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VIRTUAALITODELLISUUS: MENETELMÄ, MIKÄ TULI JÄÄDÄKSEEN 
 
Virtuaalisuudesta tulee ensiksi mieleen videopelit ja pelimaailma ylipäätään. 
Virtuaalisuus on kuitenkin paljon enemmän, varsinkin sovellettuna koulutukseen, 
missä se tarjoaa rajattomat mahdollisuudet. 
 
Mutta… Mitä tarkalleen ottaen virtuaalinen todellisuus on? Termi tuli laajempaan 
tietoisuuteen myöhään 1980-luvulla alan yhden pioneerin Jaron Lanierin ansiosta. 
Tietosanakirja Britannica kuvaa virtuaalitodellisuutta ”tietokoneen käyttämisenä 
mallintamiseen ja simulaatioon, mikä mahdollistaa henkilön vuorovaikutuksen 
keinotekoisen kolmiulotteisen visuaalisen tai jonkun muun sensorisen ympäristön 
kanssa. Virtuaalitodellisuuden sovellukset upottavat käyttäjän tietokoneen luomaan 
ympäristöön, mikä simuloi todellisuutta vuorovaikutteisten laitteiden avulla. Laitteet 
lähettävät ja ottavat vastaan tietoa silmälasien, kuulokkeiden, käsineiden tai 
vartalopukujen kautta.”  
 
Kuitenkin vasta vuosikymmen sitten koulutuksen ammattilaiset aloittivat erityisesti 
oppilaitoksiin sopivaa ohjelmiston kehittämisen yhteistyössä tekniikan ammattilaisten 
kanssa.  
 
Centro San Viator aloitti yhteistyön LUDUS nimisen tietotekniikan start up -yrityksen 
kanssa vuonna 2015. Virtuaalitodellisuutta alettiin hyödyntämään opetusmenetelmänä 
erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden kanssa. Mahdollisuus tähän syntyi, kun 
varasto- ja trukkikoulutuksen yhteydessä huomattiin, että oppilaiden oppimista tuli 
tukea uusilla opetusmenetelmillä turvallisessa ympäristössä vaadittavan osaamistason 
saavuttamiseksi.  
 
Ohjelmiston kehitystyötä jatkettiin vuonna 2016 yhdessä LUDUS:n 
(https://ludusglobal.com/) ja trukkiyritys VIBACAR:n (https://www.carretillasvibacar.es/) 
kanssa. Ohjelmistoon tehtiin tarvittavia muutoksi työtehtävien vuorottamiseksi sekä 
osaamisen vaatimustason nostamiseksi 
 
Koulutukseen osallistujat käyttivät opetuksessa innovatiivista trukin toimintaa 
jäljittelevää virtuaalitodellisuutta, mikä mahdollisti täysin todentuntuisen harjoittelun 
100% turvallisessa ympäristössä. Opetusta voitiin tehdä havainnointikoulutuksesta itse 
trukin käyttämiseen sekä kaikkiin mahdollisiin monimutkaisiin päivittäisiin 
operaatioihin tuotantoympäristössä. 
 
Koulutukseen lisättiin lisäksi mahdollisuus muiden osallistujien ja opettajien seurata 
näytöltä yhden opiskelijan harjoittelua. Tämä muutti yksilökohtaisen oppimisen 
yhteisölliseksi, missä harjoittelun aikana oppilas saa palautetta sekä muilta oppilailta 
että opettajalta. Tämä taas puolestaan parantaa oppimisprosessia ja tekee siitä 
innostavamman. 
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Virtuaalitodellisuuden hyödyntäminen opettamis- ja oppimisprosessissa tekniikan 
alalla erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden kanssa vaikutti suoraan heidän 
työllistymiseensä. Yli 50% oppilaista onnistui saamaan töitä puoli vuotta kurssin jälkeen. 
 
Tämän jälkeen virtuaalitodellisuutta on hyödynnetty opetuksessa myös muilla aloilla, 
kuten hitsaamisessa tai automaalauksessa. Kokemuksen perusteella voimme 
varmuudella sanoa, että virtuaalitodellisuuden sovellukset koulutuksessa ovat erityisen 
hyödyllisiä vaikeasti työllistyvien ryhmien kohdalla, kuten kehitysvammaiset, 
syrjäytymisvaarassa olevat tai koulupudokkaat. 
 
Yhteenvetona voidaan sanoa, että keskeisiä hyötyjä virtuaalitodellisuuden sovellusten 
käyttämisessä erityistä tukea tarvitsevien koulutuksessa ovat: 
 
1. Parantaa huonommassa asemassa olevien ja erityistä tukea tarvitsevien pääsyä 
tiedon ääreen. 
 
2. Lisätä työllistymistä parantamalla nuorten pääsyä työmarkkinoille. 
 
3. Tukea pehmeiden arvojen oppimista yhteistyöhön perustuvalla työskentelyllä. 
 
4. Lisätä motivaatiota ja vähentää häiriökäyttäytymistä ja koulupoissaoloja.  
 
5. Edistää erityistä tukea tarvitsevien osallisuutta pienentämällä oppimisen esteitä ja 
vahvistamalla olemassa olevan osaamisen kehittämistä.    


