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 iPadeja pilotoineen vuosikurssin kokemukset 

 Tuen määrä vähäinen 

 Laitteen käytön opettelu lisäkuormitus 
opiskelujen alussa 

 iPad-vertaistuutoroinnin idea edellisestä 
Mobiilisti Meikussa –tapahtumasta 

 Tarkoituksena tarjota matalan kynnyksen tukea ja 
perehdytystä iPadin opiskelukäyttöön 

 Aiheesta tutkielma tekeillä 

 Ohjaajina Heikki Hervonen ja Kirsi Sainio 



”iPad – opiskelijan kokemuksia” 
Silventoinen & Heinonen (2013) 

Leo Heinonen, 
Rosa Nyberg & 
Antti Mauno 
 
iPad-tuutorit 
2014 



 Minkälaisia haasteita ilmenee iPadien 
opiskelukäytössä opintojen alussa? 

 Miten iPadien opiskelukäyttöä voidaan tukea 
vertaistuutoroinnin avulla? 

 Millaisia vaikutuksia vertaistuutoroinnilla on 

 Tablet-laitteen tehokkaaseen käyttöönottoon? 

 Uuden digitaalisen oppimisympäristön 
omaksumiseen? 



 Esittäytyminen kaikille uusille opiskelijoille 
 Kolme pop-up-koulutusta 

 Tapaa iPad-tuutori kysymystesi kanssa 

 Muistiinpanojen hallinta 

 iPadin muisti ja pilvipalvelut 

 Sähköpostivinkkejä 

 Myös koonnit koulutuksista 

 Henkilökohtainen ohjaus yhteydenottojen 
kautta 



 Sähköinen kysely ensimmäisen vuoden 
opiskelijoille marraskuussa 2014 

 Vastaajia 147-148/~170 (1.12.2014) 

 Kysely vielä auki, luvut tarkentuvat tutkielmaan 

 Kysymyksiä mm. tiedekunnan perehdytyksestä ja 
iPad-tuutoroinnista 

 Vertailua myös toisen vuoden opiskelijoiden 
kyselyihin 

 128/~170 (1.12.2014) ja 154/~170 (syksy 2013) 



Olen saanut tiedekunnassa neuvontaa ja perehdytystä iPadien käyttöön; 
perehdytyksen määrä 

Alfat 2014 Alfat 2013 

”iPad-opetuksia on mielestäni järjestetty tarpeeksi niille, jotka lisätukea tarvitsevat.” 



 Koulutus edisti iPadin 
opiskelukäyttöä: 

 Tapaa iPad -tuutorit (3.9.2014) 

▪ KA: 4,1 σ: 0,9 n: 11 

 Muistiinpanojen hallinta 
(24.9.2014) 

▪ KA: 4,3 σ: 0,8 n: 10 

 iPadin muisti- ja pilvipalvelut 
(30.10.2014) 

▪ KA: 3,9 σ: 0,7 n: 10 

Osallistuitko iPad-
tuutorien koulutuksiin? 



iPad-tuutorien antama sähköpostineuvonta tuki iPadin opiskelukäyttöä 

”iPad-tuutorien emailivinkit parhaita. Jäivät talteen ja tuli luettuakin.” 
”En päässyt koulutuksiin, mutta tietoa on välitetty myös sähköpostitse ja 
koulutuksiin osallistuneiden opiskelutovereiden kautta” 



iPadien opiskelukäytön kannalta on tärkeää, että vanhemmat opiskelijat 
opastavat iPad-laitteen käytössä 

”Vanhempien opiskelijoiden kokemukset eri sovelluksista ovat olleet erittäin hyödyllisiä” 
”Kiva saada kanssaopiskelijoilta vinkkejä iPadin käyttöön, sillä he käyttävät tablettia samaan 
kuin mekin.” 
 



Arvioi, miten hyvin osasit 
hyödyntää iPadia opiskelussa 
lukuvuoden 2014 alussa 

Arvioi, miten hyvin osaat 
hyödyntää iPadia 
opiskelukäytössä tällä hetkellä 

”Bra att det finns frivillig ipad-undervisning i början av studierna. De som behöver 
får tillräcklig undervisning, och de som redan kan behöver inte delta.” 
 



Arvioi, miten hyvin osasit 
hyödyntää iPadia opiskelussa 
lukuvuoden 2014 alkaessa 

Arvioi, miten hyvin osaat 
hyödyntää iPadia 
opiskelukäytössä tällä hetkellä 



Arvioi kuinka kauan kesti, että opit 
käyttämään iPadia sujuvasti 
opiskelussa (alfat 2014) 

Arvioi, kuinka kauan kesti, että opit 
käyttämään iPadia sujuvasti opiskelussa 
syksyllä 2013 opintojesi alkaessa (beetat 2014) 



 ”iPad-tuutoreiden pitämistä tilaisuuksista olen saanut hyviä 
vinkkejä iPadin käyttöön.” 

 ”Sain sellaisen käsityksen, että [tdk:n iPad-perehdytyksen] 
kokonaisuus on hieman "levällään".” 

 ”tutornas timmar verkade vara nödvändiga för flera som inte 
användt ipad tidigare.” 

 ”[iPad-tuutoreita] oli helppo lähestyä ja uskon, että tulen 
luottamaan heidän apuunsa vielä jatkossakin.” 

 ” Alussa ipadin opiskelukäytön opetteleminen otti enemmän 
kuin antoi ja ilman tuutorointia olisi ollut vielä vaikeampaa! 
Olisin kuitenkin kaivannut vielä enemmän tietoa erilaisista 
mahdollisista opiskelua tukevista sovelluksista” 

 ”Neuvot olivat vähän liian perusjuttuja, että niistä olisi ollut 
paljoakaan hyötyä” 

 ”[iPad-tuutorit] olivat tiedekunnan tarjoaman kirjallisen 
aloitusohjeen ohella suurin yksittäinen apu iPadin 
käyttöönotossa” 



 Vertaistuutoroinnilla hyviä tuloksia laitteen 
opiskelukäytön omaksumisessa 

 Jatko? 

 iPad-tuutorointi mukana tdk:n iPad-tuen 
kehittämisessä? 

 Uudet iPad-tuutorit? 

 Tuutorointia myös henkilökunnalle? 

 Hyvän materiaalin luomiseksi opettajien hyvä 
tietää, miten opiskelijat käyttävät laitteita 


