniikan koulutuksen hydrauliikkaopetuksen kompetenssien ja opetustavoitteiden 

tarkentamiseksi. Tarkentamisella varmistetaan kompetenssien ja opetustavoitteiden sekä 

ympäröivän teollisuuden hydrauliikan parissa työskentelevien osaamistarpeiden vastaavuus. 

Kuva 1. Työssä käytetyt tutkimusmenetelmät 
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Tarkentaessa huomioidaan aiemmat osaamistavoitteet, jotka on laadittu ympäröivän 

teollisuuden hydrauliikan käyttökohteet sekä CETOP:n yleiset hydrauliikan opetukselle 

laaditut kompetenssit huomioiden. Haastattelun kohderyhmänä on Kemi-Tornion 

teollisuusalueen hydrauliikka-alan sekä teollisen kunnossapidon kautta hydrauliikan liittyviä 

toimijoita. Kysely toimitettiin vastaajille sähköpostitse ja kyselyyn vastaaminen suoritettiin 

täysin anonyymisti Webropol- kyselynä 26.2.2021-24.3.2021. Haastattelu on 

kokonaisuutena liitteessä 1. 

 

Hydrauliikan osaamistarpeiden kartoituskysely sisältää valintakysymyksiä, numeerisia 

kysymyksiä asteikolla 1-10 sekä avoimia kysymyksiä. Kyselyn rakenteessa on huomioitu 

mahdollisuus osallistua kyselyyn myös muussa kuin hydrauliikkaan liittyvässä Lapin 

AMK:n henkilöstökoulutuksessa. Tämä mahdollisuus on luotu henkilöstökoulutusten 

asiakastyytyväisyyden kehittämiseksi ja mahdollisten uusien henkilöstökoulutustarpeiden 

kartoittamiseksi. Kuvassa 2 on esitetty kyselyn rakenne. Kyselyn varsinainen 

etenemisrakenne on luotu Webropol-ohjelmistoon. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kysymysten kokonaismäärä on 30 kysymystä. Kysely sisältää useamman 

etenemismahdollisuuden muodostuen vastaajan hydrauliikkaan liittyvästä toiminnasta sekä 

aiemmasta osallisuudesta tai halukkuudesta osallistua Lapin AMK:n tarjoamiin 

henkilöstökoulutuksiin. Kokonaisvastaamisaika kyselyyn etenemisvaihtoehdosta 

riippumatta on noin 5 min.  

 

Kuva 2. Hydrauliikan osaamistarvekyselyn runkorakenne. 
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Valintakysymykset liittyvät vastaajien toimialaan hydrauliikan parissa. Tarkennuksen avulla 

saadaan muodostettua tarkempaa kuvaa vastaajien hydrauliikkaan liittyvistä toimialoista. 

Tämä osaltaan auttaa kohdentamaan hydrauliikan opetetusta eri hydrauliikan aihealueille 

sekä niihin liittyviin erityispiirteisiin. Kuvassa 3 esimerkkinä kyselyn kohta 3 toimialan 

tarkentamiseen.  

  

 

 

 

 

 

 

Numeerisilla kysymyksillä, kuten kuvassa 4 on esimerkkinä esitetty, vastaajalla on 

mahdollisuus arvioida hydrauliikkaan liittyvien aihealueiden tärkeyttä hänen 

näkökulmastaan. 

 

 

 

 

 

 

Numeerinen asteikko 1-10 on muodostettu suuremman hajonnan aikaansaamiseksi. 

Suuremman hajonnan myötä tuloksista on helpompi muodostaa tarkempi käsitys työelämän 

hydrauliikan osaamisen erityispiirteistä. Avoimilla kysymyksillä on annettu vastaajalle 

mahdollisuus vaikuttaa niin henkilöstökoulutusten kuin myös hydrauliikkaopetuksen 

kehittämiseen.  

 

Hydrauliikan osaamistarve -kyselyssä on huomioitu henkilöstökoulutuksien 

kehittämismahdollisuus myös muiden kuin hydrauliikkakoulutuksien osalta. Kyselyssä on 

listattuna tarjottavat palvelukoulutusvaihtoehdot, ja mikäli vastaaja on osallistunut näihin 

Kuva 3. Esimerkki hydrauliikan osaamistarve kyselyn valintakysymyksistä. 

Kuva 4. Esimerkki hydrauliikan osaamistarve kyselyn numeerisista kysymyksistä. 
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koulutuksiin, on hänellä mahdollisuus tuoda esille tyytyväisyys saamaansa koulutukseen 

sekä niihin liittyviä kehittämisajatuksia. Kyselyssä on kiinnostuneiden mahdollisuus saada 

tietoa palvelukoulutuksista, mikäli siitä ei ole aiempaa kokemusta. 

 

3. Hiljainen tieto on kirjoittajan omaa ammattiosaamista sekä kokemusperäistä tietoa 

konetekniikan opetuksesta toimeksiantajan osaamisen tunnistamiseen. Tämä hiljainen tieto 

koostuu Lapin AMK:n toimintavoista, konetekniikan opetuksesta sekä 

koneautomaatiolaboratorio tuntemuksesta.  

 

4. Case-tapaukseen perustuva kokeellinen osuus muodostuu suoritetusta saatavilla olevien 

etä- ja verkkototeutusten analyysistä sekä Lapin AMK:n tekniikan opetukseen toteutettujen 

virtuaaliympäristöjen tarkastelusta. Saatavilla olevien etä- ja verkkototeutusten analyysissä 

suoritetaan vertailu eri sovellusvaihtoehtojen käytöstä. Vertailu suoritetaan kaupallisille 

sekä ei-kaupallisille toteutuksille. Vertailuun otetut toteutukset on valittu siten, että ne 

poikkeavat käytettyjen sovellusvaihtoehtojen tai yhdistelmien osalta toisistaan. Valituissa 

toteutuksissa on myös huomioitu sovellusten käyttömahdollisuus kehitettävän virtuaalisen 

oppimisympäristön toteutuksessa. Käyttömahdollisuus pohjautuu kirjallisuustutkimuksessa 

tehtyyn katselmointiin Lapin AMK:n hydrauliikan opetusta ja koulutuksia tukevista 

oppimisjärjestelmistä. Vertailusta muodostetaan kooste, jossa verifioidaan aiempia 

muodostuneita ideoita, käsityksiä sekä tietoa vertailun tuloksiin virtuaalisen 

oppimisympäristön rakenteen muodostamisesta. Lapin AMK:n case-tapausten tarkastelussa 

katselmoidaan kaksi erilaista tekniikan koulutuksen virtuaalista toteutusta. Tässä 

katselmoinnissa verrataan  toteutuksia toisiinsa sekä  aikaisempaan vertailuun kehitettävän 

virtuaalisen oppimisympäristön muodostamiseksi. Case-tapauksien verifiointi hyödyntää 

hydrauliikan virtuaalisen oppimisympäristön toimintarakenteen kehittämistä.  
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3  JATKUVA OPPIMINEN OSANA TEKNIIKAN KOULUTUSTA 

 

 

Oppimisympäristöllä on merkittävä rooli oppimistapahtumassa. Aiemman empiirisen 

oppimiskäsityksen rinnalle noussut konstruktiivinen oppiskäsitys toi perinteisen 

oppimissisältöisen opetussuunnittelun tilalle oppimisympäristön suunnittelun oppimiselle 

suosiolliseksi. Tämä muutos loi koulutusajatteluun käsitteen oppimisympäristö aiemman 

opetussuunnitelmapohjaisen käsiteajattelun rinnalle. Voidaan puhua suljetusta 

oppimisympäristöstä, joka kuvaa aiempaa opetussuunnittelupohjaista opettajakeskeistä 

pedagogista toimintaa sekä avoimesta oppimisympäristöstä kuvaten uutta 

opiskelijakeskeistä pedagogista oppimisympäristöä. Esimerkiksi virtuaaliset ympäristöt 

muodostavat viimeksi mainitun avoimen oppimisympäristön, jossa keskeisessä osassa on 

itse oppilas yksilönä. Avoimessa oppimisympäristössä oppilaalla on mahdollisuudet 

vaikuttaa oman opetuksen sisältöön, suoritustapoihin sekä opiskelumenetelmiin. Perinteinen 

opettajan tarkasti etukäteen suunnitetu tiedon jakaminen ennalta määritellyn mallin 

mukaisesti muuttuu avoimessa oppimisympäristössä opettajan ja oppijoiden yhteiseksi 

prosessiksi kehittää ja suunnitella oppimista. Laboratoriotyöskentelyssä opettajan rooli 

korostuu oppimispuitteiden luomisessa itsenäistä oppimisprosessia suosivaksi. Asetetut 

osaamistavoitteet sekä käytettävät oppimismenetelmät ovat tärkeässä osassa onnistuneen 

oppimisprosessin toteuttamisessa. Avoimen oppimisympäristön tavoitteet ja niiden 

toteutuminen riippuvat niin opettajasta kuin myös oppijasta. Kuinka opettaja antaa 

vaikutusmahdollisuuksia ja toisaalta, kuinka oppija on aktiivien osallistumaan 

mahdollisuuksiinsa, vaikuttavat oppimisympäristöön. (Lindblom-Ylänne Nevgi 2003, s. 54-

58.)  

 

 Jatkuva oppiminen  

OECD:n julkaisemien ehdotusten mukaan Suomessa tulisi edistää ja monipuolistaa 

koulutustarjontaa vastaamaan paremmin työelämän tarpeita. Lisäksi täytyisi luoda 

kannusteita, jotka lisäisivät koulutuksiin osallistumista sekä toteuttaa räätälöityjä 

koulutuksia ja kokonaisvaltaisia tieto- ja ohjauspalveluita, jotka varsinkin palvelisivat heikot 

perustaidot omaavia aikuisia. Tämän toteuttaminen edellyttää korkeakoulujärjestelmän 

oppimismallien ja -alustoiden kehittämistä esimerkiksi joustavien, räätälöityjen, 
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lyhytkestoisten sekä etäisyyksistä vapaiden työelämän tarpeita vastaavien koulutuksien 

toteuttamiseksi. (OKM 2020; Valtioneuvosto 2020:38, s. 9-10.) 

 

 Tekniikan koulutukseen soveltuvia jatkuvaa oppimista tukevia oppimismenetelmiä 

Perinteiset oppimismenetelmät eivät enää kykene tekniikan alan koulutuksissa vastaamaan 

kehittyvän nyky-yhteiskunnan tarpeisiin pelkän teoreettisen tekniikan ja tieteen tietämyksen 

perusteella. Oppimismenetelmien on vastattava nyky-yhteiskunnan kehitysvauhtiin sekä 

työelämän muutoksiin ja vaatimuksiin tukien tehokkaasti jatkuvan oppimisen ideologiaa. 

Ongelmalähtöinen -ja käänteinen oppiminen soveltuvat tekniikan alan koulutuksen 

oppimismenetelmiksi erinomaisesti tukien teknologian kehitystä ja työelämän vaatimuksia 

aktiivisen läpi työuran sekä yksilön henkilökohtaisen läpi elämän kestävää jatkuvaa 

oppimista. (Noordin et al. 2011, s.1-2) 

 

Ongelmalähtöinen oppiminen (Problem-Based Learning, PBL) on syntyjään lääketieteen 

koulutusalle kehitetty opetussuunnitelma muuntamaan opetus vastaamaan tiedon määrän ja 

teknologian kasvua lääketieteen alalla. Perinteisen luentomallisen opetuksen pedagogiikan 

ei katsottu enää kykenevän vastaamaan yhteiskunnan muutokseen. Tämä muutos 

edellyttävää myös uudenlaisten oppimisympäristöiden kehittämistä. Teknologian ja 

pedagogiikan yhdistämien sekoittaen rajoja verkko-, etä- ja virtuaaliopetuksen kesken vaatii 

uudenlaisen lähestymiskulman opetuksen suunnittelulle. Lähtökohdiltaan PBL on opetuksen 

suunnittelumenetelmä, jolla lähestytään oppimista eli kuinka oppiminen saadaan etenemään 

oppijan aktiivisuuden ja oma-aloitteisuuden kautta. Oppimisympäristön tulisi olla siten 

muodostettu, että se tarjoaisi oppijalle virikkeellisen alustan tehokkaalle oppimiselle edeten 

tarpeellisen tiedon tunnistamisesta oppimisen soveltamiseen. Oppimistieto tulisi olla 

myöhempään ammatilliseen toimintaan sidottua siten, että oppija huomaa tämän 

asiayhteyden opiskellessaan. Oppijan olisi lisäksi ymmärrettävä opittavan tiedon ja sen 

tarpeellisuuden syy-seuraussuhde oppimisen tehostamiseksi. PBL:n tavoitteena on saavuttaa 

niitä tietoja ja taitoja, joita oppija myöhemmin tarvitsee työelämässä. Tämän saavuttamiseksi 

tarvitaan aktiivista päivitystä koulutuksen sisällössä yhteiskunnalliset sekä alueelliset 

työelämälähtöiset vaatimukset huomioiden. Aktiivinen ja itsenäinen oppiminen PBL:ssa 

ohjaa oppijaa läpi elämän kestävään oppimisprosessiin luomalla perustoiminnan 

mallirakenteen. Tämä mallirakenne tukee kehitettävän hydrauliikan virtuaaliympäristön 

toteuttamisen taustalla olevia tavoitteita. Hydrauliikan virtuaalisen oppimisympäristön 
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pedagogisen rakenteen suunnittelussa PBL:n ideologia tulee oleellisesti huomioida 

oppimista edesauttavan toteutuksen aikaansaamiseksi. (Birkstedt et al. 2000, s. 18-19, s. 16-

34.) 

 

Käänteinen oppiminen (flipped learning) sekä käänteinen opetus (flipped classroom) 

kulkevat usein saman käänteinen oppiminen -käsitteen alla. Näiden välillä kuitenkin 

vallitsee eroavaisuus. Siinä missä käänteinen oppiminen pyrkii vastaamaan itsenäiseen ja 

aktiiviseen oppimiseen, pyrkii vastaavasti käänteinen opetus luomaan perusteet 

opetusteknisille rakenteille. Näissä opetusteknisissä rakenteissa opettajan rooli on olla 

taustalla oppimisprosessissa luoden perusteet tiedon soveltamiselle kuten kehitettävässä 

hydrauliikan virtuaalisessa oppimisympäristössä. Vastaavasti kyseisen kehitettävän 

ympäristön tulee tukea itsenäistä ja aktiivista oppimista. Yhteisenä tekijänä käänteiselle 

oppimiselle ja -opetukselle on oppimisen motivaation lisääminen kehittämällä edellä 

mainittuja tekijöitä. 

 

Käänteinen opetus -käsitteen taustalla on suuri, noin 30 000 jäsenen yhteisö, Flipped 

Learning Networks. Yksittäisiä henkilöitä, jotka ovat käänteisen oppimisen ideologian 

kehittymiseen oleellisesti vaikuttaneet ovat Harvardin professori Erik Mazurin sekä 

amerikkalaiset opettajat Jonathan Bergmann ja Aron Sams. Jälkimmäisenä mainitut henkilöt 

videoivat vuonna 2007 kaikki kemian oppituntinsa seuraavan vuosikurssin opintojaksoa 

varten, minkä myötä kirjoittamassaan kirjassaan he toivat esille termin käänteinen opetus. 

Videoinnin myötä he mahdollistivat oppilaiden itsenäisen ja oma-aloitteisen oppimisen 

perinteisestä reaaliaikaisesta luokkahuoneopetuksesta poikkeavassa oppimisympäristössä. 

Vaikka käänteinen oppiminen on maailmanlaajuisesti käytettävä oppimismenetelmä, sillä ei 

ole yleisesti hyväksyttyä teoreettista määritekehystä. Käänteinen oppimisen on 

tunnustettujen pedagogisten sekä filosofisten käsitteiden käyttöä uudelleen järjestettynä 

erilaisiin toteutusympäristöihin sekä -tapoihin sidottuna (Toivola et al. 2017, s.21-24.) 
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4 LAPIN AMK:N TEKNIIKAN HYDRAULIIKAN OPETUS JA 

HENKILÖSTÖKOULUTUKSET  

 

 

Lapin AMK:n konetekniikan koulutuksessa Kemin toimipisteessä hydrauliikan opetus on 

ympäröivä teollisuus huomioiden oleellinen osa koneinsinöörin koulutusta. Lisäksi Lapin 

AMK:n henkilöstökoulutuksena tarjottavat hydrauliikan koulutukset ovat tärkeitä 

ympäröivän teollisuuden henkilöstön ammattitaidon kehittämisessä. (Lapin AMK 2021b.) 

 

 Lapin AMK:n konetekniikan hydrauliikan opetus 

Lapin AMK:n konetekniikan opetuksessa pääpainoalue hydrauliikan opetuksessa on 

hydrostatiikan puolella. Perehtyminen hydrauliikan perusteisiin alkaa ensimmäisen vuoden 

opinnoissa osana Konetekniikan perusteet -opintojaksoa. Toisena opintovuotena 

hydrauliikan perusteita syventävät opinnot ovat osana Automaatioratkaisut-opintojaksoa. 

Myöhemmässä vaiheessa opintoja valinnaisena on tarjolla Proportionaali- ja 

servohydrauliikan opintojakso sisältäen hydrauliikkaöljyn kunnonvalvonnan. Kyseiset 

opintojaksot ovat osa vuosina 2014-2017 laadittua osaamis- ja ongelmaperusteista 

opetussuunnitelmaa (OPS 2017), joka pohjautuu osittain työelämälähtöisiin 

osaamisvaatimuksiin konetekniikan opetuksessa. Yleisten sekä työelämälähtöisten 

osaamistavoitteiden perusteella muodostettujen konetekniikan kompetenssien pohjalta on 

laadittu myös hydrauliikan opetuksen osaamistavoitteet.  

 

Hydrauliikan oppimistavoitteissa on lisäksi huomioitu Euroopan öljyhydrauliikan ja 

pneumatiikan komitean (European Oil Hydraulic and Pneumatics Comitee, CETOP) laatima 

koulutusohjeistus (Kantola 2021). CETOP:n laatiman koulutusohjelman tarkoituksen on 

antaa yhtenäiset kompetenssit hydrauliikan koulutuksille järjestön jäsenmaissa. Jäsenmaita 

on 15 ja nämä kansalliset järjestöt edustavat noin tuhatta yritystä Euroopassa. CETOP tekee 

yhteistyötä standardoimisjärjestöjen ISO:n sekä CEN:n kanssa tarjoten erikoisosaamistaan 

omalla erikoisalallaan ohjeistuksien ja standardien laadintaan sekä päivitykseen. 

Koulutustavoitteet CETOP:n laatimassa ohjeistuksessa ovat jaoteltuna kolmeen tasoon. 

Tasojen kompetenssit on määritelty tukemaan työelämässä työskenteleviä sekä antamaan 

työelämään suuntaaville tarvittavat perusedellytykset hydrauliikan parissa työskentelyyn.  
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 Tason yksi kompetenssit on määritelty henkilöille, jotka työskentelevät hydrauliikan 

perustoimintojen parissa toistuvasti tai lyhytaikaisesti. Ongelmien ilmetessä henkilö 

pyytää apua tai toimii ennalta määritetyn menettelyohjeistuksen mukaisesti.  

 Tasolla kaksi henkilöltä odotetaan tasoa yksi syvempää teknistä tuntemusta 

komponenteista ja hydrauliikkajärjestelmästä tarkistuksien suorittamiseksi, 

toistumattomien sekä odottamattomien ongelmien ratkaisemiseksi olemassa olevia 

ohjeistuksia soveltamalla. 

 Tasolla kolme tarkoituksena on edesauttaa henkilön teknistä tuntemusta 

hydrauliikasta itsenäistä vastuullista työskentelyä varten vastaten työn laadusta ja 

tuloksista. (CETOP 2006, s.4-6.) 

 

Esimerkkinä CETOP:n laatimien tasojen eroista komponenttitasolla tarkasteltuna on 

seuraava: tasolla yksi riittää komponentin tunnistamiseksi vaadittavat taidot, tasolla kaksi 

vaaditaan lisäksi komponentin toimintaperiaatteen ymmärtämistä ja tasolle kolme 

siirryttäessä vaaditaan komponentin mitoitukseen liittyvät taidot. (CETOP 2006, s.4-6.) 

 

Lapin AMK:n hydrauliikan opetuksessa on CETOP:n kompetensseista hyödynnetty lähinnä 

tasoja 1-2 yhdessä työelämälähtöisten osaamistavoitteiden kanssa (Kantola 2021). 

Hydrauliikan pääosaamistavoitteryhmiksi ovat näiden myötä muodostuneet: 

 hydraulisen järjestelmän toimintaperiaatteen oppiminen sekä siihen liittyvien 

peruskomponenttien tunnistaminen toimintaperiaatteineen 

 hydraulisten komponenttien piirustussymboleiden oppiminen sekä hydraulisen 

järjestelmän toimintakaavioiden tulkinta 

 hydrauliikan perussuureiden oppiminen sekä komponenttien perusmitoituksen 

suorittaminen esisuunnittelu tasolla 

 hydraulisten järjestelmien perussuunnittelu (mahdollisuus hyödyntää FESTO 

FluidSIM ohjelmistoa) 

 hydrauliikkajärjestelmien toteuttaminen sekä näihin liittyvien ongelmien 

ratkaiseminen hyödyntäen laboratorioharjoittelua. 
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 Koneautomaation laboratorio 

Hydrauliikan opiskelun tueksi on Lapin AMK:ssa 2020 uusittu koneautomaation 

laboratorio. Laboratorio sisältää hydrauliikan lisäksi pneumatiikan harjoituslaitteiston. 

Harjoituslaitteisto koostuu Feston Didactic Learning Systems -järjestelmästä. Laitteisto 

kattaa kaksipuoleiset harjoituspöydät sisältäen koneikon sekä hydrauliikan komponentteja 

hydraulisten järjestelmien toteuttamiseksi ja ohjaamiseksi. Kuvassa 5 esitettynä 

hydrauliikan laboratorioharjoituspöydät.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 5. Lapin AMK:n koneautomaation laboratorion hydrauliikan harjoituspöytä. 

 

Hydrauliikan laboratoriolaitteisto sisältää lisäksi irrallisia eri valmistajien teollisuudessa 

käyttämiä komponentteja, jotka tukevat toimintarakenteen oppimista todellisten 

konkreettisten opiskelumateriaalien avulla. Laboratoriolaitteet kattavat öljynkunnon 

analysoinnin suorittamiseksi tarvittavan Pamas SSB -partikkelilaskimen sekä analyysin 

suorittamiseksi tarvittavan oheisvälineistön. Lisäksi yhdessä TKI-henkilöstön kanssa 

toimien voidaan täydentää öljyn partikkelinäytteen analyysia membraaninäytteen avulla 

partikkelin alkuperän määrittämiseksi. 

 

 Hydrauliikan teollisuudelle suunnatut henkilöstökoulutukset 

Lapin AMK:n teollisuudelle suunnatuissa henkilöstökoulutuksissa on tarjolla kaksi 

hydrauliikkaan liittyvää koulutusta, Hydrauliikan perusteet sekä Hydrauliikan 

jatkokoulutus. Kummatkin koulutukset ovat kestoltaan kolmepäiväisiä toteutuksia. 

Koulutuksien järjestämispaikkana toimii koneautomaation laboratorio. Koulutuksien sisällöt 
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koostuvat lyhyistä teoriaosioista, joita seuraavat käytännön harjoitukset 

laboratoriolaitteistolla. Koulutuksien pääpaino on käytännönläheinen.  

 

Koulutuksien pääsisällöt on muodostettu asiakastoiveiden mukaisesti ensimmäisiä 

koulutuskertoja toteuttaessa (Kantola. 2021). Koulutuksien sisällöt ovat vakiintuneet 

vuosien kuluessa, mutta sisältöjä räätälöidään tarvittaessa koulutuksen tilaajan tarpeiden 

mukaisesti. Vakiintuneet koulutussisällöt muotoutuvat seuraavasti: 

 Hydrauliikan perusteet -koulutus mukailee varsinaisen hydrauliikan opetuksen  

sisältöjä sekä edellä kuvattuja pääosaamistavoitteita. Erona varsinaiseen 

hydrauliikan opetukseen kuitenkin on, että koulutus tuo syventävää tietoa 

hydrauliikkajärjestelmään sekä komponenttitietämykseen. Koulutukseen sisältyy 

todellisten työelämälähtöisten ongelmien ratkaisemista ryhmässä toimien. Koulutus 

on tarkoitettu kertauksena hydrauliikan parissa työskenteleville ja uusille 

työntekijöille perehdyttämisenä hydrauliikan pariin.  

 Hydrauliikan jatkokoulutus on osittain perustunut tiivistettynä hydrauliikan perusteet 

-koulutukseen. Tämän lisäksi koulutuksessa on perehdytty hydrauliikkaöljyn 

kunnonvalvonnan kautta hydrauliikkajärjestelmien kunnossapitoon. Koulutuksessa 

tutustutaan erilaisiin tapoihin analysoida hydrauliikkajärjestelmän öljyn kuntoa sekä 

sen merkitykseen järjestelmän toimivuuden kannalta. Koulutuksessa on ollut 

osallisena myös TKI- henkilöstöä öljynäytteen membraaninäytteen analysoinnissa. 

 

 Hydrauliikan koulutuksia ja opetusta tukevat oppimisjärjestelmät 

Konetekniikan opetusta tukevana oppimisjärjestelmänä jokaisella opintojaksolla on 

Moodle-oppimisympäristö. Ympäristö toimii pääsääntöisesti etä- ja lähiopetuksen 

oppimismateriaalin jakamisvälineenä, sisällöntuottamisen työvälineenä, tehtävien antamis- 

ja palauttamispaikkana, kyselyjen ja tenttien suorittamispaikkana, viestintäkanavana sekä 

arviointialustana. Kuvassa 6 on esitettynä osakuvaus hydrauliikan opintojakson 

opiskelumateriaalin jakamisrakenteesta Moodle-alustalla.   
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Kuva 6. Moodle alustan oppimateriaalirakennetta. 

 

Hydrauliikan opetuksessa Moodle toimii materiaalin jakamispaikkana sekä tehtävien 

palautuspaikkana. Alusta toimii tehtävien, annetun palautteen sekä arvioinnin 

suorittamisvälineenä. Alustaa käytetään myös itsenäisten opiskeluosuuksien toteuttamiseen.  

 

Etäopetuksen tukena Lapin AMK:lla on käytössään Adobe Connect (AC) -

verkkokokousympäristö. AC mahdollistaa reaaliaikaisen vuorovaikutuksen sekä äänen ja 

materiaalin jakamisen opiskelijoiden kanssa. Tallennetut AC-luennot tarjoavat 

mahdollisuuden ajasta ja paikasta riippumattomaan opiskeluun. Ohjelmiston avulla voidaan 

jakaa opetusmateriaalia eri muodoissaan, tuottaa reaaliaikaista visuaalista tietoa valkotaulun 

avulla sekä aktivoida opiskelijoita esimerkiksi ryhmätilatyöskentelyllä. AC on 

muokattavissa ja hallittavissa monipuolisesti eri tilanteisiin sopivaksi, minkä johdosta se 

sopii hyvin monimuotoisten opetustilanteiden toteutusalustaksi.  

 

Moodle-alusta ominaisuuksineen täyttää monia virtuaalisen oppimisympäristön vaatimuksia 

sekä tukee jatkuvan oppimisen ideologiaa. Moodlen ohjelmistotyökaluja hyödyntämällä 

voidaan toteuttaa itsenäisiä ajastettuja opiskeluosuuksia sekä täysin itsenäisen opiskelun 

kattavia opintokokonaisuuksia Näihin opiskelu- ja asiakokonaisuuksiin voidaan luoda 

esimerkiksi automaattisia tehtävä- ja tenttitoteutuksia, joiden arviointituloksen oppilas näkee 
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heti suorituksena jälkeen. Hyväksytty suoritus voidaan asettaa määrittämään etenemisen 

seuraavaan opinto-osuuteen.  

 

Lisäksi hydrauliikan opetuksessa on laboratorion harjoituslaitteistoa tukeva Festo FluidSIM 

-simulointiohjelma. Simulointiohjelma on mukana hydrauliikan opetuksessa osana 

laboratorioharjoituksia sekä luento-opetusta. Laboratorioharjoituksen kohdalla ohjelmisto 

toimii harjoituksien simulointimallien toteutusalustana ennen konkreettista harjoituksen 

toteuttamista hydrauliikan laboratoriolaitteistolla. Etäopetuksessa ohjelmisto HomeUser-

lisenssillä. HomeUser-lisenssillä ohjelmisto toimii hydraulisten järjestelmien 

simulointisalustana tukien hydrauliikan etäopetusta. Kuvassa 7 on esitetty Festo FluidSIM-

simulointimalli toteutettavasta hydrauliikan laboratorioharjoituksesta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 7. Festo FluidSIM simulointimallinnusesimerkki. 

 

Simulointiohjelmisto sisältää simulointimahdollisuuden lisäksi käytettävien komponenttien 

teknistä sekä toimintaperiaatteeseen sisältyvää tuotetietoa hydraulisten järjestelmien 

toimintaan, mitoitukseen sekä komponentteihin liittyen. Tuotetiedoissa on havainnollistavia 

kuvia sekä animoitua demonstraatiomateriaalia tukemassa oppimista.  

 

 



22 

 

5 DIGITAALISAATIO JA TEKNIIKAN OPETUKSEN VIRTUALISOINTI 

 

 

Teknologian ja digitaalisuuden kehitys on vaikuttanut voimakkaasti usealla yhteiskunnan 

sektorilla lisäten perinteisten toimintamallien rinnalle kokonaisen uuden ulottuvuuden. 

Teollisuus 4.0 -ideologia yhdistää globaalisti tuotannon tuoden mukanaan siihen liittyvien 

yksittäisten tuotantosolujen sekä kokonaisten tuotantolinjojen virtuaaliset mallit, virtuaaliset 

kaksoset. Virtuaaliset kaksoset mahdollistavat tuotannon tehokkaan suunnittelun, ylösajon 

sekä muokkaamisen ilman pitkiä tuotannon katkoksia verrattuna perinteiseen 

toimintamalliin. (Gofore 2019.) Kehitettävä hydrauliikan virtuaalinen oppimisympäristö 

tulee toimimaan koneautomaatiolaboratorion virtuaalisena kaksosena tukien Lapin AMK:n 

tarjoamia hydrauliikan henkilöstökoulutuspalveluita sekä -opetustoimintaa. 

 

 Virtuaalinen ympäristö osana oppimista 

Opetuksen virtualisoimisen yhteydessä tulee huomioida teknologian oppimislaatua, -kykyä 

ja -nopeutta lisäävät mahdollisuudet ja yhdistää ne osaksi jo tuotettua oppimismateriaalia. 

Opetettavien aineiden erilaisuus edellyttää erilaisia didaktisia tavoitteita, jolloin pedagogista 

lisäarvoa tuovan oppimismateriaalin tai -ympäristön käytössä on huomioitava 

osaamistavoitteet, käytettävän teknologian hallittavuus, ohjauksen saaminen sekä palautteen 

antaminen ja käsitteleminen itsenäisen opiskelun sujuvuuden varmistamiseksi. (Toivola et 

al. 2017, s.123-124; Opetushallitus 2021.) 

 

 Virtualisoimismenetelmät 

Virtuaalisiksi oppimisympäristöiksi (virtual learning environment, VLE) voidaan määritellä 

periaatteessa kaikki verkko-opettamiseen liittyvät digitaaliset tiedonsiirtoratkaisut. Kuvassa 

8 on esitettynä keskeisempiä virtuaalisissa oppimisympäristöissä käytettäviä digitaalisia 

ratkaisuja.  
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Kuva 8. Virtuaalisen oppimisympäristön osatekijöitä (Johdettu Mäkitalo & Wallinheimo 
2012; Haavisto et al. 2020, Lapin AMK 2021). 

 

Nämä ympäristöt voivat yksinkertaisimmillaan muodostua oppimista tukevista yksittäisistä 

digitaalisista ratkaisuista, kuten esimerkiksi verkon kautta jaettavasta digitaalisesta 

opetusmateriaalista tai Chat-yhteydestä. Monimuotoisimmillaan virtuaaliympäristö voi 

koostua useista digitaalisista ratkaisuista, jotka yhdessä integroituna muodostavan 

kokonaisen pedagogisen oppimisympäristön. Yhteisenä tekijänä kaikille virtuaalisille 

oppimisympäristöille on niiden sitoutuminen internetverkkoon jossain muodossa. 

Oppilaitoksille on tarjolla etä- ja lähiopetusta tukemaan oppimisympäristöjä, joista ehkä 

laajimmin maailmanlaajuisesti on levinnyt Moodle-oppimisympäristö. Avoimeen 

lähdekoodiin perustuva Moodle tarjoaa laajan valikoiman modulaarisia ominaisuuksia 

perustuen pedagogisesti sosiaalisen konstruktivismin periaatteeseen  ja mukaillen todellisen 

elämän tiedonrakentelun kulkua. Moodlen avulla oppimista voidaan toteuttaa, ohjata sekä 

arvioida monipuolisesti, mikä muodostaa siitä erittäin joustavan ja tehokkaan verkko-

oppimisympäristön. Vastaavia oppimisympäristöjä kuin Moodle ovat esimerkiksi Frontier 

sekä Optima. (Mäkitalo & Wallinheimo 2012, s. 20-24.) 

 

Oppimisympäristöjen virtualisoimista tukemaan on olemassa erilaisia sähköisiä 

oppimateriaalipankkeja ja digitaalisia alustoja kokousten ja seminaarien pitämiseen sekä 

itseopiskeluun (eLearning). Sosiaaliset verkostotuotteet kuten Facebook tarjoavat 



24 

 

reaaliaikaista viestintämahdollisuutta, ja blogisovellukset helpottavat materiaalin 

päivittämistä sekä tietojen välittämistä toisille. Ryhmien työskentelytiloiksi on sovelluksia 

kuten Doodle sekä Padlet, jotka mahdollistavat yhtäaikaisen työskentelyn esimerkiksi 

ajatusten vaihtamiseen ja ideointiin. Ääni- ja videotallenteiden välittämiseen ja 

julkaisemiseen sekä reaaliaikaisten opetustilanteiden pitämiseksi löytyviä sovelluksia ovat 

muuan muassa Vimeo, YouTube sekä Adobe Connect. Näiden lisäksi on olemassa eri 

menetelmin toteutettuja todellisia opetustiloja tai tilanteita simuloivia virtuaalisia 

ympäristöjä oppimistehtävineen kuten Second Life. Tämänkaltaiset sovellukset vaativat 

usein erillisen ohjelmiston asennuksen tai etäkäyttölisenssin ohjelmiston käyttöä varten. 

(Mäkitalo & Wallinheimo 2012, s. 22-30.) 

 
Virtuaalisen oppimisympäristön osatekijöistä muodostetuista oppimisympäristöistä voidaan 

esimerkkinä mainita kansainvälisesti toimivaa massiivisen avoimen lähdekoodin MOOC 

(Massive Open Online Course) oppimisympäristö. 2011 julkistettu MOOC toimii verkon 

kautta suoritettavana kurssialustana, joka muodostuu edellä mainittuja digitaalisia ratkaisuja 

hyödyntäen. Periaatteena MOOC-verkkokursseilla on tarjota vapaa osallistuminen kelle 

tahansa halukkaalle internetin välityksellä, usein ilman erillistä oppilaitokseen 

rekisteröitymistä. Alun perin MOOC-kurssit olivat yliopistojen tarjoamia, mutta nykyisin 

tarjonta on laajentunut myös erilaisten yrityskoulutuksien pariin. Kurssit voivat olla ilmaisia 

tai maksullisia. Maksullisuuden määrittää muun muassa käytettävä MOOC-alusta. Eri 

kurssialustatoteutuksia on useita, joista esimerkkinä kaupallinen Coursera ja ei-kaupallinen 

alusta edX .Viimeksi mainittua alustaa käyttää yli 160 yliopistoa, opiskelijamäärän ollessa 

34 miljoonaa ympäri maailman (edX 2021). Kurssialustoja tarjoavat yliopistot, yritykset 

sekä yhteisölliset ei- tuottoa tavoittelevat toimijat. MOOC-kurssit on yleensä laadittu siten, 

että opiskelija voi edetä omaan tahtiinsa opettajan toimiessa taustalla opiskeluympäristön 

ylläpitäjän ja ohjaajan roolissa. MOOC-kurssialustat ovat muotoutuneet pedagogiikaltaan 

eri oppimismenetelmiä tukeviksi omiksi alikategorioikseen. Näistä perinteisimmät ovat 

xMOOC ja cMOOC. Ensin mainittu tukee luennoitsijakeskistä toimintamallia sisältäen 

videoituja luentoja sekä niihin liittyviä automaattisen tarkistuksen omaavia tehtäviä. 

cMOOC korostaa yhteisöllistä oppilasta aktivoivaa toiminnallisuutta sisältäen 

videopohjaisia luentoja tehtävineen, sekä lisäksi sosiaalista ryhmäytymistä esimerkiksi 

Facebookin, blogien tai vastaavien digitaalisten ratkaisujen avulla. Näiden lisäksi on 

olemassa erilaisia MOOC-kurssialustan toimintamallivariaatioita muun muassa käänteistä 
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opiskelu menetelmää tukien. MOOC-kurssialustojen etuna voidaan katsoa olevan niiden 

soveltuvuus erilaisiin pedagogisiin menetelmiin yhdistäen perinteisen luokka- ja 

onlineopetuksen. (Haber 2014, s. 1-9; Kaplan & Haenlein. 2016, s.448-449.) 

 

MOOC-kurssialustoiden etuna on suurien opiskelijamäärien itsenäisen ajasta ja paikasta 

riippumaton opiskelun toteuttaminen sekä järjestelmän avoimuus online-oppimismuotona. 

Tätä vastoin SPOC (Small Private Online Courses) edustaa online-verkkokurssimuotoa, 

jossa on rajoitettu määrä osallistumispaikkoja. Rajoitetun osallistujamäärän vuoksi 

kursseille on hakuprosessi ja usein SPOC-kurssit ovat myös maksullisia. SPOC-kurssit ovat 

myös aikataulutettuja ja sisältävät reaaliaikaista opetusta sekä ohjausta. (Kaplan & Haenlein. 

2016, s.443-444.) 

 

MOOC-kurssien yleisenä puutteena voidaan pitää reaaliaikaisen vuorovaikutuksen puutetta 

sekä valmiiseen ennalta tuotettuun oppimismateriaalin tukeutumista. Oppija on 

enimmäkseen passiivisessa roolissa sekä ongelmia kohdatessaan ilman reaaliaikaista 

ohjausta. Näitä puutteita on kuitenkin pyritty korjaamaan erilaisia MOOC-

kurssialustamuotoja toteuttaen. 

 

Virtualisoimisen yhteydessä on huomioitava, ettei käsite opetuksen virtualisoiminen ole 

erillisesti tarkoin määritelty käsite. Virtualisoimisella voidaan tarkoittaa hyvin laajasti eri 

digitaalisia opetusmenetelmiä sekä niiden kombinaatioita, kuten edellä on todettu. Todetut 

menetelmät tukevat lähinnä virtuaalisen e-oppimisen (verkko-oppiminen, e-Learning) ja m-

oppimisen (mobiilioppiminen, m-Learning) käsitteitä. Virtuaaliset todellista opetustilaa 

simuloivat ympäristöt vastaavasti voidaan luokitella käsitteen ubiikki-oppiminen (u-

Learning) alle. Ubiikki-oppimisympäristöt perustuvat todellisiin reaaliympäristöihin, joihin  

on liitetty niin verkko-oppimismenetelmiä kuin mobiilioppimismenetelmiä. Kuvassa 9 on 

esitetty ubiikki-oppimisympäristön rakenteen muodostuminen. 
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Kuva 9. Ubiikki-oppimisympäristön rakennekuvaus (Johdettu Mäkitalo & Wallinheimo 

2012; Haavisto et al. 2020; Dekra Industrial Oy 2021). 

 

Muodostettu kokonaisuus mahdollistaa interaktiivisen ajasta ja paikasta riippumattoman 

parhaimmillaan 360˚ kattavan perspektiivisen oppimisympäristön. Oppimisympäristö voi 

kuvata autenttista opetusympäristöä, esimerkiksi laboratoriota tai vastaavasti todellisia 

työelämän työtehtävään tai -ympäristöön liittyviä olosuhteita. Muodostettuun ympäristöön 

voidaan liittää digitaalista informaatiota eri formaateissaan ja eri toteutusmuodoin. Nämä 

formaatit voivat olla edellä kuvattuja virtualisoimismenetelmiä tai muuta digitaalisesti 

tuotettua ääntä, videokuvaa, luettavaa materiaalia tai tehtäviä sisältäviä ratkaisuja. Ubiikki-

oppimisympäristön tulisi kuten muidenkin virtuaalisten oppimisympäristöjen koostua 

selkeästi erillisistä pienimmistä oppimistavoitteista, jolloin oppiminen saatetaan etenemään 

selkeästi ja johdonmukaisesti aktivoiden oppijaa oppimaan itsenäisesti. (Haavisto et al. 

2020, s. 9-13.) 

 

 Lapin AMK:n sähköisen oppimisympäristön rakentuminen 

Lapin AMK:n opetustoiminta pohjautuu sähköiseen ohjelmistojärjestelmään. Virtuaalisen 

oppimisympäristön kehittämisessä tulee huomioida sen toimivuus osana tätä järjestelmää. 

Lapin AMK:n strategia, ympäröivän työelämän vaatimukset sekä Arene ry:n työelämässä 

toimiselle, yhteistyölle sekä asiantuntijuuden kehittymiselle laaditut yleiset kompetenssit 

ohjaavat Lapin AMK:n opetussuunnitelman (OPS) muodostamista. Lisäksi OPS:n 

muodostumiseen vaikuttavat OPS ohjeistus, tutkintosääntö, opiskelijapalaute sekä 

opetuksen kehittämistavoitteet (Lapin AMK 2021c). Näiden eri tekijöiden 
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yhteisvaikutuksesta muodostettu OPS sisältää osaamistavoitteet, arviointikriteerit, 

opintojaksokuvaukset sekä viitekehykset oppimisympäristöjen vaatimuksille. 

Osaamistavoitteet kuvaavat niitä oppimiseen kohdistuvia tavoitteellisia tietoja sekä taitoja, 

joita oppijan tulee ymmärtää tai joiden perusteella oppijan tulee toimia läpäistäkseen 

opintojakson hyväksytysti. Osaamistavoitteiden mukainen osaaminen sisällöllisesti ja 

ajallisesti sidotaan eri opintojaksoihin OPS:n kompetenssimatriisin avulla. OPS:n 

osaamistavoitteiden asettamat viitekehykset opintojaksokohtaisen oppimisprosessin 

toteuttamisen suhteen luovat erityispiirteet vaadittaville oppimisympäristöille. Kuvassa 10 

on esitetty Lapin AMK:n sähköisen oppimisympäristön rakentuminen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oppimisympäristöinä Lapin AMK:lla toimivat erilaiset fyysiset laboratoriotilat, luokkatilat 

kuin myös etäopetusalustat. OPS:n, henkilökunnan sekä opiskelijoiden rajapintana toimii 

Peppi-konsortio. Peppi on korkeakoulutusorganisaatioiden yhteenliittymä, joka kokoaa 

yhteen opiskelijan, opettajan, suunnittelijan, korkeakoulupalveluiden sekä pääkäyttäjän 

työpöydät, palvelut, seurannat ja hallinnalliset toiminnot. Laadittu OPS-rakenne ohjaa 

Pepissä varsinaisen toteutussuunnitelman esittämistä opintojaksoittain sisältäen muun 

muassa aikataulutuksen, oppimistavoitteet ja arviointikriteerit. Lapin AMK:n kohdalla Pepin 

kautta luodaan automaattisesti Moodle-oppimisalusta jokaiselle erilliselle opintojaksolle 

opintojaksototeutuksen laadinnan yhteydessä. Moodle oppimisalusta toimii etä- ja 

lähiopetuksen opintojaksokohtaisena oppimisalustana, sisältäen muun muassa 

oppimismateriaalin ja Adobe Connect (AC) -verkkokokousympäristöön kirjautumisen. 

Kuva 10. Lapin AMK:n sähköisen oppimisympäristön rakentuminen. 
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6 SAATAVILLA OLEVIEN HYDRAULIIKAN ETÄ- JA 

VERKKOTOTEUTUSTEN ANALYYSI 

 

 

Hydrauliikan eri tavoilla toteutettujen etä- ja verkko-opetusten analyysissa on käytetty 

julkaisuja sekä koulutusten tarjoajien verkkosivustoja. Tavoitteena oli tuoda esille eri 

toteutusvaihtoehtoja laajentaen näkemystä työssä muodostettavan oppimisympäristön 

toteuttamisesta. Analyysiin valitut eri toteutukset on rajattu siten, että ne tukevat mahdollisia 

käytettäviä Lapin AMK:n digitaalisia menetelmiä. Analyysissa on koostettu vertailutaulukot 

tarkastelluista kaupallisista toteutuksista sekä ei-kaupallista oppilaitostoteutuksista. 

Vertailut on suoritettu sovellusalueen rajauksen sekä toteuttamismuodon erityispiirteiden, 

kansainvälisyyden (KV) ja kotimaisuuden kesken sekä toteutuksen soveltuvuudesta 

laboratoriotyöskentelyn tueksi. Analyysista on laadittu tiivistetty kooste luvun päätteeksi. 

Tehdyn vertailun lisäksi on analysoitu Lapin AMK:n tekniikassa toteutettuja virtualisoituja 

ympäristöjä.  

 

 Kaupalliset toteutukset 

Taulukossa 1 on esitettynä kaupallisia ei-oppilaitos-toteutuksia hydrauliikan etä- ja 

verkkototeutuksista.  

Taulukko 1.Kaupallisten toteutuksien vertailu eri hydrauliikan etä- ja verkkototeutuksista 

 

Lähdeviite

1
Teoria, animaatio- ja  

videomateriaali
Eri hydraukiikan osa-alueille 

suunnattuja osioita

Verkkototeutus, maksullinen 
lisenssiavain, yksittäiset 
toteutukset max 120 min 

pituudeltaan 

KV-ympäristö
Toimii 

laboratorioharjoituksia 
tukevana sovelluksena

(Convergence Training 
2021.)

Nro Sovelluksen nimi
Sovellusalueen rajaus / 
sovelluksen tavoitellut 

osaamistavoitteet

Etä- tai verkkototeutuksen 
erityispiirteet / 

käyttöliittymärajapinnat

KV- vai kotimainen 
ympäristö

Soveltuvuus laboratorio- 
työskentelyn tueksi

(Taitotalo 2021.)

3
Teoria- ja animaatio 

materiaali

Eri hydraukiikan osa-alueille 
suunnattuja osioita, esim.  
Hydrauliikan perusteet ja 

turvallinen käyttö

Itsenäinen verkkototeutus, 
sisältää tehtäviä jotka 

määrittävät etenemisen 
kurssi osioiden välillä, 

maksullinen, suoritusaika 
12kk 

KV-ympäristö
Toimii 

laboratorioharjoituksia 
tukevana sovelluksena

(Bosch Rexroth 2021.)

2
Teoria- ja -animaatio 

materiaali
Hydrauliikan keskeisimmät 

periaatteet

Itsenäinen verkkototeutus, 
sisältää tentin, maksullinen, 

suoritusaika 2vko 
Kotimainen

Toimii 
laboratorioharjoituksia 
tukevana sovelluksena

(Eaton 2021.)4
Virtuaalinen 

vuorovaikutteinen 
luokkahuoneopetus

Teollisuushydrauliikan 
perusteet

Maksullinen etä-toteutus 
jakautuen useammalle 
päivälle, 4h /krt, Web-
ohjelmisto, -kamera ja 

mikrofoni 

KV-ympäristö
Toimii 

laboratorioharjoituksia 
tukevana sovelluksena
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1. Convergence Training markkinoi ”Hydraulics Training Courses” hydrauliikan 13 osaista 

kurssisarjaa. Kurssit on toteutettu animaatio- sekä videomateriaalina. Hydrauliikan eri osa-

alueille on erilliset toteutuksensa, jotka etenevät hydrauliikan perusteista hydraulisen 

järjestelmän vianhakuun sekä kunnossapitoon. Rajallisen tutustumisoikeuden perusteella 

kurssimateriaali on laadukkaasti tuotettua. Toteutukset ovat saatavilla maksullisella 

lisenssiavaimella ja niiden pituudet vaihtelevat muutamasta minuutista 120 minuuttiin, 

pääsääntöisesti pituuden ollessa 120 minuuttia. Hintatietojen saaminen edellyttää 

rekisteröitymistä palveluntarjoajan sivustolla. (Convergence Training 2021.) 

 

2. Taitotalo (AEL+Amiedu) tarjoaa hydrauliikan keskeisimpiin periaatteisiin liittyvää 

verkkokurssia. Kurssi on suunnattu henkilöille, joilla ei ole aiempaa tietotaitoa 

hydrauliikasta. Kurssin toteutus sisältää teoriamateriaalin ja sitä tukevia kuva-animaatioita 

sekä esimerkkejä. Suorittamistodistus edellyttää tentin hyväksyttyä suorittamista kurssin 

lopuksi. Kurssin hinta on 200 euroa (alv 0%). Maksun suoritettuaan osallistuja saa 

sähköpostilla henkilökohtaisen linkin kurssimateriaaliin. Linkki on voimassa kaksi viikkoa, 

jonka aikana kurssi tulee suorittaa. (Taitotalo 2021.) 

 

3. Bosch Rexroth tarjoaa itsenäisen oppimisen hydrauliikan E-learning-kursseja. 

Toteutuksien taustalla on elinikäisen oppimisen periaate, mikä tuo joustavuutta opiskeluun. 

Esimerkkinä seuraavassa on hydrauliikan perusteet kurssi. Kurssi toimii lisenssillä, joka on 

aktivoimisen jälkeen voimassa 12 kuukautta, ja kurssimateriaalin oppimisajaksi on arvioitu 

12 h. Materiaali sisältää kahdeksan aihealuetta sekä niihin liittyvät tehtävät. Eteneminen 

alueesta toiseen vaatii edellisen tehtäväosion oikein suorittamista vähintään 75 %:lla. Mikäli 

5
Itsenäisesti suoritettava 

verkkototeutus

Eri hydraukiikan osa-alueille 
suunnattuja osioita, esim.  

hydrauliikan venttiilit

Moodle-oppimisalusta, 
maksullinen

KV-ympäristö
Toimii 

laboratorioharjoituksia 
tukevana sovelluksena

(Parker 2021.)

(Festo-Didactic 2021.)

7
Itsenäisesti suoritettava 
verkkosivustototeutus

Eri hydraukiikan osa-alueille 
suunnattuja osioita, esim.  
hydrauliikan pumput ja 

moottorit

Itsenäinen ilmainen 
verkkototeutus, maksullinen

KV-ympäristö
Toimii 

laboratorioharjoituksia 
tukevana sovelluksena

(Engineering Adventures 
2021.)

6
Valmis interaktiivinen etä-/ 

verkkototeutus 
opetuskäyttöön

Hydrauliikan perusteet

Pilvipalvelulla toteutettu 
verkkototeutus, hallinta 

erillisen lisenssi managerin 
kautta, maksullinen

KV-ympäristö
Toimii 

laboratorioharjoituksia 
tukevana sovelluksena
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tämä ei täyty, tehtävät täytyy uusia onnistuneesti, jonka jälkeen eteneminen on sallittua 

seuraavaan osioon. Hydrauliikan perusteet -kurssin hinta on 229,67 euroa (sisältää ALV:n) 

ja se on suunnattu henkilöille, jotka tarvitsevat hydrauliikan perusteiden osaamista 

täydentämään toimenkuvaansa. (Bosch Rexroth 2021.) 

 

4. Eaton tarjoaa virtuaalisia luokkahuoneopetukseen perustuvia hydrauliikan koulutuksia, 

joista esimerkkinä on teollisuudessa työskentelevillä henkilöstölle suunnattu 

Teollisuushydrauliikan perusteet -kurssi. Kurssi jakautuu viidelle päivälle, päiväkohtaisten 

virtuaali-istuntojen ollessa noin 4 h. Istunnot perustuvat reaaliaikaiseen vuorovaikutukseen 

Web-kameran ja mikrofonin välityksellä. Reaaliaikaisuudesta johtuen kurssiajankohdat ovat 

ennalta määrätyt, esimerkiksi vuosi 2021 sisältää neljä kyseisen kurssin 

järjestämisajankohtaa. Kurssin hinta on 983 dollaria (1198,8 euroa 29.5.2021). 

Kurssitodistus edellyttää lopputehtävän suorittamista vähintään 70 %:n onnistumisella. 

Kurssimaksuun sisältyy yksi uusintayritys, mikäli lopputehtäväsuoritus hylätään. (Eaton 

2021.) 

 

5. Parker tarjoaa laajan valikoiman hydrauliikan eri osa-alueille suuntautuvia kursseja Parker 

Motion Control Instituten kautta. Kurssialustana toimii Moodle-oppimisalusta. Kursseille 

osallistuminen edellyttää sisäänkirjautumistunnuksen. Tunnus vaatii rekisteröitymisen, 

jonka jälkeen tunnus on voimassa 90 päivää. Yksittäisten kurssien vetäjinä on useampi 

opettajastatuksen alla oleva henkilö. Kurssien rakenne muodostuu erillistä osioista 

oppimisalustan rakennekarttaa seuraten. Kurssimateriaali sallitun sisäänpääsyn rajoissa on 

laadukkaasti tuotettua. Materiaali koostuu videoin, animaatioin sekä puheella koostetuista 

luentomateriaaleista. Hinnoittelu ja käyttöoikeus on epäselvää ilman rekisteröitymistä. 

(Parker 2021.) 

 

6. Festo tarjoaa valmiiksi laadittuja eLearning-ratkaisujaan opetukseen ajasta ja paikasta 

riippumattoman opiskelun mahdollistamiseksi. Hydrauliikan perusteista tarjolla on 

modulaarinen interaktiivinen eLearning-kurssi, joka muodostuu viidestä 

oppimismoduulista. Kurssisisällössä on esimerkein tuotu esille todellisia teollisuuden 

sovelluksia sekä näihin liittyviä tehtäviä. Materiaali on toteutettu oppijan motivaation 

ylläpito huomioiden, tekemällä oppimisesta dynaamista monipuolisen oppimista aktivoivan 

materiaalin avulla. Materiaali sisältää interaktiivisia animaatioita, videoita, 
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grafiikkaesityksiä, sekä luento- ja harjoitusmateriaalia. Opiskelualusta on toteutettu 

pilvipalveluna, jossa opiskelumateriaali sijaitsee ja on käytettävissä erillisen 

lisenssimanagerisovelluksen kautta. Hintaa palvelusta ei ole saatavilla ilman erillistä 

tiedustelua. (Festo-Didactic 2021.) 

 

7. Engineering Adventures tarjoaa laajan joukon hydrauliikkaan liittyviä 

itseopiskelukursseja. Kurssit sisältävät tutoriaaliosuuksia, videoita, animaatioita sekä 

luentomateriaalia. Lisäksi on mahdollista käyttää hydrauliikan komponentteja virtuaalisella 

harjoituslaitteella sekä toteuttaa hydraulisia järjestelmiä simulaatio-ohjelmistolla. Kurssit 

sisältävät kirjallisen harjoituksen, joka on palautettava koulutusohjaajalle kurssisuorituksen 

lopuksi. Järjestelmän ylläpitäjä toimii yhteistyössä tunnettujen hydrauliikan 

komponenttivalmistajien ja omaa pitkän kokemuksen hydrauliikasta. Sivustolla on 

mahdollisuus tutustua ilmaisiin esimerkkikurssitoteutuksiin, mutta kurssien hintatiedot 

edellyttävät rekisteröitymistä. (Engineering Adventures 2021.) 

 

 Ei-kaupalliset toteutukset 

Taulukossa 2 on esitettynä eri oppilaitoksien tekemien tutkimuksien sekä toteutuksien 

vertailu. 

Vertailuun on otettu eri sovelluksin toteutettuja etä- ja verkkototeutuksia. 

 

 

 

Taulukko 2 Ei-kaupalliset toteutukset 

1

2

Sovelluksen nimiNro

Toimii virtuaalisena 
virtauslaboratoriona 
harjoituksien tukena. 

Pohjustaa mahdollisten jatko-
opintojen 

laboratoriotyöskentelyä 

(University of Bath 2021.)

Virtuaalinen laboratorio-
oppimisympäristö

Hydrostatiikan ja 
hydrodynamiikan 

lainalaisuudet, 
hydrauliikkaputkiston 

hyötysuhteen perusteet, 
vesivoimahydrauliikan 

perusteet

Verkkosivusto virtuaalisesta 
hydrauliikanlaboratoriosta, 

videoidut ja animaation 
tuetut  

laboratorioharjoitukset,  
interaktiiviset laskenta ja 

kirjoitustyökalut 

Kansainvälinen, B.Sc tason 
opintojakso

Toimii osana 
luokkahuoneopetusta sekä 
harjoituksien virtualisena 

laboratoriona

(Burian et al. 2009.)

Hydrauliikan perusteet sekä 
hydrauliikkaöljyn 
kunnonseuranta

Erillinen multimedia 
itseopiskelumateriaali

 Muistitikku, interaktiiviset 
animaatiot selainlaajennus 
sovelluksella, lisähinnasta 

oppimisen ohjaus sekä 
suoritustodistus, virtuaalinen 

virtauslaboratorio,  
suunnitteluohjelmisto 

Kansainvälinen, M.Sc tason 
kurssi

Soveltuvuus laboratorio- 
työskentelyn tueksi

Lähdeviite
Sovellusalueen rajaus / 
sovelluksen tavoitellut 

osaamistavoitteet

Etä- tai verkkototeutuksen 
erityispiirteet / 

käyttöliittymärajapinnat

KV- vai kotimainen 
ympäristö,  B.Sc. vai M.Sc. 

taso
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1. Bathin yliopisto tarjoaa etäopiskelukurssin Perehtyminen hydrauliikanpiireihin ja 

komponentteihin. Kurssi toimii itseopiskeluperiaatteella ja pohjautuu yliopiston perinteiseen 

opiskelumuotoon kuuluvaan hydrauliikan opintojaksoon. Kurssisisältö kattaa hydrauliikan 

perus- ja erikoiskomponenttien tunnistamisen ja toimintaperiaatteet, toimilaitteen (sylinteri) 

mitoittamisen, ISO-standardin mukaiset symbolit sekä piirikaavioiden tulkinnan ja 

laadinnan lineaariselle toimilaitejärjestelmälle, hydrostaattiset moottorit ja vaihteistot, 

hydrauliikkanesteiden perusteet sekä kunnonvalvonnan. Kurssi on suunnattu insinööreille, 

teknikoille, valvonta- sekä johtohenkilöstölle, jotka työskentelevät hydrauliikan parissa. 

Hyväksyttävä suoritus toimii myös yliopiston pohjustavana kurssina yliopiston muille 

hydrauliikkaan liittyvissä opinnoissa. (University of Bath 2021.) 

 

Kurssin suorittaminen perustuu luento- ja tehtäväaineistoon, joka toimitetaan muistitikulla 

kurssille osallistuvalle. Lisäksi materiaali kattaa interaktiivisia animaatioita, jotka vaativat 

erillisen selainlisäosan asennuksen. Pelkän muistitikun varainen materiaali maksaa 250 

Toimii 
laboratorioharjoituksia 

tukevana oppimisalustana
(Kireev et al. 2019.)

(Gao et al. 2008.)

7
Sekoitettu on/offline 

opiskelu

Hydraulisten järjestelmien ja 
komponenttien 

toimintaperiaate tuntemus, 
perus ohjausjärjestelmän 

suunnittelu

MOOC- ja FunYa 
oppimisalustat

Kansainvälinen, M.Sc tason 
kurssi

Toimii 
laboratorioharjoituksia 

tukevana oppimisalustana
(Zhao et al. 2019.)

6
2-D sekä  3-D pohjainen 

virtuaalinen 
animaatiolaboratorio

Hydrauliikkapiiri- sekä 
peruskomponetti 

toimintarakennetuntemus

Web pohjainen, Macromedia 
Flash (Adobe lisäosa)

Kansainvälinen, M.Sc tason 
kurssi

Toimii 
laboratorioharjoituksia 

tukevana oppimisalustana

5 Sekoitettu  lähi- / etäopiskelu

Hydrauliikan perusteet, 
hydrauliset 

moottorit,hydrauliset 
järjestelmät

Etä- / verkkototeutus, 
Moodle                  

oppimisalusta

Kansainvälinen, B.Sc tason 
opintojakso

Virtuaalitodellisuus         
(3-D VR) 

Kotimainen, B.Sc tason 
opintojakso

Toimii osana 
luokkahuoneopetusta sekä  
laboratoriotyöskentelyä, 

(Pauniaho et al. 2003.)

4
Virtuaalilaboratorio 

pohjautuen todelliseen 
työelämän kohteeseen

Vesihydrauliikan 
epäpuhtauksien 

virtausmittaukset, 
mittalaitteen hallinta, mittaus 

ja tulosten analysointi

Virtuaalitodellisuus         
(3-D VR), mittauslaite 

rajapinta 

Kansainvälinen, B.Sc tason 
opintojakso

Laajentaa perinteiset 
laboratorioharjoitukset 
todellisuutta vastaaviin 

etäympäristöihin

Komponenttien ja 
järjestelmien rakenne ja 

toimintaperiaatteet, 
virtauksen ja paineen 
vaihteluiden vaikutus 

komponenteissa

(Mirauda et al. 2019.)

3 Virtuaalitodellisuus
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puntaa (290 euroa 24.5.2021). Lisäosio maksaa 500 puntaa (580 euroa 24.5.2021) sisältäen 

henkilökohtaista ohjausta, tehtävien- sekä kurssiarvioinnin ja suoritustodistuksen. Materiaali 

kattaa 16 osiota, joista jokainen sisältää 5 esimerkein varustettua tehtävää. Tehtävien 

suoritusympäristöinä toimii osittain virtuaalinen virtauslaboratorio sekä hydraulistenpiirien 

suunnitteluohjelmisto. Hyväksyttävä kurssisuoritus vaatii loppuharjoituksen suorittamisen. 

Kokonaissuorittamisajaksi kurssille on arvioitu 20 - 40 h. Online-toteutuksella, ei- 

itseopiskelutoteutuksena kurssin hinta on 1350 puntaa (1566 euroa) ja suoritusaika on 

määritelty 13 päivän ajanjaksolle. (University of Bath 2021.) 

 

2. Utahin yliopiston virtuaalisen verkkosivustopohjaisen hydrauliikan virtuaalilaboratorion 

tarkoituksena on korvata konkreettinen laboratorioympäristö. Virtuaalilaboratoriot 

(prototyyppi julkaisun ajankohtana) on muodostettu M.Sc-opintojen kahdeksalle 

hydrauliikan opintojakson tehtävälle ja yhdelle vapaan virtauksen (vesivoiman) 

opintojakson tehtävälle. Opetuskäyttöön muodostettavien laboratorioiden 

rakentamiskustannukset, oppilaiden aikasidonnaisuus muihin samanaikaisiin suorituksiin 

laboratorioharjoituksien kanssa, suuret opiskelijamäärät sekä opiskeltavan asian 

toistettavuuden hankaluus ovat taustatekijöitä laboratorioharjoituksien siirtämisessä 

virtuaaliseen oppimisympäristöön. Virtuaalisen laboratorion etuina katsotaan olevan 

käsiteltävän asian toistettavuusmahdollisuus, joka tukee esimerkiksi perinteisen 

laboratorioharjoituksen jälkeistä itsenäistä raportointia. (Burian et al. 2009, s. 2-3.) 

 

Virtuaalinen laboratorio on selainpohjainen verkko-osoitteen omaava ympäristö. 

Laboratoriomateriaali muodostuu videoidusta laboratorioharjoituksista ja sitä tukevista 

animaatioista sekä interaktiivisista käsiteltävään aiheeseen liittyvistä tehtävistä. Ympäristö 

sisältää myös interaktiivisen laskentatyökalun laboratorioharjoituksiin liittyvien tehtävien 

suorittamiseksi. Käsiteltävät harjoituksien aiheet muodostuvat hydrostatiikan ja 

hydrodynamiikan lainalaisuuksien sekä hydrauliikan putkiston hyötysuhteeseen liittyvien 

häviöiden määrittämiseen. Vapaan virtauksen harjoitukset muodostuvat 

keskipakoispumppujen sekä vedenpinnan tasomuutoksiin liittyviin hydrodynamiikan 

lainalaisuuksiin. (Burian et al. 2009, s. 3-10.) 

 

3. Tampereen yliopiston (TUT) virtuaalitodellisuuteen (VR, virtual reality) pohjautuva 

hydrauliikan opintojakso tukee lähiopetuksena toteutettavaa M.Sc-tutkintoon liittyvää 
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vesihydrauliikan koulutusta. Yhdessä virtuaalisessa istunnossa opiskelija määrä on rajoitettu 

7-8 opiskelijaan VR-ympäristön toimivuuden varmistamiseksi. VR-teknologiaan perustuvan 

toteutuksen ideana on tuoda esille hydrauliikan komponenttien sekä järjestelmän toiminta 

näkyvää rakennepintaa syvemmältä. Komponenttien rakenteellinen sekä toiminnallinen 

tarkastelu VR-teknologiaa hyödyntäen on lähellä konkreettista todellisen komponentin 

sisäistä rakenteellista tarkastelua ja sitä, kuinka komponentin eri osat käyttäytyvät 

käytännössä virtauksen ja paineen vaihteluiden myötä. VR-teknologia mahdollistaa 

perinteisen animaatioihin sekä videoihin perustuvan komponentti- ja 

hydraulijärjestelmäkuvauksen moniulotteisimman tarkastelun sitoutumatta ennalta 

määriteltyihin tarkastelukulmiin. Järjestelmän suunnittelussa VR-teknologia mahdollistaa 

järjestelmän kokonaistoiminnan sekä käyttäytymisen tulkittavuuden paranemisen. Kyseisen 

teknologian hyödyntäminen edellä esitetyn kaltaisesti vaatii huolellista 3D-mallintamista 

VR-muotoon saatettavilta komponenteilta. Tässä TUT:n VR-toteutuksessa on 3D-

mallinnettu aksiaali- ja perusmäntäpumppu, neulaventiili, virtauksensäätöventiili sekä 15 

muuta komponenttia, jotka on muunnettu VR-grafiikaksi.(Pauniaho et al. 2003, s. 273 - 280.) 

 

4. Teknologian nopea kehitys sekä työkuvien monipuolistumisen vaativat laajempaa 

asiantuntijuutta käytännön työelämää vastaavien ongelmatilanteiden ratkaisemiseksi. 

Rajoitetut toimintaympäristöt, taloudelliset tekijät sekä ajalliset rajoitteet asettavat 

haasteensa edellä kuvatun kaltaisen nyky-yhteiskunnan asettamat vaatimukset täyttävän 

oppimisympäristön toteuttamiselle perinteisellä fyysisillä laboratoriototeutuksilla. 

Italialaisessa Basilicatan yliopistossa on lähestytty edellä esitettyä ongelmaa toteuttamalla 

oppijaa aktivoivia loogisia käytännön työelämän ongelmanratkaisutilanteita sekä niiden 

lähestymistapoja noudattava virtuaalinen vesihydrauliikan laboratorio-oppimisympäristö. 

Hydrauliikan opintojaksot ovat osa rakennus ja ympäristötekniikan M.Sc.-tutkintoa. 

Opintojaksot sisältävät nestemekaniikan perusteita sekä hydrodynamiikkaa. Virtualisoitu 

reaalimaailman ympäristö muodostuu avoimen kanavan vesipäästöjen mittaamisesta ja 

tulosten analysoimisesta. Käytännön kenttäharjoitukset vaativat matkustamista, mikä sitoo 

aikaresursseja. Lisäksi sääolosuhteet rajoittavat toimintaa, ja todelliset toimintaympäristöt 

ovat kokemattomille harjoittelijoille työturvallisuusriski. 3D VR -teknologialla toteutettu 

oppimisympäristö edesauttaa tärkeiden kenttäolosuhdetoimintataitojen oppimista ennen 

todellisten kenttäkokeiden suorittamista. (Mirauda et al. 2019, s.1-9.) 
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5. Kazanin yliopiston etä- ja verkko-opiskeluun liittyvässä tutkimuksessa kartoitettiin näiden 

soveltuvuutta M.Sc-opetuksessa niin sanottuna sekoitettuna oppimisena. Sekoitetulla 

oppimisella tarkoitetaan etä- ja verkko-opiskelun sekä lähiopiskelun kombinaatiota. 

Tutkimuksen taustalla on nykytietoyhteiskunnan muutos jatkuvan oppimisen periaatteiden 

mukaisesti itsenäiseen ajasta ja paikasta riippumattomaan kouluttautumiseen. Kolmannes 

Kazanin yliopiston opiskelijoita on osittain etäopiskellen tutkintoa suorittavia, lisäksi 

tutkimustuloksista selvisi internetin päivittäisen käytön vastausprosentiksi 89,5 % (Kireev 

et al. 2019, s.8). Nämä kaksi asiaa korostivat verkko-opetuksen hyödyntämisen tärkeyttä 

lähi- ja etäopetuksessa. Verkko-opetuksessa käytettävät oppimissovellukset ovat tärkeässä 

roolissa opiskelijan itsenäistä oppimista motivoivan oppimisympäristön muodostamisessa. 

Yksittäistä oppimissovellusta ei voida käyttää edellä määritellyn itsenäisen ja motivoivan 

ympäristön toteuttamiseen. Useat opiskeltavat aiheet tarvitsevat vaikeustasoltaan oppimisen 

tueksi myös henkilökohtaista ohjausta. Tämän kaltaisessa tilanteessa esimerkiksi 

massaluentoihin lukeutuva MOOC on saanut kritiikkiä Venäjän yliopistojen yksittäisenä 

opiskeluympäristönä. Tutkimuskohderyhmänä oli neljä tekniikan opintojaksoa, joista kolme 

liittyi hydrauliikkaan sekä pneumatiikkaan. Neljäs opintojakso liittyi liike- ja 

lämpöenergiaan. Hydrauliikan opintojaksot kattoivat hydrauliikan perusteet, hydrauliset 

koneet sekä hydrauliset ja pneumaattiset järjestelmät. Tutkimusta varten kyseisistä 

opintojaksoista muodostettiin erilliset verkko-opetukseen soveltuvat materiaalit. 

Tutkittavina vertailuryhminä toimivat kokopäiväiset opiskelijat sekä etäopiskelijat omina 

ryhminään. (Kireev et al. 2019, s.1-7.) 

 

Etäopiskeluryhmä käytti opiskeluympäristönä Moodlea, minkä lisäksi heillä oli noin 

kolmasosa opintotuntien kokonaismäärästä perinteistä luokkahuoneopetusta. Moodle sisälsi 

teoriaopiskelumateriaalin, ohjeistukset laboratoriotyöskentelyyn, tehtävät sekä 

loppukokeen. Sekoitetun opiskelun etuina pidettiin kyselyn tuloksien perusteella 

opiskelijoiden työskentelymahdollisuutta itselle sopivana ajankohtana sekä palautteen 

saamisen mahdollisuutta. Oppimisalusta koettiin motivoivaksi ja itsenäistä työskentelyä 

tukevaksi. Sekoitetun oppimisen ryhmän lopputulokset opintojaksoilta olivat suhteellisen 

korkeat. Tutkimustulosten perusteella tehdyt johtopäätökset toivat esille sekoitetun 

oppimisen aktivoivan ja itsenäistä oppimista tukevan vaikutuksen korostaen sen merkittävää 

roolia oppimisympäristönä. (Kireev et al. 2019, s.7-12.) 
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6. Tekniikan koulutusaloilla käytännön harjoitteleminen on ensisijaisen tärkeää. 

Käytännönläheinen vuorovaikutteinen oppimista aktivoiva harjoittaminen virtuaalisesti on 

mahdollistunut teknologian kehittymisen myötä avaten uusia sovellusvaihtoehtoja. Harbinin 

automaatioon erikoistunut yliopisto Kiinassa on kehittänyt perinteiseen 2D-animaatioon 

ulkoisesti tuketuvan vuorovaikutteisen hydrauliikan simulointioppimisympäristön. 

Ympäristö sisältää hydraulisten järjestelmien peruskomponentteihin sisältyviä harjoituksia. 

(Gao et al. 2008, s.1.) 

 

Hydraulisen järjestelmän virtuaalinen simulaatiototeutus perustuu 2D-animaatio- sekä 3D 

VRML-tekniikkaan (Virtual Reality Modeling Language). 2D-taso mahdollistaa 

järjestelmän toimintarakenteen esittämisen, jota täydennetään 3D-muotoisesti esitetyin 

komponentein. Komponentit tarjoavat toiminnallisen näkymän rakenteen sisään 

havainnollistaen toimintaperiaatetta sekä järjestelmän parametrimuutosten vaikutusta 

komponentin toiminnassa. Järjestelmä on reaaliajassa toimiva animaatioympäristö. 

Ympäristön parametrejä voidaan asettaa sekä muuttaa virtuaalisessa simuloinnissa kuten 

todellisen järjestelmän parissa. Parametrejä muutellessa muutokset heijastuvat myös 

hydrauliikkapiirin matemaattisen malliin ja sen myötä ulos saatavaan mittausdataan. 

Mittausdata on saatavilla simulointiohjelmaan sisältyvän informaatioruudun välityksellä. 

Komponentit sisältävät virtuaalisen 3D-rakennekuvauksen, joka avautuu komponenttia 

klikkaamalla simulaatiossa. Muodostettu virtuaalinen oppimisympäristö sisältää kahdeksan 

eri hydraulista järjestelmää tehtävineen. Oppimisympäristö oli osana hydrauliikan 

opintojaksoa, jossa sen hyötyä arvioitiin kokeilun päätteeksi. Opintojakson arviointitulokset 

sekä opiskelijapalautteet olivat positiivisia. (Gao et al. 2008, s.2-6.) 

 

7. Sichuan yliopisto Kiinassa toteutti tutkimuksen sekoitetusta opetuksesta Mooc- ja FunYa-

oppimisalustaa hyödyntäen. Tutkimus suunnattiin Hydraulisen ja pneumaattisen 

voimansiirron opintojaksolle sisältäen hydrauliset komponentit, 

perushydrauliikkajärjestelmän toimintaperiaatteet, järjestelmän toiminnan analysoinnin 

sekä perusohjausjärjestelmän suunnittelun. Opintojakso oli aiemmin todettu 

suoritettavuudeltaan raskaaksi sekä ”tylsäksi”. Tavoitteena oli muodostaa vuorovaikutteinen 

oppimista aktivoiva oppimisympäristö. Tutkimuksiin otetuista alustoista MOOC on suosittu, 

mutta saanut kritiikkiä vuorovaikutuksen puutteesta sekä oppilaiden kiinnostuksen 

loppumisesta kurssien suorittamisen aikana passiivisen roolinsa myötä. FunYa on 



37 

 

multimediaoppimisalusta sisältäen oppimismateriaalin, tehtävien hallinnan sekä 

interaktiivisia vuorovaikutusmahdollisuuksia. FunYa yhdistää perinteisen 

luokkahuoneopetuksen ja etäopetuksen offline- tai online-muodossaan sisältäen teoriaa sekä 

harjoituksia erilaisia digitaalisia ratkaisuja hyödyntäen. (Zhao et al. 2019, s. 1-5) 

 

Toteutetussa oppimisympäristössä tuotiin tunnettujen luennoitsijoiden hydrauliikan MOOC-

luentoja FunYa-alustalle osaksi oppimismateriaalia. Tämän yhdistämisen lisäarvona oli 

vuorovaikutusmahdollisuus Mooc-luentoilla sekä luentoihin liittyvien tehtävien 

kohdistaminen luennot katsoneisiin opiskelijoihin. Kohdistamisen mahdollistaa FunYa-

alustalla suoritettujen toimintojen seurantamahdollisuus. Kokeilu todettiin hyväksi, koska se 

aktivoi opiskelua ja toi siihen joustavuutta perinteiseen luokkahuoneopetukseen verraten. 

(Zhao et al. 2019, 1-5) 

 

 Vertailun kooste 

Vertailusta voidaan nostaa esille yleisiä toistuvia piirteitä, joita tukevat lisäksi vertailun 

ulkopuolelle jääneet toteutukset. Vertailun ulkopuolelle jääneistä lähteistä useat tukivat jo 

aiempia vertailussa esitettyjä sovellusratkaisuja.  

 

Suoritetun vertailun perusteella voidaan todeta teknologian kehittymisen myötä digitaalisten 

sovellusten käytön monipuolistuneen. Toteutukset pohjautuvat useamman eri digitaalisen 

sovelluksen integraatioon. Tavoitteena useimmissa toteutuksissa on itsenäisen oppimisen 

aktivoiminen sekä käytännönläheisyys, jotka tukevat yhä enemmän todellisia 

toimintaympäristöjä todellisin ongelmatilantein. Nämä pyrkimykset tukevat jatkuvan 

oppimisen periaatetta ja ovat taustatekijänä mainittunakin useammassa vertailun 

toteutuksessa. Lisäksi toteutukset tukevat ongelmaperusteisen sekä käänteisen oppimisen 

periaatteita oppijan aktiivista ja itsenäistä roolia korostaen.  

 

Digitaalisilla sovelluksilla voidaan syventää oppimista tuoden esille muuten hankalasti etä- 

ja verkkototeutuksissa esitettävää tietoa. Vertailussa korostuu monipuolisten digitaalisten 

sovellusten käytön lisäksi vuorovaikutuksen tärkeys. Tiedon ja informaation lisääntyessä 

vuorovaikutuksen tärkeys korostuu. Vertailun toteutuksissa vuorovaikutusta lisättiin 

yhdistämällä eri sovelluksia keskenään. Tästä vertailussa hyvänä esimerkkinä oli off/online-

sovellus, jossa hyödynnettiin FunYa-oppimisalustaa ja MOOC-alustaa. Esille nousi myös 



38 

 

verkkototeutuksen modulaarisuus sekä johdatettu eteneminen kurssialustalla. Johdatetulla 

etenemisellä tarkoitetaan tässä edellisen osion hyväksyttävää suorittamista ennen seuraavan 

osion avautumista. Tämä auttaa oppijaa reflektoimaan omaa oppimistaan sekä 

hahmottamaan oppimiskokonaisuuden paremmin. Tarjolla olevat valmiit hydrauliikan etä- 

ja verkkototeutukset opetukseen sidottuna tuovat aikarajoitteen materiaalin käytölle tai 

sitovat opiskelun erilliselle palveluntarjoajan alustalle lisäten opiskelumateriaalin 

irrallisuutta eri oppimisalustoilla.  

 

Kaikki vertailussa esille tuodut toteutukset eivät suoranaisesti koskeneet hydrauliikan 

oppimisympäristöjä. Tästä huolimatta ne tukevat etä- ja verkko-opiskelun monipuolisia 

digitaalisia sovelluksia sisältäviä toteutuksia, korostavat vuorovaikutuksen tärkeyttä sekä 

pohjautuvat ongelmaperustaisen sekä käänteisen oppimisen periaatteille. Nämä reunaehdot 

on syytä hyödyntää kehitettävässä hydrauliikan virtuaalisessa oppimisympäristössä. 

 

 Lapin AMK:n tekniikan virtualisoidut oppimisympäristöt  

Tässä luvussa tehdään katsaus kahteen eri menetelmällä toteutettuun Lapin AMK:n 

virtuaaliseen tekniikan oppimisympäristöön. Toinen tutustuttavista virtuaalisista 

oppimisympäristöistä on toteutettu Moodle-oppimisalustalle hyödyntäen video- sekä 

valokuvamateriaalia autenttisesta toimintaympäristöstä. Jälkimmäinen ympäristö 

vastaavasti on tutkimus- tai opetuslaboratorio toteutettuna 360˚ asteisena 

virtuaaliympäristönä.  

 

6.4.1 Case-tapaus 1  

Tämä virtuaalinen oppimisympäristö on Oulun Yliopistolle sekä Lapin AMK:lle toteutettu 

Metallien lämpökäsittely ja hitsaus -opintojakso. Oppimisalustana toimii Moodle, ja 

opintojakso on mahdollista suorittaa itsenäisesti määritellyn ajanjakson kuluessa. Itsenäisen 

suoritustavan mukainen menettely on korostunut vallitsevan Covid-19-tilanteen myötä. 

Luentomateriaalien sekä -tallenteiden lisäksi oppimista tukevana oppimismateriaalina 

opintojaksolla toimivat video- ja valokuvamateriaali sekä laboratoriotestitulokset 

opintojaksoon liittyvistä aihealueista. Opintojakso on muodostettu eri aihealueittain, jolloin 

varsinainen suoritettava oppimiskokonaisuus jaottuu erillisiin pienempiin oppimisosuuksiin 

(6kpl). Kuvassa 11 on esitetty opintojakson osarakenne. 
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Kuva 11. Moodlen opintojaksorakenne Case tapaus 1. (Kauppi 2021). 

 

Eteneminen on tarkoitettu toteutettavaksi omatoimisesti osiosta 1 osioon 6. Erilliset osuudet 

sisältävät palautettavia kirjallisia tehtäviä sekä oppimisalustan automaattisen arvioinnin 

sisältäviä tehtävä- ja tenttisuoritteita. Automaattisen arvioinnin sisältämän suoritteen 

tallentamisen yhteydessä oppija saa arviointituloksen nähtäväksi reaaliaikaisesti. 

Palautettavista suoritteista oppija saa palautteen opettajan suorittaman arvioinnin myötä. 

(Kauppi 2021.) 

 

Opintojakso on toteutettu digitaalisten ratkaisuiden avulla aktivoiden oppimisprosessia. 

Opintojaksolla on hyödynnetty oppimisalustan automaattisen arvioinnin sisältämiä tehtäviä 

ja tenttitoimintoja, jotka motivoivat opiskelijaa oppimisessa suoran reaaliaikaisen palautteen 

vuoksi. Eteneminen opintojaksolla on käytännössä kuitenkin vapaamuotoista eri osioiden 

välillä. Tämä voi johtaa kiusaukseen suorittaa miellyttävimmät osiot ensin. Vaarana tämän 

kaltaisessa toiminnassa on oppimiskokonaisuuden johdonmukaisuuden karsiutuminen, 

jonka seurauksena oppimisprosessi voi muodostua osaamistavoitteiltaan epäselväksi. 

Hyödyntämällä oppimisalustan automaattista arviointimahdollisuutta osioiden etenemisen 

johdattajana voisi edellä mainittua johdonmukaisuutta parantaa. Tällöin hyväksyttävästä 

suoritteesta avautuisi automaattisesti aktiiviseksi seuraava oppimisosa-alue. Tämän 

toimenpiteen myötä oppimiskokonaisuus tavoitteineen muodostuisi oppimisprosessina 

johdonmukaisemmaksi ja motivoisi oppimisprosessia. Opintojakson video- ja 

valokuvamateriaali ei suoranaisesti ole juuri kyseiselle opintojaksolle tuotettua. 

Mahdollinen autenttinen oppilaitoksen laboratorioympäristöissä suoritetuista 

työsuorituksista sekä testeistä koostettu video- sekä kuvamateriaali toimisi uuden tiedon 

oppimisen ohessa myös perehdyttävänä materiaalina esimerkiksi kyseisen tai jonkin muun 
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tulevan opintojakson laboratorioharjoituksille. Tähän oleellisesti vaikuttaa myös se,  onko 

oppilaitoksella esimerkiksi kyseiseen aihealueeseen liittyviä 

laboratorioharjoitusympäristöjä. Ubiikkia virtuaalioppimisympäristöä ajatellen sen 

toteuttaminen olisi mahdollista, mikäli laboratorioympäristöstä muodostettaisiin 360˚ 

virtuaaliympäristö ja se integroitaisiin opintojakson Moodle-oppimisalustaan. 

Hyödyntämällä luento-, video- ja kuvamateriaalia sekä automaatista suoritteiden arviointia 

kyettäisiin toteuttamaan täysin itsenäistä oppimista motivoiva sekä tukeva interaktiivinen 

oppimisympäristö MOOC-kurssialustan ideologiaa tukien.  

 

6.4.2 Case-tapaus 2  

Toinen tarkasteltava kohde on Lapin AMK:n rikkovan aineenkoetuksen laboratorio Optimi, 

missä suoritetaan palvelutoiminnan tutkimustyötä sekä opetustoimintaa. Laboratoriosta on 

muodostettu 360˚ virtuaaliympäristö VALTO360˚ -tekniikalla (Kuva 12).  

Kuva 12. Lapin AMK:n rikkovan aineen koetuksen Optimi laboratorion näkymä 

VALTO360˚ ympäristönä 

 

Virtuaaliympäristön välityksellä esitellään laboratoriotilaa sekä sen laitteistoa 

palvelutoiminta-asiakkaille etäyhteyksin. Opetustoiminnan kohdalla virtuaaliympäristöä 

hyödynnetään rikkovaan aineenkoetukseen liittyvien laboratorioharjoituksien 

ennakkoperehdyttämisalustana. Perehdyttämisen tarkoituksena on luoda sujuva ja 

turvallinen toimintapohja varsinaiselle laboratoriotyöskentelylle perehdyttäen opiskelijat 

työturvallisuuteen, laboratoriolaitteistoihin sekä työskentelytoimintatapoihin. 

Perehdyttämisen lopuksi opiskelija kuittaa saaneensa perehdytyksen rikkovan aineen 

koetuksen laboratoriotyöskentelyyn ja voi suorittaa laboratorioharjoitukset. (Vierelä 2021.)  
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Optimin laboratoriolaitteisto on varustettu QR-koodein (Kuva 13), jotka ovat luettavissa eri 

mobiilisovelluksien välityksellä.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 13. Optimi iskuvasaralaitteiston QR koodi (ympyröitynä kuvassa). 

 

Mobiilisovellus yhdistää QR-koodin VALTO360˚-virtuaaliympäristössä olevaan 

vastaavaan POI-(point of interesting) kohdistimen sisältöön. POI-kohdistin on 

virtuaaliympäristöön haluttuun kohtaan luotava informaatiosisältö, joka näkyy virtuaalisessa 

ympäristössä halutunlaisena symbolimerkintänä (Kuva 14). Merkintää klikkaamalla avautuu 

POI-kohdistimeen sisällytetty informaatio. Tämä sisältö voi olla esimerkiksi laitteen 

käyttöohjeistusta erilaisissa digitaalisissa formaateissa. (Juhola 2021.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 14. Iskuvasaralaitteen POI-kohdistin virtuaalisessa ympäristössä 
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Optimiin asennettujen laitteistoiden QR-koodit eivät ole käytössä vielä katsauksen 

ajankohtana. Tulevaisuudessa koodien tarkoituksena on mahdollistaa kohteeseen liittyvän 

tiedon saatavuus muun muassa laitteen käyttöturvallisuudesta sekä -ohjeistuksesta. Optimin 

VALTO360˚-virtuaalinen ympäristö ei myöskään toistaiseksi sisällä ympäristöön kytkettyjä 

aktiivisia POI-kohdisteita eikä näin ollen myöskään ympäristöön tai sen laitteistoon liittyvää 

digitaalista lisämateriaalia missään muodossa. (Vierelä 2021.) 

 

Optimin VALTO360˚-virtuaaliympäristö toimii tällä hetkellä ainoastaan laboratorion 

autenttisena ja interaktiivisena laboratoriotilaa esittelevänä virtuaaliympäristönä. 

Virtuaaliympäristö luo lisäarvoa palvelutoimintaan mahdollistamalla tilojen sekä laitteiston 

etäesittelyn. Opetuksen suhteen oppimisympäristönä Optimin VALTO360˚ toimii tällä 

hetkellä opettajan aktivoimana visuaalisena oppimista tukevana tekijänä oppijan roolin 

ollessa passiivinen. Ympäristö ei toistaiseksi sisällä itsenäistä oppimista tukevaa ja 

motivoivaa rakennetta. Lisäämällä virtuaaliympäristöön oppimismateriaalein tuettuja POI-

kohdisteita loogisen etenemisjärjestyksen mukaisesti, voitaisiin ympäristöä hyödyntää 

itsenäistä oppimista tukevana oppimisalustana ennen varsinaisia laboratorioharjoituksia. 

 

Lapin AMK:n case-esimerkeistä huomioitavaa on näiden yhdistämismahdollisuus 

johdonmukaisen aktivoivan oppimisympäristön toteuttamisessa. Ensimmäisen case-

esimerkin Moodlen hyödynnyttävyys johdonmukaisen etenemisen muodostamisessa sekä 

toisen esimerkin virtuaalisen toimintaympäristön oppimiselle lisäarvoa tuovien osien 

hyödyntämien ovat tekijöitä, joita tulee mahdollisesti huomioida kehitettävän hydrauliikan 

virtuaalisen oppimisympäristön toteutuksessa. 
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7 KONEAUTOMAATIOLABORATORION VIRTUALISOIMISTEKNIIKKA 

 

 

Ubiikkien oppimisympäristöjen toteuttaminen perustuu autenttisen ympäristön 360˚ asteen 

panoraamakuvaamiseen (Haavisto et al. 2020 s. 13). Tähän tarkoitukseen sopivia tekniikoita 

ja kuvaamista suorittavia tahoja on useita. Tämän työn aiheen mukaisen oppimisympäristön 

virtualisoimistekniikka tulee olemaan DEKRA Industrial Oy:n tarjoama VALTO360˚ 

Virtuaalinen toiminta- ja tuotantoympäristö. Kyseisen ohjelmiston käyttö perustuu 

palveluntarjoajan ja Lapin AMK:n väliseen yhteistyösopimukseen. Yhteistyösopimuksen 

kautta Lapin AMK:lla on aiempaa kokemusta ohjelmistosta edellä esitettyjen case-

tutkimustapausten myötä. Yhteistyötä on haluttu kehittää eteenpäin työn taustalla olevan 

TKI-toiminta digiaikaan -hankkeen myötä.  

 

VALTO360˚ digitaalinen interaktiivinen ympäristö toteutetaan 360˚ asteen 

panoraamakuvilla sekä pohjapiirustuksilla. Ympäristöön voidaan liittää POI-kohdisteita 

esimerkiksi työturvallisuuteen, työtehtävään tai komponentintunnistukseen liittyvin 

symbolein. Kuvassa 15 on esitettynä tuotantoprosessin eri kohteita, joita on ikonisoitu POI-

kohdisteilla VALTO360˚ ympäristössä.  

 

Määriteltyihin POI-kohdisteisiin voidaan sijoittaa kohteesta riippuen eriasteista materiaalia, 

kuten kyseessä olevan komponentin teknisiä tietoja, 3D-kuvia, videomateriaalia, työohjeita, 

mittaustuloksia sekä muuta mahdollista kohteen sisältämää informaatiota. Kohdisteiden 

sisältämät tiedot avautuvat erillisessä tietoikkunassa, jonka sisältö on voitu koostaa 

kohteesta riippuen erilaisin digitaalisin toteutuksin. Ohjelman hallinta sekä sen sisältämät 

Kuva 15. DEKRA VALTO360˚ virtuaaliympäristö (DEKRA Industrial Oy). 
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tiedot ovat helposti tulkittavissa ja käytettävissä, mikä alentaa vastaavasti käyttökynnystä 

sekä luo laadullista tulkintavarmuutta. (Juhola 2021.)  

 

Teollisessa tuotannossa VALTO360˚-ympäristö mahdollistaa tietojen saamisen nopeasti 

laajemmalle käyttäjäkunnalle koostaen hajanaista tietoa helposti yhtenäisesti saatavaksi. 

Tiedon saatavuuden avulla vastaavasti tuotannon tai yksittäisten prosessien hallinta, 

seuranta, ja ennakoiva kunnossapito parantuvat. Uusien työntekijöiden perehdyttäminen ja 

kouluttaminen, vanhojen työntekijöiden tietojen päivittämien ja valmistautuminen 

esimerkiksi tulevia huoltotoimia varten voidaan suorittaa turvallisessa ympäristössä 

tehokkaasti ilman tuotantoa häiritsemättä. (DEKRA Industrial Oy 2021.) 

 

VALTO360˚ on pääsääntöisesti tarkoitettu toiminta- ja tuotantoympäristöjen tiedon 

hallinnan tueksi. Ohjelmiston ympäristösidonnaisuus ja ohjelmistorakenteen toteutus 

teollisuuteen soveltuvaksi on tekniikan alan virtuaalisen oppimisympäristön luomisen 

kannalta merkittävä tekijä. Teoreettisesti ohjelmisto tukee valmiutta toimivan tosielämän 

työtoimintoja vastaavan oppimisympäristön toteuttamiseen. Tämän työn pohjalta 

suoritettava konkreettinen virtualisoiminen on Lapin AMK:lle eräänlainen pilotointikokeilu 

ohjelmiston soveltuvuudesta opetuskäyttöön. Lisäksi VALTO360˚ on integroitavissa 

ulkopuolisiin digitalisiin lähteisiin oppimisympäristön laajentamiseksi (Juhola 2021). 

Yhdessä esimerkiksi Moodle-oppimisympäristön kanssa integroituna VALTO360˚ 

interaktiivisella ympäristöllä olisi mahdollista muodostaa oppimista aktivoivan ja tukevan 

virtuaalisen oppimisympäristön. 

 

Ammattikorkeakouluopetukseen sekä henkilöstökoulutuksiin osallistujilla on tasoeroja 

digitaalisten valmiuksiensa suhteen. Käytettävyydeltään helppokäyttöinen VALTO360˚ 

soveltuu palvelemaan molempia kohderyhmiä vieden koulutuksen lähemmäksi todellista 

tuotantoympäristöä. Kohderyhmä AMK:ssa on myös pääsääntöisesti työelämässä osallisena 

olevaa tai osallisena ollutta. Tällöin korostuu opiskeltavien tietojen sisäistäminen 

tehokkaasti työtehtäviä täydentäen ja tukien ammatillista kehittymistä. 
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8 VIRTUAALISEN 360˚ OPPIMISYMPÄRISTÖN SEKÄ OPPIMISALUSTAN 

INTEGRAATIO 

 

 

Aiemman etä- ja verkkototeutusanalyysin sekä käytössä olevien digitaalisten ratkaisujen 

perusteella ovat VALTO360˚-virtuaaliympäristö koneautomaation laboratoriosta sekä 

Moodle-oppimisalusta toteutettavan virtuaalisen oppimisympäristön digitaaliset 

pääsovellukset. Moodle-oppimisalusta on osa Lapin AMK:n sähköistä 

oppimisympäristörakennetta. Koulutuksen oppimisympäristöjen yhtenäisyyden ja 

käyttäjäystävällisyyden varmistamiseksi Moodle tulee olemaan osa toteutettavaa virtuaalista 

oppimisympäristöä. Muodostettavassa ympäristössä hydrauliikan oppimisen pääosassa on 

koneautomaation laboratorio sekä sen harjoituslaitteisto. 

 

Yhtenäistä ja itsenäistä oppimista tukevan ja motivoivan virtuaalisen oppimisympäristön 

muodostamiseksi VALTO360˚ panoraamakuvattu oppimisympäristö (Kuva 16) tulisi 

integroida oppimisalustaan. Integroinnin myötä voidaan käsitteellisesti ymmärtää 

muodostettu kokonaisuus ubiikkina oppimisympäristönä.  

 

VALTO360˚-koneautomaatiolaboratorion virtuaaliympäristöön on muodostettu POI-

kohdisteita. Tässä kuvakulmassa on näkyvissä ensiapupiste-, hätäpoistumistie- ja 

sammutinkohdistin sekä kaksi infokohdennusta. Lisäksi kuvassa on näkyvissä 

Kuva 16. VALTO360˚ koneautomaation laboratorio 
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”askellusmerkki” (nuolikuvio vihreän ympyrän sisällä). POI-kohdistinta klikkaamalla 

avautuu ohjelmistosta tietosivu, jonka sisään voidaan sisällyttää esimerkiksi pdf- tai 

videotiedostoa. Askelmerkistä vastaava sijainti tilassa siirtyy seuraavaan määriteltyyn 

askelkohtaan. Kyseiset ”askelmerkkikohdat” näkyvät myös kuvan oikeassa alakulmassa 

olevassa layout-kuvassa, ja siirtyminen askelmerkistä toiseen onnistuu myös klikkaamalla 

layout-kuvan vihreitä POI-kohdisteita. 

 

 Virtuaalisen 360˚ hydrauliikan oppisympäristön rakenne 

Oikein toteutettuna virtuaalinen ympäristö luo mahdollisuuden ongelmaperusteista- sekä 

käänteistä oppimista tukevan itsenäisen oppimisympäristön toteuttamiselle. Edellä kuvatun 

VALTO360˚-toimintaperiaatteen mukaisesti muodostettu virtuaaliympäristö ei kuitenkaan 

sellaiseen sovellu itsenäiseksi oppimisympäristöksi seuraavista syistä, edeten alla esitetyssä 

järjestyksessä: 

 

 Johdonmukaisuuden puute 

 Kokonaiskuvan (oppimispäämäärän) epäselvyys 

 Reaaliaikaisen palautteen puute 

 Motivoivan oppimiskokonaisuuden puute 

 

VALTO360˚-virtuaaliympäristö itsessään ei tarjoa hallinnallista etenemisjärjestyksen 

mahdollisuutta, jolloin oppimistilanteesta helposti muodostuu epäloogisessa järjestyksessä 

etenevä. Epälooginen eteneminen aiheuttaa epäselvyyttä oppimisen tavoitteista ja laskee 

motivaatiota. VALTO360˚-ohjelmisto sisältää tehtäväosion suorittamismahdollisuuden, 

mutta sen arvioiminen vaatii ulkopuolisen, tässä tapauksessa opettajan suorittaman 

arvioinnin. Arvioinnin viivästyminen puolestaan aiheuttaa reflektoinnin viivästymisen oman 

osaamisen suhteen. Tämä puolestaan voi heijastua epävarmuutena suorituksesta ja vaikuttaa 

oppimismotivaatioon sitä alentavasti. Näiden oppimisen kannalta oleellisten puutteiden 

korjaaminen vaatisi itse VALTO360˚-infrastruktuuriin suurta muutosta. Koska ohjelmisto 

on pääsääntöisesti suunnattu teollisuuden tarpeisiin ja noudattaa vain yhtä eri tarkoituksiin 

räätälöimätöntä IT-infrastruktuurirakennetta, ei tämän kaltainen suuri muutos ole 

mahdollinen. Edellä mainitun lisäksi Lapin AMK:lla on käytössään Moodle-oppimisalusta, 

jonka käyttämiseen opintojaksototeutukset pohjautuvat, joten myöskään toinen rinnakkainen 
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ja erillinen virtuaalinen oppimisalusta ei olisi paras mahdollinen ratkaisu. Ratkaisua tähän 

ongelmaan on lähdetty etsimään kuvan 17 mukaisen havaintoesimerkin kautta. 

 

Kuvassa 17 on koneautomaation laboratorion VALTO360˚-virtuaaliympäristön kuvaus. 

Virtuaalisen ympäristön ja oppimisalustan, tässä tapauksessa Moodlen, vuorovaikutusta 

kuvataan esimerkissä kolmen erillisen oppimiskohteen avulla. Integroimalla VALTO360˚-

ympäristö Moodlen kanssa voidaan hyödyntää kyseisen oppimisalustan ominaisuuksia 

muun muassa oppimiskohteiden johdonmukaisen etenemisjärjestyksen toteuttamisesta 

seuraavasti. 

Oletetaan, että kolme tehtävää olisivat seuraavanlaiset: 

 Tehtävä 1. Tutustu koneautomaation virtuaaliseen ympäristöön ja paikanna 

koneautomaationlaboratorion hätäpoistumistie painamalla kyseistä symbolia. 

Hätäpoistumistiesymbolin painamisen jälkeen opiskelija siirtyy Moodle-

oppimisalustan Lapin AMK:n Kemin kampuksen turvallisuustoimintaohjeistukseen. 

Oppijan tutustuttua ohjeistukseen hänen tulee suorittaa aiheeseen sisältyvä tehtävä. 

Tehtävän arvioinnissa hyödynnetään Moodlen automaattista arviointityökalua, 

jolloin oppija saa palautteen suoritukseen heti reaaliaikaisesti. Hyväksytyn 

suorituksen myötä oppija avautuu seuraava oppimisosio ja hän siirtyy takaisin 

virtuaaliympäristöön.  

 Tehtävä 2. Paikanna laboratorion ensiapuvälineistö painamalla kyseistä symbolia. 

Tässä vaiheessa kaapin sijainnista avautuu oppimisalustalla tarkempi kuvaus 

ensiapukaapin sijainnista sekä kaapin sisällöstä. Oppimisalusta pitää sisällään 

Kuva 17. Virtuaalisen oppimisympäristön havainnollistamis- esimerkki. 
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turvallisuusohjeistuksen laboratoriotyöskentelystä sekä toiminnasta hätätapauksissa. 

Tähän liittyvän tehtävän hyväksytyn suorittamisen jälkeen oppija siirtyy jälleen 

seuraavaan oppimisosioon. 

 Tehtävä 3. Paikanna hydrauliikkakoneikko, paina POI-kohdistinta ja tutustu 

koneikon käyttöohjeisiin. Tässä yhteydessä voidaan hyödyntää myös VALTO360˚:n 

omaa materiaalihallintajärjestelmää tai ohjata opiskelija Moodleen. Tämä tehtävän 

suorittamisen pohjana ei ole suoritettavaa tehtävää, vaan oppija pääsee jatkamaan 

ympäristössä seuraavalle tehtävälle koneikkoon tutustumisen jälkeen  

 

Edellä kuvatut olivat siis esimerkkejä siitä, kuinka integroinnilla saavutetaan niitä etuuksia, 

joita tarvitsemme virtuaalisen oppimisympäristön toteuttamiseksi. Kaikkien osuuksien ei 

kuitenkaan tarvitse olla arvioitavin tehtävin suoritettavia. Arvioitava tehtäväkokonaisuus voi 

sisältää useamman erillisen osaamistavoitteen, joiden kokonaishallinta voidaan arvioida 

yhdellä kertaa. Edellä kuvatun mukaisella integraatiolla saavutetaan johdonmukainen 

oppimiskokonaisuus. Johdonmukaisuuden myötä osaamistavoitteet selkiytyvät oppijalle, ja 

hän kokee oppimisen motivoivaksi, josta hän saa myös reaaliaikaisen palautteen. Koska 

virtuaaliseen ympäristöön voidaan muodostaa POI-kohdistuspisteitä vapaasti, on laboratorio 

laitteistoineen täysin hyödynnettävissä muodostettavassa oppimisympäristöintegraatiossa. 

Tällä tavoin toteutetulla oppimisympäristöllä voidaan järjestää esimerkiksi tutustuminen 

laboratorioon ja sen laitteistoon sekä siellä työskentelyyn jo ennen varsinaisia 

laboratorioharjoituksia, tukien täten käänteistä oppimista sekä -opetusta. Kuvissa 18 ja 19 

on esitetty esimerkkinä laitteistoon tutustumisena hydrauliikkakomponenttilaatikoston 

sisältöjärjestys. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 18. Hydrauliikan harjoittelupisteen komponenttilaatikoston POI-kohdistin. 
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Kuvan 18 laatikoston POI-kohdistetta painamalla avautuu VALTO360˚:n materiaalihallinta 

ja kuvan 19 näkymä laatikoston sisällöstä. Tähän yhteyteen voidaan lisätä esimerkiksi 

komponenttiluetteloa kuvin tarkennettuna tai ohjata avautuma vaihtoehtoisesti Moodleen 

siihen liittyvin tehtävin suoritettavaksi. 

 

Ongelmalähtöisen oppimisen toteuttaminen kuvatun kaltaisessa integraatiossa on 

toteutettavissa esimerkiksi erilaisin tehtävin. Oppijan aktivoidessa esimerkiksi 

harjoituspöydän POI-kohdistin hänelle avautuu kuvan 20 kaltainen hydraulinen 

järjestelmätoteutus kuvatiedostona tai videoformaatissa esitetty hydraulijärjestelmän 

toimintakuvaus.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 19. Hydrauliikkalaitteiston komponettilaatikoston sisältöjärjestys. 

Kuva 20. Hydraulinen järjestelmätoteutus. 



50 

 

Järjestelmään liittyvien annettujen parametrien sekä ongelmakuvauksen myötä oppijan on 

ratkaistava muodostettu ongelmatilanne järjestelmässä hyödyntäen esimerkiksi Festo 

FluidSIM -simulaatio-ohjelmistoa. Ongelman ratkaisu voi perustua komponentti- tai 

säätöparametrimuutoksiin, ja kun oppija syöttää ne Moodlessa olevaan tehtävään, hän saa 

reaaliaikaisesti arvioinnin ja palautteen. 

 

  Oppimisalustaintegraation toteutus 

Integraation tekninen toteutus hyödyntäen edellä kuvattua toteutusideologiaa on esitetty 

DEKRAn VALTO360˚-toteutuksesta vastaaville tahoille sekä Lapin yliopiston e-

oppimisympäristöistä vastaavalle eOppimispalveluille. Esitetyn kaltainen integraatio on 

VALTO360˚:n kohdalla uutta ja sen takia heille uusi haaste tuotekehityksessä. Lapin 

AMK:n Moodle-alustaan on tehty ohjelmistointegraatioita aiemminkin, muttei 

virtuaaliympäristön muodossa. 

 

Päällimmäiset ongelmat integroinnin toteuttamisessa, jotka nousivat esille käydyissä 

keskusteluissa osapuolten välillä, ovat käyttäjien tunnistamiseen ja käyttöhallintaan liittyvät 

oikeudet. Tämän lisäksi, kahden erillisen järjestelmän myötä muodostuu näiden 

kokonaishallinta niin käytettävyyden kuin materiaalin hallinnan suhteen ongelmalliseksi. 

Oppimisprosessin näkökulmasta tarkasteltuna järjestelmien välillä liikkumisen tulisi olla 

mahdollisimman huomaamatonta ja sisältää mahdollisimman vähän sisäänkirjautumisia, 

sekä materiaalin hallinnan tulisi olla yksinkertaista. Henkilökoulutuksissa tulisi olla 

yksinkertainen kirjautumismahdollisuus muodostettavaan integraatiototeutukseen. Moodle-

alustalle kirjautuminen suoritetaan opiskelijoiden opiskeluoikeuden myötä saatujen 

oppilastunnuksien avulla. Henkilökoulutukseen osallistujien kohdalla näitä tunnuksia ei ole 

käytössä.  

 

Ratkaisuna edellä mainittuihin ongelmiin on päädytty VALTO360˚-ympäristön 

upottamiseen Moodle-alustalle. Integraatio 0.1 versiossa VALTO360˚-ympäristöstä luodaan 

iframe-upotuskoodi, jonka avulla kyseinen ympäristö voidaan sisällyttää Moodle-

oppimisalustalle haluttuun opintojaksototeutukseen. Kuvassa 21 on esitettynä 0.1 version 

opiskelijanäkymä VALTO360˚-integraatiosta Moodleen upotettuna.  
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 Kuva 21 VALTO360˚ upotettuna Moodle oppimisalustaan. 

 

Upottamisen myötä VALTO360˚-virtuaaliympäristö on osa Moodle-oppimisalustaa. 

Käytännössä tämä tarkoittaa halutulle Moodlen opintojaksolle kirjautumisen ohessa 

automaattista kirjautumista myös VALTO360˚-ympäristöön. Tällöin toiminta on sujuvaa 

ilman moninkertaisia kirjautumisvaatimuksia single sign -periaatteella toteutettuna, yhdeksi 

käyttöliittymäkokonaisuudeksi. Muodostetussa käyttöliittymässä Moodle toimii master-

ohjelmistona. VALTO360˚-ympäristön ja Moodle-alustan välinen liikehdintä toteutuu 

edellä kuvatussa toteutuksessa huomaamattomasti kahden erillisen järjestelmän välillä. 

Sisäänkirjautuminen henkilökoulutustilanteissa voidaan toteuttaa Moodlen manuaalista 

kertakäyttöisten sisäänkirjautumistunnuksien luontimahdollisuutta hyödyntäen ja se on aina 

järjestettävä koulutustapahtumakohtaisesti. Oppimisympäristön materiaalinhallinta tapahtuu 

täysin virtuaalisen ympäristön kautta halutessa. POI-kohdistimesta avautuva materiaali on 

linkitetty Moodlessa olevaan materiaaliin siten, ettei materiaalin avaamisessa opiskelija käy 

perinteisellä Moodle-alustalla lainkaan. Jokaista asiakokonaisuutta varten Moodleen 

toteutetaan oma osio (moduuli), johon iframe upotetaan siihen linkitetyin materiaalein. 

Jokaisen moduulin suorittaminen voidaan hallita tehtävillä, joiden oikein suorittaminen avaa 

etenemismahdollisuuden seuraavaan moduuliin. Näiden ominaisuuksien myötä 0.1 versio 

on jo esitettyä rakennekuvausta edistyksellisempi. 

 

Integraatiototeutus 0.1 on versiokokeilu, jonka pohjalta VALTO360˚:n tuotekehitys sekä 

Lapin AMK kokeilevat ongelmiin etsittyjen ratkaisujen toimivuutta käytännössä. 0.1 
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versiokokeilun myötä osapuolet kartoittavat mahdolliset ongelmakohdat integraatiossa ja 

jatkavat tuotekehitystä eteenpäin kohti lopullista 1.0 version toteutusta. Kun iframe saadaan 

toimimaan halutulla tavalla, on seuraavaksi vuorossa tarkempien toiminnallisten 

yksityiskohtien määrittäminen suunnitellun integraation toimintamallin toteuttamiseksi. 

 

 Festo FluidSIM osana hydrauliikan virtuaalista oppimisympäristöä 

Festo FluidSIM on mukana hydrauliikan opetuksessa osana laboratorioharjoituksia sekä 

luento-opetusta. Luento-opetuksien kohdalla ohjelmiston käyttöä on mahdollisuus 

hyödyntää myös etäopetuksessa HomeUser lisenssi -käyttöoikeuksien myötä. Mahdollista 

ohjelmiston käyttöä suoranaisena integroitavana osana muodostettavassa ubiikissa 

oppimisympäristössä ei katsottu tarpeelliseksi. Ohjelmisto on kansainvälisen kolmannen 

osapuolen toteuttama, ja sen käyttö on konkreettisesti laboratorioympäristössä kuin myös 

etänä lisenssin varaista. Etäkäyttö HomeUser-lisenssien avulla on erillisen järjestelmän 

ylläpitäjän license manager serverin kautta käyttäjäkohtaisesti hallittavissa. Integrointi tulisi 

olemaan monimutkainen prosessi johon haasteensa luo jo palveluntarjoajan 

kansainvälisyysaspekti sekä aiemmat kokemukset heidän erittäin suojatuista 

ohjelmistopalvelinrakenteistaan.  

 

Festo FluidSIM on kuitenkin todettu etäkäyttömahdollisuuden myötä hyödylliseksi sekä 

toimivaksi ratkaisuksi toimiessaan Moodle-oppimisalustan ohessa. Tämän ohjelmiston 

kohdalla siis jatketaan toimintaa samankaltaisena hyödyntäen lisäksi virtuaaliympäristön 

tuomaa lisäarvomahdollisuutta. Festo FluidSIM -ohjelmiston komponenttivalikoima 

vakioasetusarvoineen perustuu koneautomaation laboratorion hydrauliikan 

harjoituslaitteistoon. Yhtenäisyyden myötä esimerkiksi virtuaalimaailmassa esitettyjen 

konkreettisten virtuaalisten järjestelmätoteutuksien toimintaa voidaan tarkkailla sekä 

komponenttien säätöarvoja muokata simulointiohjelmiston kautta. 
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9 HYDRAULIIKAN OSAAMISTARVE KYSELYN TULOKSIEN ANALYSOINTI 

 

 

Kyselyn tulokset on koostettu Webropol-ohjelmiston muodostaman raportin pohjalta. 

Tuloksissa käydään läpi hydrauliikkaan kohdentuvat tulokset. Ei-hydrauliikkaan liittyvien 

henkilöstökoulutusten vastaustuloksia ei käsitellä tässä yhteydessä. 

 

 Työelämän hydrauliikan osaamistarvekyselyn tulokset 

Kyselyyn vastanneiden toimijoiden työntekijöiden määrä jakautuu kuvan 22 mukaisesti. 

Kuvaajassa on yritysten henkilöstömäärä kategorioitu seuraavasti: 

 Henkilöstömäärä yrityksessä alle 10 henkilöä 

 Henkilöstömäärä yrityksessä 0-50 henkilöä  

 Henkilöstömäärä yrityksessä 50-250 henkilöä 

 Henkilöstömäärä yrityksessä yli 250 henkilöä 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Henkilöstömäärä jakauma vastaajien (n) kesken on esitetty kuvassa 22. Prosentuaalinen 

osuus kategorioiden kesken on muodostettu suhteutettuna tarkasteltavan kategorian 

vastausmäärä kokonaisvastaajamäärään. Kuvaajaa tulkiten voidaan huomata vastaajien 

yritysmuotojen muodostuvan toimijoiden henkilöstömäärän perusteella niin mikro-, PK- 

kuin suuryrityksistä, pääpainon ollessa mikro- ja suuryrityksissä. Yritysmuodon jakauma 
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Kuva 22. Vastanneiden yritysten henkilöstömääräjakauma. 
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tukee luvun alussa todettua alueen teollisuushydrauliikan painottumista neljään suuren 

teollisuuslaitokseen sekä näiden yhteydessä toimiviin ulkopuolisiin toimijoihin.  

 

Seuraavat tulokset on esitetty vastaajien hydrauliikan toimialaan, hydrauliikan aihealueiden 

tärkeyden määrittelyyn sekä hydrauliikan koulutuksissa ja opetuksessa korostettavien 

aihealueiden mukaisesti. Kokonaisvastaajamäärästä yksi vastaaja ei toiminut hydrauliikan 

parissa, minkä johdosta hydrauliikkaan suunnattujen kysymyksiin vastanneiden lukumäärä 

on neljä. Kuten kuvassa kaksi esitetään, tämä ei-hydrauliikan parissa toimija on ohjautunut 

kyselyn alussa henkilöstökoulutuskyselyn lopetuspolulle. 

 

Yrityksen hydrauliikkaan liittyvä toimiala -kysymykseen saatujen vastauksien jakauma on 

kuvan 23 mukainen. Kysymyksessä oli valmiiksi annettu neljä aihealuesuuntausta sekä 

mahdollisuus itse täydennettävään aihealuetarkennukseen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 23. Kyselyyn vastanneiden toimialajakauma. 

 

Kysymyksessä oli mahdollisuus valita useampi toimiala, minkä johdosta tarkka 

vastaajakohtainen jakaumatarkastelu ei ole mahdollista (tähän vaikuttaa oleellisesti kyselyn 

suorittamisen anonyymiys). Kuvassa 23 on esitetty vastausjakauma hydrauliikan 

aihealuekohtaisesti prosentuaalisesti sekä vastausmäärän (n) perusteella. Prosentuaalinen 
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arvo muodostuu tarkasteltavan kohdan vastausmäärästä suhteutettuna 

kokonaisvastaajamäärään. Vastausten perusteella on tulkittavissa vastanneiden toimivan 

suunnittelu, huolto ja kunnossapito sekä järjestelmien käyttö aihealueilla. Muu- 

vaihtoehdossa tarkennettu vastaus oli kohdennettu teollisuussuunnitteluun. 

 

Hydrauliikan osaamistarve- kyselyosiossa vastaajalle esitettiin 11 kysymystä. Kysymykset 

koskivat sitä, kuinka tärkeäksi vastaaja kokee esitetyt hydrauliikan eri aihealueet. 

Vastaaminen suoritettiin numeerisesti asteikolla 0-10 (En lainkaan tärkeäksi-Erittäin 

tärkeäksi). Kyselyn vastauksista on laadittu pylväsdiagrammit, jotka ovat esitettyinä kuvissa 

24 ja 25. Vastaustulokset on jaoteltu näissä kuvissa osioihin 1 ja 2. Osio yksi sisältää kuusi 

hydrauliikan osaamistarpeen vastausta ja osio kaksi viisi vastausta. 

 

 

 

 

 

Kuva 24. Hydrauliikan osaamistarpeet vastausjakauma (osio1). 
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Kuvissa 24 ja 25 hydrauliikan osaamistarve -kysymykset on korostettu eri väreillä. 

Pystyakselilla on esitetty vastaajamäärä (n) ja vaaka-akselilla arviointiasteikko (0-10). 

Jokaisen kysymyksen kohdalla on tulkittavissa kysymykseen kohdistuneet 

arviointiasteikkovastaukset arviointilukumääräisesti. Esimerkkinä aiemmassa kuvassa 4 

esitetty kysymys ”hydrauliikkaöljyn kunnonvalvonta ja sen merkitys järjestelmän 

toiminnalle” on tärkeydeltään arvioitu kuvaa 25 tulkiten seuraavasti.  

 Aiheen tärkeellisyyden numeerisesti arviolla kolme (3) on arvioinut yksi vastaajista. 

 Aiheen tärkeellisyyden numeerisesti arviolla seitsemän (7) on arvioinut yksi 

vastaajista. 

 Aiheen tärkeellisyyden numeerisesti arviolla kahdeksan (8) on arvioinut yksi 

vastaajista. 

 Aiheen tärkeellisyyden numeerisesti arviolla (10) on arvioinut yksi vastaajista. 

 

Tuloksien perusteella hydrauliikan osaamistarpeista on muodostettu taulukko 3. Taulukossa 

osaamistarpeet on esitetty keskiarvollisessa suuruusjärjestyksessä. Kysymykset noudattavat 

kuvien 24 ja 25 mukaista värikoodausta. 

Kuva 25. Hydrauliikan osaamistarpeet vastausjakauma (osio2). 
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Tuloksille on muodostettu myös mediaanitarkastelu, joka huomioi keskiarvoa tarkemmin 

arvosteluasteikon ääripäiden arvojen vaikutuksen. Varsinkin pienessä otantamäärässä, kuten 

tässä tapauksessa, nämä ääripäiden vaihtelut vaikuttavat oleellisesti keskiarvon 

muodostumiseen. Taulukossa 4 on esitetty kyselyn tulokset mediaaneittain 

suuruusjärjestyksessä. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taulukko 3. Hydrauliikan osaamistarve tulokset keskiarvojärjestyksessä. 

Taulukko 4. Hydrauliikan osaamistarve tulokset mediaanijärjestyksessä. 
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Mediaanitarkastelu tuo tarkennusta keskiarvoasteikkoon verrattuna etenkin kärkipään 

osaamistarpeisiin jakaen keskiarvojoukon 9 selkeästi mediaanijoukkoon 10 ja 9. 

Mediaanitarkastelu korostaa myös servo- ja proportionaalihydrauliikan perusteita 

keskiarvoasteikkoa enemmän. Pienestä vastaajamäärästä johtuen tuloksille ei ole suoritettu 

erillistä virhetarkastelua. 

 

Tekniikan koulutuksen hydrauliikan opetukseen sekä hydrauliikan henkilöstökoulutukseen 

liittyvissä osaamistarpeiden korostamistarve kysymyksissä vastaukset jakautuivat kuvan 26 

esittämien pylväsdiagrammien mukaisesti  

 

Kuvassa 26 on esitettynä eri värein osaamisen korostamistarpeen kysymystulokset 

henkilöstökoulutuksessa sekä tekniikan hydrauliikan opetuksessa. Vastaajilla oli 

mahdollisuus valita useampi hydrauliikan osaamistarve, joita he toivoisivat jatkossa 

korostettavan henkilökoulutuksissa sekä hydrauliikan opetuksessa. Jokaisen osaamistarpeen 

saamien vastauksien määrä on luettavissa kuvaajan pystyakselilta. Koska kyseessä on 

0

1

2

3

4

Henkilöstökoulutus

Opetus

Kuva 26. Opetuksen sekä henkilöstökoulutuksen hydrauliikan osaamistarpeiden
korostamistarvekysymyksen tulokset. 
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osaamistarvetta korostava kysymys, voidaan todeta alhaisten vastausmäärien saaneiden 

kysymysten täyttävän jo nykyisellään työelämän vaatimustason. Korkean vastausmäärään 

saaneiden kysymysten kohdalla voidaan vastaavasti todeta näiden osaamistarpeiden olevan 

niitä tekijöitä, joita tulisi entisestään tuoda esille niin opetuksessa kuin 

henkilöstökoulutuksissakin.  

 

  Osaamistavoitteiden laadinta 

Osaamistarvekyselyn tuloksista on muodostettu osaamisvaatimukset noudattaen Lapin 

AMK:ssa vuonna 2017 käyttöön otettua opetussuunnitelmaa (OPS2017). 

Opetussuunnitelmassa opintojaksojen osaamistavoitteet on luokiteltu akateemisen 

ydinainesanalyysin kolmeen tasoluokkaan: ydinaines, täydentävä aines sekä lisätietämys. 

Tasoluokkien osaamisvaatimukset on esitetty kuvassa 27 (Lapin AMK.2021d). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ydinaines kattaa perusosaamiseen saavuttamiseksi liittyvät osaamisvaatimukset. 

Täydentävä aines -tasolla on asetettu perusosaamista laajentavat osaamisvaatimukset, jotka 

pohjautuvat aiemman ydinosaamisen hallintaan. Lisätietämys sisältää erityisosaamiseen 

liittyvät osaamisvaatimukset. (Lapin AMK 2021c.)  

 

Kuva 27. Ydinainesanalyysin osaamistasot (Lapin AMK 2021d). 
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syventävien osa‐aihealueiden hallitsemiseksi
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Taulukossa 5 on esitettynä OPS 2017:n mukaiset hydrauliikan osaamistavoitteet 

opintojaksokohtaisesti (luku 4.1). Osaamistavoitteet sijoittuvat konetekniikan kompetenssin 

alaisuuteen ilman erillistä hydrauliikan kompetenssijakoa. 

   

Aiempien selkeiden tekniikan koulutusohjelman hydrauliikan opetukseen suuntautuvien 

kompetenssien puuttumisen vuoksi on tässä yhteydessä laadittu hydrauliikan opetukseen 

suunnatut spesifisoidut kompetenssit. Kompetenssit muodostavat yksittäiset laajemmat 

osaamiskokonaisuudet, jotka koostuvat pienemmistä osaamistavoitekokonaisuuksista. 

Kompetenssien muodostamisen myötä osaamistavoitteiden tasoluokittelu sekä 

opintojaksokohtainen sijoittelu voidaan suorittaa selkeämmin. Kompetenssien 

muodostamisessa on huomioitu suoritetun osaamistarvekyselyn tulokset sekä aiemmat 

OPS2017:n taustalla olevat työelämän sekä CETOP:n kompetenssien perusteella laaditut 

osaamistavoitteet. Hydrauliikan henkilöstökoulutuksessa voidaan osaamistarvekyselyn 

tuloksien pohjalta todeta sisällön muodostuvan opetuksen osaamistarpeiden myötä 

samankaltaisiksi. Tämän johdosta on laadittu hydrauliikan opetukselle ja 

henkilöstökoulutukselle yhteiset kompetenssit. Kompetensseja on viisi kappaletta, ja ne 

kattavat opintojaksot, joiden yhteydessä on hydrauliikan opetusta. Taulukossa 6 on 

kompetenssimatriisissa esitettynä kompetenssit sekä niiden jakautuminen opintojaksoittain, 

lukukausiajankohtineen konetekniikan koulutusohjelmassa ja hydrauliikan 

henkilökoulutuksessa. 

 

Taulukko 5. OPS2017 mukaiset hydrauliikan opetuksen osaamistavoitteet
opintojaksokohtaisesti. 
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Konetekniikan perusteiden sekä automaatioratkaisuiden opintojaksot sisältävät jokaiseen 

kompetenssiin sisältyviä osaamistavoitteita. Proportionaali- ja servohydrauliikka puolestaan 

syventää aiempaa osaamista spesifikoituen opintojakson nimen mukaisiin hydrauliikan 

aihealueisiin.  

 

Hydrauliikan henkilöstökoulutuksen kompetenssimatriisi koostuu muista paitsi hydraulisten 

järjestelmien suunnitteluun kohdistuvasta kompetenssista. Henkilöstökoulutusta koskevissa 

kyselyn tuloksissa tätä aihealuetta ei korostettu, joten suunnitteluun kohdistuva koulutus on 

poissuljettavissa hydrauliikan henkilöstökoulutuksesta. Koulutus on noudattanut aiemmin 

tiivistettyä aihekokonaisuutta hydrauliikan opetuksen osaamistavoitteista. Nämä 

osaamistavoitteet ovat edelleen selvästi nähtävillä kyselyn tuloksista korostaen 

piirrossymboleiden sekä piirikaavioiden tulkintaa, peruskomponenttituntemusta, 

hydraulisen järjestelmän perusteita sekä kunnossapidollisesti hydrauliikkaöljyn puhtauden 

merkitystä.  

 

Taulukossa 7 on esitettynä osa muodostetuista osaamistavoitteista, jaettuna 

hydrauliikanopetuksen kompetenssiryhmiin. Osaamistavoitteet jakautuvat edelleen 

kompetenssiryhmissään osaamistasovaatimusluokkiin. Osaamistarvekyselyn tulokset on 

sitoutettu aiempiin osaamistavoitteisiin ja mikäli sopivaa valmista sitouttamistavoitetta ei 

Taulukko 6. Hydrauliikan kompetenssimatriisi. 
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2 Konetekniikan perusteet x x x x x

4 tai 5 Automaatioratkaisut x x x x x

6 Proportionaali‐ ja servohydrauliikka x x x
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ole ollut, on osaamistarvekysymyksestä muodostettu oma osaamistavoite. Liitteessä 3 on 

muodostettu osaamistavoitetaulukko kokonaisuutena. 

  

Taulukossa 7 osaamistavoitteet on korostettu eri värein opintojaksoihin sekä kohdistettu 

osaamisen eri vaatimustasoihin. Osaamistavoitteiden sijoittamisessa on huomioitu kyseisen 

osaamistavoitteen tuoman osaamisen hyödyntämismahdollisuus seuraavassa 

kompetenssissa sekä opintojaksossa. Lisäksi osaamistavoitteiden asettelussa on hyödynnetty 

osaamistarvekyselyn tuloksista muodostetun taulukon 4 mediaanipainotusta sekä kuvan 26 

osaamisen korostustarpeita. Korostetut sekä tärkeäksi määritetyt osaamistarpeet on sijoitettu 

alkavaksi mahdollisimman varhaisessa vaiheessa hydrauliikkaopetusta jatkuen myös muilla 

hydrauliikan opetusjaksoilla. 

 

  Hydrauliikan henkilöstökoulutusten 1. päivän osaamisen sisältörakenne 

Kehitettävän virtuaalisen oppimisympäristötoteutuksen tulee toimia teollisuuden 

hydrauliikan henkilöstökoulutuksen ensimmäisen koulutuspäivän itsenäisenä 

oppimisalustana. Kyseinen toteutus toimii tulevaan koulutusympäristöön perehdyttävänä 

sekä hydrauliikan perusvalmiudet antavana osiona. Koulutuspäivän kompetenssi ja 

osaamistavoite sisältö on esitetty taulukossa 8. 

Taulukko 7. Hydrauliikan osaamistavoite jakautuminen kompetensseittain. 
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Taulukko 8. Henkilöstökoulutuksen 1. päivän kompetenssi ja osaamistavoitesisältö 

 

 

Ensimmäisen koulutuspäivän osaamistavoitesisältö muodostuu taulukon 8 mukaisesti. 

Hydrauliikan perustyöturvallisuus luo turvallisen työskentelyn perusteet koulutuksen 

muiden päivien laboratorioharjoituksille sekä kertaa yleiset työturvallisuusohjeet 

hydrauliikan parissa työskennellessä. Järjestelmän peruskomponentit toimintaperiaatteineen 

tukevat koulutuksen tulevien laboratorioharjoitusten suorittamista sekä piirrossymboleiden 

ja hydrauliikan piirikaavioiden tulkintaa. Hydrauliikan perussuureet sekä niiden laskenta 

yhdessä nestemekaniikan perusteiden, hydrostatiikan ja -dynamiikan kanssa tukevat 

hydraulisten järjestelmien energiantuoton perusteiden tuntemusta. Lisäksi näihin liittyvät 

tehtävät tukien oppimista.  
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10 POHDINTA 

 

 

Työssä käsitellyiden aiheiden myötä voidaan todeta, ettei virtuaalisen oppimisprosessia 

korostavan oppimisympäristön toteuttaminen ole yksinkertaista. Kuten Johnston et al. 

(2021) tutkimuksessaan huomioi, oppijoiden oma tietämys ja ymmärrys aiheesta on tärkeää 

virtuaalisessa oppimisessa. Oppimisprosessin korostamisella tässä yhteydessä tarkoitetaan 

elinikäisen oppimisen huomioimista motivoivalla sekä itsenäistä oppimista tukevalla 

oppimisympäristöllä. Toimintaympäristön kuvaaminen 360˚ virtuaaliympäristöksi on vain 

yksi aihealue tätä kokonaisuutta, ympäristön digitalisoimisen muodossa. Johdonmukaisen, 

vuorovaikutteisen, aktivoivan oppimisen ja siihen tarvittavan oppimismateriaalin hallinta 

sekä reaaliaikaisen itsenäisen oppimisen reflektoinnin mahdollistaminen ovat avaintekijöitä 

virtuaalisen oppimisympäristön toteuttamisen yhteydessä. Pelkkä virtuaalinen 

toimintaympäristö ei riitä täyttämään edellä kuvattuja avaintekijöitä.  

 

Yksittäisistä digitaalisia ratkaisuja käyttävät ratkaisut tuovat lisäarvoa digitalisaation avulla, 

mutta ovat irrallisia tekijöitä oppimisympäristössä, kuten esimerkkinä Pauniaho et al. (2003) 

Tampereen yliopistolle virtuaalitodellisuuteen (VR) pohjautuvassa hydrauliikan 

toteutuksessa toteavat. Tämän työn tuloksena muodostettu virtuaalinen oppimisympäristö 

laajentaa kyseistä määritettä lisäten siihen edellä mainittuja avaintekijöitä ja sitoen eri 

digitaaliset ratkaisut yhtenäiseksi yhdeksi oppimisympäristöksi. Oppimisympäristö-termin 

sijaan voidaan puhua jopa oppimisalustasta virtuaaliympäristön ja Moodle-oppimisalustan 

integraation johdosta. Virtuaalinen oppimisympäristö on upotettu osaksi Moodlea, jolloin 

opiskelijan ei tarvitse liikkua erillisten toteutuksen välillä, kuten Gao et al. (2008) 

suorittamassa tutkimuksessa olleen virtuaalisen simulaatioympäristön kohdalla. Nyt 

toteutetussa integraatiossa opiskelija on pääsääntöisesti virtuaalisessa ympäristössä, jonka 

sisältönä olevat materiaalit sekä tehtävät ovat linkitettynä Moodlen materiaaliin. Käyttäjä ei 

huomaa tätä rajapintamuutosta oppimisympäristössä toimiessaan vaan etenee tehtävien 

ohjaamana oppimissisällöstä toiseen. Ohjaaminen edesauttaa oppijaa loogisen etenemisen 

suhteen, luoden oppimisprosessista johdonmukaisen. Tämä etenemisen ohjaavuus -

ominaisuus puuttui useammasta luvun 6 vertailussa olleista toteutuksista sekä Lapin AMK:n 

case-tapauksista. Luvun 6 vertailussa Bosch Rexroth:n toteutuksessa käytettiin 

oppimismoduulien välisessä etenemisessä tehtävien suorittamiseen perustuvaa toimintaa. 
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Modulaarisuus sekä tehtävien ohjaavuus toteutuvat myös nyt muodostetussa 

oppimisympäristössä. Tällä tavoin ympäristöstä voidaan muodostaa tarvittaessa täysin 

itsenäinen opiskelukokonaisuus, jossa oppija voi reflektoida oppimistaan tehtävistä saadun 

arvioinnin perusteella.  

 

Helppo muokattavuus tuo joustavuutta ja monipuolistaa virtuaalisen ympäristön 

hyödyntämistä eri opintojaksoilla. Virtuaalisesta koneautomaation laboratoriosta 

muodostettu iframe on upotettavissa mille tahansa Moodle-alustan opintojaksototeutukselle. 

Upotettu iframe voidaan varustaa juuri sen opintojakoon ja opinto-osioon sisältyvällä 

materiaalilla. Kireev et al. (2019) sekä Zhao et al. (2019) tutkimuksiensa perusteella toteavat 

niin sanotun sekoitetun oppimisen sopivan hydrauliikan opetukseen. Nämä tutkimukset 

suoritettiin eri digitaalisten sovellusten yhdistämisellä sekä etä- ja lähiopetuksen 

kombinaatiolla. Molemmat tutkimukset osoittivat eri menetelmien tai sovellusten 

yhdistämisen aktivoivan oppimista. Muodostetussa oppimisympäristössä toteutuvat eri 

digitaaliset ratkaisut ja niiden soveltuvuus etä-, verkko- sekä lähiopetukseen sekä 

henkilöstökoulutuksiin. Henkilökoulutusten kannalta katsottuna tämä joustavuus tuo 

toteutetulle oppimisympäristölle helpon räätälöitävyyden lisäarvon, joka tukee OECD:N 

laatimia ehdotuksia koulutuksien kehittämiseksi.  

 

Lacka, Wong ja Haddouf (2020) havaitsivat tutkimuksessaan, että 

korkeakouluopiskelijoiden oppimistuloksia virtuaalisessa oppimisympäristössä ei ole 

empiirisesti todennettu. Virtuaalisen ympäristön käyttäminen oppimisessa tukee oppimista, 

mutta tutkimuksen mukaan virtuaalisuuden käyttöä tulee tutkia käytännön tasolla enemmän.  

Edellä mainittujen tulosten valossa tämän työn mukainen tavoitteellinen virtuaalisen 

oppimisympäristön toteuttaminen sekä sen tuleva käytännön tutkimus on tärkeää 

oikeanlaisten digitaalisia sovelluksia hyödyntävän oppimisympäristön muodostamiseksi. 

 

Oppimisympäristö tarvitsee toimiakseen halutunlaisella tavalla oikeanlaisen 

oppimismenetelmän sekä tarkoin määritellyt osaamistavoitteet. Osaamistavoitteiden sekä 

oppimismenetelmien määrittämiseksi tulee huomioida niin koulutusalaa koskevat 

erityispiirteet kuin myös nyky-yhteiskunnan kehitysrakenteeseen kohdistuvat vaatimukset. 

Oppiminen on osa nykypäivää ja läsnä kaikkialla, se ei ole enää yhteen tiettyyn luokkatilaan 

ja aikaan sidottu käsite. Uden et al. (2012) toteavat nyky-yhteiskunnan teknologian 
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kehityksen muuttaneen ajasta ja paikasta riippumattoman reaaliaikaisen oppimisen 

muodostuneen yhä enemmän osaksi työelämää. Tämän muutoksen kautta ei voida olettaa, 

että oppiminen voitaisiin toteuttaa pelkästään yhden oppimiskäsityksen tai - näkemyksen 

kautta. ”Mikä on se yksi ja oikea oppimiskäsitys tai -menetelmä” on kysymys, mihin on 

useampi vastaus vastaajasta riippuen. Voidaanko vain ”sokeasti” mennä yhden tiukasti 

määritellyn käsityksen turvin ja toteuttaa empirismiin pohjautuvaa behaviorismista 

oppimiskäsitystä vai konstruktivistisen tukevaa kognitiivista oppimisnäkemystä? Tarvitaan 

soveltavaa toimintaa huomioiden perinteisiä hyviksi todettuja tiettyihin oppimisen piirteisiin 

vastaavia menetelmiä, sekä uusia aktivoivia ja itsenäisiä ajasta ja paikasta riippumattomia 

jatkuvaa oppimista tukevia menetelmiä, kuten Noordin et al. (2011) toteaa tutkimuksessaan 

ongelmaperusteisen ja projektipohjaisen oppimisen soveltuvuudesta insinöörikoulutuksessa.  

 

Muodostettu virtuaalinen oppimisympäristö sitoo oppimisen ennalta määriteltyyn 

oppimiskokonaisuuteen, joka koostuu erillisistä oppimisosatekijöistä ohjaten oppijaa 

kokonaistiedon sisäistämiseen. Lindblom-Ylänne Nevgi (2003) kuvaa tämän kaltaista 

opetussuunnittupohjaista, opettajakeskeistä pedagogista toimintaa suljetuksi perinteistä 

empiiristä katsomusta edustavaksi suljetuksi oppimisympäristöksi. Onko virtuaalinen 

oppimisympäristö sellaista katsomusta todella tukeva? Oppimisympäristön määrittämisessä 

on tärkeää huomioida työelämän asettamat vaatimukset, jotka johtavat paremmin 

ammatillisten valmiuksien oppimiseen. Lisäksi huomioitavaa on, että virtuaalinen 

oppimisympäristö valmistaa oppijaa tulevia oppimistapahtumia varten ennalta määriteltyjen 

oppimistehtävien ja materiaalien avulla. Näiden tarkastelunäkökulmien kautta katsottuna 

virtuaalinen oppimisympäristö tässä tapauksessa tukee tavoitteiltaan kahta erillistä 

opetusmenetelmää, ongelmaperusteista oppimista sekä käänteistä oppimista. Näiden myötä 

aiemmin suljetuksi nimetty oppimisympäristö olisi avoin oppijan aktiivista osallistuvaa 

toimintaa tukeva oppimisympäristö, joka tukee konstruktivistista oppimiskäsitystä. Rauste-

Von Wright, M et al (2003) siteraa Bransfordin (2000) kysymystä ”mikä on paras 

opetusmenetelmä” vertaamalla sitä kysymykseen ”mikä on paras työkalu” sekä toteaa tämän 

kaltaisten kysymystenasetteluiden olevan tarpeettomia, ellemme tiedä mihin tarkoitukseen 

työkalua tarvitaan. Samalla tavalla osaamistavoitteet määräytyvät tarpeesta, joita oppijan 

täytyy ammatillisesti osata hallitakseen tulevaa koulutustaan vastaavia työtehtäviä. 

Hydrauliikan osaamiselle on Cetop:n laatimat yleiset kompetenssit, jotka kattavat 

hydrauliikan eritasoiset työelämäosaamisvaatimukset laajasti. Riittääkö tämä aina 
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pelkästään vai onko kyseessä olevalla koulutusalueella joitain omia korostuneita 

erityispiirteitä hydrauliikan osaamisen suhteen? Kysymys on oleellinen ja sovellettavissa 

muillekin osaamisaloille tapauskohtaisesti soveltaen. Ammattikorkeakoululaissakin 

todetaan AMK:n tehtäviin kuuluvaksi edistää ja kehittää alueellista työelämää ja 

aluekehitystä. Yleiset määritellyt kompetenssit eivät takaa aina juuri kyseessä olevan alueen 

ammattiosaamistarpeita, joten syytä olisi huomioida ympäröivä työelämä, minne koulutetut 

osaajat sijoittuvat. Tämän huomioiminen palvelee kyseessä olevan alueen ja alan tarpeita 

ammattitaitoisten osaajien muodossa. Tekniikan hydrauliikan koulutuksille sekä 

henkilöstökoulutuksille tämä tarkennus oli aiheellinen, koska siinä korostuivat alueelliset 

osaamisen erityispiirteet.  

 

Tutkimusalueen hydrauliikan parissa työskentelevien erityisosaamistarpeet kartoitettiin 

järjestetyn Webropol-kyselyn avulla. Tuloksien myötä voidaan täsmentää osaamistarpeita 

entuudestaan sekä muodostaa selkeät kompetenssit koulutuksen hydrauliikan opetukselle 

sekä henkilöstökoulutuksille. Kompetenssien myötä myös osaamistavoitteet voidaan jaotella 

selkeämmin eri opintojaksoille sekä hydrauliikan henkilöstökoulutuksille.  

 

 Tutkimuksen luotettavuus ja objektiivisuus 

Kirjallisuuskatsauksessa tuotiin esille työn suorittamisen kannalta oleellista tietoperustaa. 

Lähteinä käytetään mahdollisimman tuoreita lähteitä käsiteltävät aihealueet huomioiden. 

Aihe-alueissa, joissa tieto perustuu lakeihin, asetuksiin sekä ohjeistuksiin käytetään 

viimeisimpiä saatavilla olevia julkaisuja. Lähteet, joissa käsitellään tekniikkaa osana 

kehitystä ovat alle 5 vuoden ikäisiä. Vastaavasti aiheissa, joissa tieto on vakiinnuttanut 

asemansa tieteen piirissä, käytettiin vanhempaa yli 10 vuotta vanhaa lähdeaineistoa.  

 

Haastattelututkimuksen kyselyyn vastanneiden lukumäärä oli 5. Alhainen vastausmäärä 

johtuu kohdennetusta toimialasta, jonka parissa toimijoita Kemi-Tornion teollisuusalueella 

on suhteellisen vähän. Kyselyn tulokset tukivat Kemi-Tornion teollisuusalueen mikro- ja 

suuryritysjakaumaa. Suurimmat hydrauliikan käyttäjät alueella ovat suuryritykset (Metsä 

Fibre, Stora Enso, Outokumpu Oy:n terästehdas sekä Outokumpu Chrome Oy:n kaivos), 

joiden hydrauliikkaan liittyvissä huolto- ja kunnossapidossa toimivat lisäksi useat 

pienyritykset. Vastanneiden toimialajakauma hydrauliikan parissa tukee edellä esitettyä 

toteamusta. Kyselyn kohderyhmän voidaan katsoa kohdentuneen oikein ja vastaustuloksien 
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olevan valideja sekä tukevan aiempaa käsitystä osaamistarpeista. Vallitseva Covid-19-

pandemia on vaikuttanut näiden ulkoisten toimijoiden työllisyystilanteeseen teollisuuden 

vähentyneiden investointien takia. Vähentyneiden teollisuuden investointien myötä 

teollisuudelle palveluitaan tarjoavien toimijoiden toiminta-aste voi olla epävarmaa ja he ovat 

joutuneet rajoittamaan tai lopettamaan toimintaansa, mikä on voinut vaikuttaa tämän 

kyselyn alhaiseen vastanneiden lukumäärään. Koska muutoin hyvin taustoitettu kysely on 

suoritettu anonyymisti, varmuutta edelle mainituille spekulaatiolle ei voi voida tarkemmin 

esittää.  

 

Kehitetty virtuaalinen oppimisympäristötoteutus verifioituu olemassa olevien etä- ja 

verkkototeutusten suhteen. Ympäristö toteuttaa itsenäisen aktiivisen oppimisen mukaisesti 

jatkuvan oppimisen edellytyksiä sekä toimintarakenteeltaan tukee ongelmalähtöisen sekä 

käänteisen oppimisen ideologiaa. 

 

 Tulosten hyödynnettävyys, yleistettävyys sekä uutuusarvo  

Ilman tämän työn suorittamista ei kehitteillä oleva koneautomaation virtuaalinen 

oppimisympäristö olisi muodostunut nykyisen kaltaiseksi. Tähän vaikuttavia asioita ovat 

ajalliset resurssitekijät taustatiedon kartoittamisen suhteen. Ilman suoritettua 

taustatietokartoitusta ei esimerkiksi itsenäistä oppimista tukevan virtuaaliympäristön ja 

Moodlen integraation tärkeys olisi korostunut. Mikäli integraatiorakenne ei olisi 

toteutettavan kaltainen, virtuaalinen oppimisympäristö olisi muodostunut enemmän MOOC-

kurssialustaa vastaavaksi. Tällöin virtuaalinen 360˚ toimintaympäristö olisi lähinnä 

vähemmän lisäarvoton liitännäinen kuin kiinteäosa oppimisympäristökokonaisuutta.  

 

Integraatio on Lapin AMK:n sekä DEKRA Industrial Oy:n yhteistyössä uutta ja tulee 

toimimaan VALTO360˚:n pilottiesittelyalustana. DEKRAn tuotekehitys tulee saamaan 

tämän työn suorittamisen myötä uutuusarvoa tuotteelleen. Virtuaalisten 

oppimisympäristöiden kehittäminen osaksi opetusta on ollut Lapin AMK:ssa suunnitteilla 

pitkään. Tämä diplomityö luo kokemuspohjaa ja ohjeistustakin oppimista tukevan 

virtuaalisen oppimisympäristön toteuttamisesta myös muiden osaamisalojen käytettäväksi. 

Laaditut tarkennetut hydrauliikan kompetenssit sekä osaamistavoitteet kehittävät 

hydrauliikan henkilöstökoulutusten ja opetuksen sisältöä. Tarkennetut kompetenssit 
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parantavat alueellista hydrauliikan osaamista vastaamaan tarkemmin Kemi-Tornion 

teollisuusalueen vaatimuksiin. 

 

  Jatkokehitystoimenpiteet 

Tämän diplomityön tekemisen myötä Lapin AMK:n konetekniikan virtuaalisen hydrauliikan 

oppimisympäristön toteuttaminen jatkuu edelleen yhteistyössä DEKRA:n ja 

eOppimispalveluiden kanssa. Seuraava konkreettinen askel tästä on integraatioversion 0.1 

jatkokehittäminen. Kehitettäviä toimia ovat seuraavaksi oppilaskäyttöliittymän ulkoasu, 

materiaalinhallinta ja käyttöliittymän POI-kohdisteiden monipuolisempi hallittavuus. 

Tämän jatkokehittämisen myötä mahdollistuu tarkemman sisältörakenteen tuottaminen 

muodostettuun integraatioon syksyn 2021 aikana. Sisältörakenne tulee aluksi 

muodostamaan hydrauliikan henkilöstökoulutuksen ensimmäisen päivän. Sisältö tulee 

rakentumaan muodostettujen henkilöstökoulutukselle suunnattujen kompetenssien 

mukaisesti pitäen sisällään käänteisen oppimisen kautta toteutetun tutustumisen 

laboratorioympäristöön sekä siellä työskentelyyn. Kyseisen päivän sisältö tulee palvelemaan 

myös varsinaista hydrauliikan opetusta ennen varsinaisia laboratorioharjoituksia, 

perehdyttävänä osiona. Lapin AMK:n konetekniikan hydrauliikan opetuksessa virtuaalinen 

oppimisympäristö tulee olemaan hydrauliikkaan liittyvien opintojaksojen lähi- ja 

etäopetuksen oppimisalustana. Eri opintojaksojen materiaalien valmistelut sijoittuvat 

myöhempään vaiheeseen henkilöstökoulutuksen sisältömateriaalin laadinnan ja 

käyttöönoton jälkeen.  

 

Tässä työssä esitetty konetekniikan hydrauliikan virtuaalisen oppimisympäristön 

toteuttaminen on Lapin AMK:n kohdalla pilottihanke VALTO360˚-virtuaaliympäristöä 

hyödyntäen. Vuoden 2021 lopussa tämän pilottihankeen tulokset VALTO360˚:n suhteen 

ratkaisevat mahdollisen kyseisen ohjelmistopalvelun jatkokäytön Lapin AMK:ssa. Oleellisia 

tuloksellisia seikkoja ovat integraation onnistuvuus sekä käyttäjäkokemukset 

oppimisalustana oppijan sekä sisällöntuottajan näkökulmasta. Jatkotoimenpiteenä näiden 

tuloksien esille tuomiseksi tulee miettiä mahdollista erillisen kyselyhaastattelun laatimista 

virtuaalisen oppimisympäristön käyttökohderyhmälle. Koska työn suorittaminen pohjautuu 

hankerahoitukseen, tulee käyttäjäryhmälle hankkeen myötä automaattisesti hankkeen 

rahoittajan laatimat kyselylomakkeet, joiden perusteella rahoittaja seuraa hankkeen 

onnistumista. Tämän lisäksi Lapin AMK:lla on henkilöstökoulutuksille erilliset 
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kyselylomakkeet koulutuksiin osallistujille. Tekniikan alan opiskelijoille tulisi näiden lisäksi 

suunnitella erillinen haastattelulomake varsinaisen hydrauliikan virtuaalisen 

oppimisympäristön sekä uusien osaamistavoitteiden  toimivuuden seuraamiseksi. 

 

  Johtopäätökset  

Osaamistarvekyselyn tulokset tukevat hydrauliikan opetuksessa ja henkilöstökoulutuksissa 

aiemmin käytettyjä osaamistavoitteita. Korostetusti esille nousee 

peruskomponenttituntemuksen, piirrossymboleiden sekä hydrauliikkapiirikaavioiden 

tulkinta taito. Kyseiset erityispiirteet ovat sisältyneet aiempiin osaamistavoitteisiin, mutta 

kyselyn tuloksien pohjalta voidaan todeta näiden erityispiirteiden esille tuonnin 

tarpeellisuutta entisestään opetuksessa sekä henkilöstökoulutuksissa. 

Henkilöstökoulutuksissa korostetuimmassa asemassa hydrauliikan opetukseen nähden ovat 

hydrauliikan kunnossapitoon sekä huoltamiseen liittyen hydraulisen energiantuoton 

perusteiden tuntemus sekä hydrauliikkaöljyn kunnonvalvonta.  

 

Aiemmin tekniikan koulutukselta puuttuivat räätälöidyt kompetenssit 

hydrauliikanopetukselle sekä -henkilöstökoulutukselle. Tämä on hankaloittanut 

osaamistavoitteiden johdonmukaista kokonaishallintaa opintojaksoittain. 

Osaamistavoitteiden jaottaminen erillisten ammattipätevyyttä ja osaamista kuvaavien 

pääryhmien ja kompetenssien alle loi edellytyksen selkeälle ja johdonmukaisesti etenevien 

osaamistavoitteiden jaksottamiselle opintojaksoittain. Jaksottamista helpottamaan 

muodostetut osaamisvaatimukset edesauttavat johdonmukaisen oppimisprosessin 

toteuttamista. Edellinen osaamisvaatimus luo tietopohjaa seuraavalle edeten hydrauliikan 

perusosaamisesta aina proportionaali- ja servohydrauliikan sekä öljyn kunnossapidollisten 

erityispiirteiden hallintaan. 

 

Hydrauliikan opetuksen sekä henkilöstökoulutusten osaamisen erityispiirteet -kyselyn 

tulokset tukevat toisiaan, joten ei ollut tarpeen määrittää erillisiä yksilöllisiä kompetensseja 

opetukselle ja koulutukselle. Muodostettujen kompetenssien myötä hydrauliikan 

henkilöstökoulutukselle on valittu kyselyn tuloksia tukevat kompetenssit 

osaamistavoitteineen. Muodostettuja kompetenssiryhmiä on viisi, joista 

henkilöstökoulutuksissa mukana on neljä kompetenssiryhmää. Pois jäävä kompetenssi 

kattaa hydraulisten komponenttien ja järjestelmien perusmitoitukseen liittyvät 
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osaamistavoitteet. Kyseisen kompetenssin poissulkeminen henkilöstökoulutuksissa 

perustuu kyselyn tuloksiin. Jäljelle jääneet neljä kompetenssiryhmää ovat: 

 Hydrauliikan perusteet 

 Hydrauliset järjestelmät 

 Hydraulisen järjestelmän huolto ja kunnossapito 

 Hydrauliikan harjoitukset. 

Kyseiset kompetenssit sisältävät kyselyn tuloksia tukevat osaamistavoitteet komponenttien 

perustuntemuksesta, työturvallisuudesta ja piirikaavioiden tulkinnasta vika-analyysien 

suorittamiseen. Hydrauliikan harjoitukset sisältyvät oleellisena osana hydrauliikan 

osaamistavoitteisiin perustuen itse oppimisprosessiin ja tukien elinikäisen oppimisen 

periaatetta oppijaa aktivoivien oppimismenetelmien avulla.  

 

Henkilöstökoulutuksen kohdalla virtuaalinen oppimisympäristö tulee käsittämään itsenäisen 

koulutuksen ensimmäisen päivän toteutuksen. Osaamistarve kyselyn pohjalta sekä aiempaa 

koulutussisältöä hyödyntäen koulutuksen ensimmäiselle päivälle on muodostettu 

oppimissisältö rakenne-, kompetenssi- ja osaamistavoiteasteella. Oppimissisältö koskee 

koneautomaation laboratoriotyöskentelyyn perehdyttämistä sekä osaamistavoitteita 

kompetensseissa Hydrauliikan perusteet, Hydrauliset järjestelmät sekä Hydraulisen 

järjestelmän huolto ja kunnossapito. Sisältörakenne tukee koulutuksen lähiopetuspäiviä sekä 

niihin sisältyviä laboratorioharjoituksia.  

 

Kompetenssien sitominen osaksi virtuaalisoimista vaatii itsenäisen sekä motivoivaa 

oppimista tukevan oppimisympäristökokonaisuuden. Virtuaalisen oppimisympäristön 

toteuttamiseksi suoritettiin koneautomaation laboratorion 360˚ panoraamakuvaaminen. 

Virtuaaliympäristön muodostaminen toteutettiin DEKRA Industrial Oy:n VALTO360˚ 

virtuaalinen toiminta- ja tuotantoympäristö -ohjelmistolla. Virtuaalinen 

koneautomaationlaboratorio yksinään ei toteuta ubiikkia oppimisympäristöä. Ubiikin 

oppimisympäristön muodostamiseksi Lapin AMK:n käyttämän Moodle-oppimisalusta sekä 

VALTO360˚ -virtuaalinen koneautomaation laboratorio integroitiin yhtenäiseksi 

oppimisalustaksi. Integroimisessa käynnissä on DEKRA:n VALTO360˚ 

ohjelmistototeutuksesta vastaavalla kehitysryhmällä ensimmäisen kokeiluversion, versio 0.1 

jatkokehittäminen. Version 0.1 jatkokehityksen lopputavoitteena on toiminnallisuuden 

toteuttaminen työssä esitetyn kaltaisen oppimisympäristön toteuttamiseksi. 
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11 YHTEENVETO 

 

Työn tavoitteena oli kehittää hydrauliikan virtuaalinen oppimisympäristö tukemaan Lapin 

AMK:n teollisuudelle suunnattuja hydrauliikan henkilöstökoulutuksia sekä tekniikan 

koulutuksen hydrauliikan opetusta. Työssä toteutettiin koneautomaation laboratorion 

virtuaalinen kaksonen, joka integroitiin osaksi Moodle-oppimisalustaa. Integraatio 

muodostaa lisäarvoa virtuaaliseen kaksoseen sekä Moodle oppimisalustaan tehden 

oppimisesta itsenäistä, aktivoivaa sekä johdonmukaista.  

 

Hydrauliikan koulutusten ja opetuksen osalta oli oleellista tarkistaa opetustavoitteiden 

vastaavuus työelämän tarpeisiin. Tarkistus suoritettiin Webropol-kyselynä ja tuloksista 

muodostettiin hydrauliikan opetukselle ja koulutuksille tarkennetut opetustavoitteet. 

Opetustavoitteiden lisäksi laadittiin hydrauliikan opetukselle kohdennetut kompetenssit ja 

muodostettiin osaamistavoitteiden jaottelu hydrauliikkaa käsittäville opintojaksoille sekä 

hydrauliikkakoulutukselle. 

 

Hydrauliikan virtuaalinen oppimisympäristö tulee edistämään jatkuvan oppimista Lapin 

maakunnan alueella vastaten niin ammattikorkealain kuin OECD:n asettamiin edellytyksiin 

ja ehdotuksiin. Tarkempi alueellinen kehittäminen työelämän tarpeita vastaavalla 

hydrauliikan opetuksen ja koulutuksen sisällöllä sekä etäisyyksien hallinta ovat tässä 

yhteydessä korostetut toimet edellä mainitun edistämisessä. 
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