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Abstract  

This study examined the relationship between  the young aged about 14 and  
information technology as well as the factors related from the perspective of the 
young. The research  lasted two years and its empirical data is based on the    
information given by about 400 young people. The young participating in this 
research represented the whole age group in a geographically limited area. On 
the basis of the data acquisition events the research process can be divided into 
five phases  depending on each other.  In this report the research process is    
represented chronologically in the same order as it was carried out in practise. 
 
The main aim of this study was to construct an instrument to measure the young 
people’s beliefs and attitudes related to information technology. Two different 
instruments were developed and tested for this purpose during the study. The 
development of the first scale was based on the items  borrowed from the scales  
measuring mainly the adult real world. The first scale was developed and tested 
with the data from two different surveys. In the exploratory factor analysis,   
contrary to the presumptions, the benefit and status dimensions did not separate 
into their own factors. In addition the attitudes towards computers separated into 
two different factors, one of which represented a positive and the other a      
negative attitude towards information technology. The scale didn’t separate the 
young in the area of computer anxiety either. 

 
Because of the observed deficiencies in the first scale the development of an-
other scale was begun by mapping the research area first with the help of the 
quantitative material and by using both a comparable group and adult experts to 
select items for the second scale. The five presumed dimensions,  attitude,     
usefulness,  status, self-efficacy and anxiety separated into their own factors in 
the factor analytic qualification of the scale. The aim was to construct a wide 
scale but it remained quite narrow because after cleaning  only four items were 
left for each dimension. Concerning the attitude towards computers the          
developed scale gave the girls and boys almost the same values, which is an  
exceptional result even internationally examined. The functionality of the scale 
was tested by models used and tested in earlier studies. On the basis of fit      
parameters different models worked quite well but their explanation rate       
variance was not very high. 
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In addition to the development work of the scale, another  aim of the study was 
to acquire and analyse real-time information on the relationship between the 
young and information technology. On the basis of the data  the young use    
information technology  mainly at home as consumers for hedonistic purposes. 
No major differences were observed in the use of information technology      
between the boys and girls but structurally network communication  was      
characteristic of girls whereas computer games interested the boys more. The 
home proved to be an important place also for  informal learning about          
information technology.  The study also analysed the factors affecting the      
development of the young becoming an expert  in information technology. Signs 
of digital generation gaps related to information technology turned up between 
parents and children. The biggest inequality among the young was caused by the 
lack of broadband access still in about every fifth home. The opportunity to use 
information technology outside home, e.g. as an optional school subject, didn’t 
in practice compensate the opportunity to use information technology at home. 
 
One purpose of this study was to approach the question also asked in the title of 
PISA (2005) report: “Are Students Really Ready for a Technology-Rich World?” 
This study didn’t give an unambiguous answer to the question either, but     
hopefully it gave at least some partial grounds for formulating the answer. It is 
suggested in the study that research of informal learning related to information 
technology should be increased and tests to measure the digital literacy of the 
young should be developed. 

 
Keywords: anxiety, attitude, believes, IT, usefulness,  status, self-efficacy, scale. 
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Tiivistelmä 

Tässä tutkimuksessa tarkasteltiin noin 14 vuoden ikäisen koulunuorison ja tieto-
tekniikan välistä suhdetta sekä siihen liittyviä tekijöitä nuorison näkökulmasta. 
Tutkimus ajoittui kahden vuoden ajalle, ja sen empiirinen aineisto koostui noin 
400 nuoren antamista tiedoista. Tutkimuksessa mukana olleet nuoret edustivat 
koko ikäryhmää maantieteellisesti rajatulta alueelta. Tiedonhankintatapahtumien 
perusteella tutkimusprosessi voidaan jakaa viiteen toisistaan riippuvaan vaihee-
seen. Tässä raportissa tutkimusprosessia kuvataan kronologisesti siinä järjestyk-
sessä kuin se käytännössä toteutettiinkin.  

 
Tutkimuksen päätavoitteena oli mittarin rakentaminen nuorison tietotekniikkaan 
liittyvien uskomusten ja asenteiden mittaamiseksi. Tutkimusprosessin aikana 
tähän tarkoitukseen kehitettiin ja testattiin kahta eri mittaria. Ensimmäisen mitta-
rin kehittäminen painottui aikaisemmista, pääosin aikuisten reaalimaailmaa var-
ten suunnitelluista mittareista lainattuihin väitteisiin. Mittaria kehitettiin ja testat-
tiin kahdesta eri survey-kyselystä saadulla aineistolla. Eksploratiivisessa faktori-
analyysissä hyöty- ja status-dimensiot eivät oletusten vastaisesti erottuneet omik-
si faktoreikseen, ja lisäksi tietotekniikka-asenne jakautui kahdeksi eri faktoriksi, 
joista toinen edusti myönteistä, toinen varauksellista suhtautumista tietotekniik-
kaa kohtaan. Mittari ei myöskään erotellut nuoria tietotekniikkaan liittyvien pel-
kojen ja ahdistuksen alueella.  

 
Ensimmäisessä mittarissa havaittujen puutteiden vuoksi toisen mittarin kehittä-
minen aloitettiin kartoittamalla tutkimusaluetta ensin kvantitatiivisen aineiston 
avulla käyttämällä sekä vertaisryhmää että aikuisia asiantuntijoita mittariin tule-
vien väitteiden valinnassa. Mittarin faktorianalyyttisessä kvalifioinnissa oletetut 
viisi dimensiota, asenne, hyöty, status, luottamus ja ahdistus, erottuivat omiksi 
faktoreikseen. Tavoiteltuun yleisluonteisuuteen nähden mittari jäi kapeaksi, kos-
ka puhdistuksen jälkeen siihen saatiin vain neljä osiota dimensiota kohti. Tieto-
tekniikka-asenteen eli tietotekniikasta pitämisen suhteen mittari antoi tytöille ja 
pojille jokseenkin samoja arvoja, mikä on kansainvälisestikin tarkasteltuna poik-
keuksellinen tulos. Mittarin toimivuutta testattiin aikaisemmissa tutkimuksissa 
käytetyillä ja testatuilla malleilla. Testauksista saatujen sovitusparametrien pe-
rusteella mittari toimi pääsääntöisesti hyvin, mutta sen antamat selitysasteet jäi-
vät  pieniksi. 
   
Mittarin kehittämistyön ohella tutkimuksen toisena tavoitteena oli hankkia ja 
analysoida ajantasaista tietoa nuorten ja tietotekniikan välisestä suhteesta. Ai-
neiston perusteella nuoret käyttävät tietotekniikkaa eniten kotona kuluttajapai-
notteisesti hedonistisiin tarkoituksiin. Tyttöjen ja poikien tietotekniikan käytön 
määrissä ei ollut kovin suuria eroja, mutta rakenteellisesti  kommunikointi tieto-
verkkojen avulla on leimallista tytöille, kun taas tietokonepelit kiinnostavat 
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enemmän poikia kuin tyttöjä. Koti osoittautui tärkeäksi paikaksi myös tietotek-
niikkaan liittyvän informaalisen oppimisen kannalta. Tutkimuksessa analysoitiin 
mm. nuorten tietotekniikkaan liittyvän asiantuntijaroolin kehittymiseen vaikutta-
via tekijöitä. Merkkejä sukupolvien välisistä tietotekniikkaan liittyvistä  digitaa-
lisista kuiluista tuli esille vanhempien ja lasten välillä.   Suurimman eriarvoisuu-
den nuorten keskuudessa aiheutti laajakaistaliittymän tasoisen verkkoyhteyden 
puuttuminen vielä noin joka viidennen nuoren kotoa. Mahdollisuus käyttää tieto-
tekniikkaa kodin ulkopuolella, esimerkiksi koulun valinnaisaineena, ei käytän-
nössä kompensoinut tietotekniikan käyttömahdollisuutta kotona. 
  
Tällä tutkimuksella pyrittiin omalta osaltaan lähestymään myös PISA (2005) 
raportin otsikossa esitettyä kysymystä: ”Are Students Really Ready for a Tech-
nology-Rich World?” Tämäkään tutkimus ei antanut kysymykseen yksiselitteistä 
vastausta, mutta toivottavasti se antoi ainakin joitakin osaperusteita vastauksen 
muotoilemiseksi. Tutkimuksessa ehdotetaan tietotekniikkaan liittyvän informaa-
lisen oppimisen tutkimuksen lisäämistä ja testien kehittämistä nuorten digitaali-
sen lukutaidon selvittämiseksi. 
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1. Johdanto 

Nuorison arkipäivään kuuluvat koti, koulu ja ystävät. Tässä työssä tarkastellaan 
näiden tekijöiden muodostamassa ympäristössä, minkälainen rooli tietotekniikal-
la on niin nuorten vapaa-ajassa kuin koulutyössäkin. Työn otsikon mukaisesti 
huomion kohteena ovat nuorison tietotekniikkaan liittämät uskomukset ja asen-
teet sekä  niiden mittaamiseen tarvittavan instrumentin kehittäminen. Tietotek-
niikalla tarkoitetaan tässä  tutkimuksessa sitä laaja-alaista tietokonelaitteiden ja   
-ohjelmien sekä verkkoyhteyksien ja niihin integroituneiden  palvelujen muodos-
tamaa kokonaisuutta, jonka nuoriso tänä päivänä kohtaa normaalissa arkielämäs-
sään.  

 
Tässä luvussa kuvataan  kohdassa 1.1 tutkimuksen aihepiiriä hahmottelemalla  
nuorten elinympäristön teknologiaa ja sen kehittymistä  heidän elinaikanaan. 
Kohdassa 1.2 esitellään tutkimuksen aihetta ja ajankohtaisuutta sekä perustellaan 
sen tarpeellisuutta. Joitakin aikaisempia saman aihealueen tai sitä sivuavia tut-
kimuksia käsitellään lyhyesti kohdassa 1.3. Tutkimuksen lähestymistapaa ja tär-
keimpiä rajauksia määritellään kohdassa 1.4. Tutkimustavoitteiden lyhyt erittely 
on kirjattu kohtaan 1.5. Kohtaan 1.6 on hahmoteltu ennakoivasti tutkimuksen 
tärkeimpiä tulosodotuksia. Luvun viimeisessä kohdassa esitellään väitöskirjan 
sisältöä lukujen tarkkuudella.  

1.1  Teknologinen kehitys 

Tutkimuksen empiirisen osan kohteena on oppivelvollisuuden loppupuolelle 
sijoittuva nuoriso, josta suurin osa on 13–14-vuotiaita. Jos kotitalouksien käytet-
tävissä olevien teknisten laitteiden kehittymistä tarkastellaan aikajänteellä 10-15 
vuotta eli suunnilleen tutkimuksen kohteena olevien nuorten eliniän verran, niin 
kovin monta kokonaan uutta innovaatiota ei ole sinä aikana ilmaantunut yleiseen 
käyttöön. Sitäkin enemmän kehitystä on tapahtunut erilaisten parannusten ansi-
osta niin, että kotien ja koulujen ulottuville on tullut sekä hintojen että tehojen 
puolesta houkuttelevia tietoteknisiä laitteita. Yksi lähtökohta tässä raportissa 
kuvatulle tutkimusasetelmalle on se, että tarkastelun kohteena olevat  nuoret ovat 
eläneet koko ikänsä  ympäristössä, jossa erilaiset viestiyhteydet ja tietotekniset 
mahdollisuudet ovat  jatkuvasti yleistyneet ja monipuolistuneet. Heille kännykät, 
tietokoneet ja verkkoyhteydet eivät ole  koskaan merkinneet samalla tavalla uutta 
innovaatiota kuin heidän vanhemmilleen. Esimerkiksi  tietokoneen käyttäminen 
komentoriviltä on heille luultavasti vierasta, koska Windows  yleisimpänä graa-
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fisena käyttöliittymänä on ollut käytössä jo heidän syntyessään. Ainakin osalla 
heistä on muistikuva versiosta WIN95, joka sitten mahdollisten välivaiheiden 
kautta on muuttunut vuosien varrella XP-versioon.  

 
Yksi tyypillinen 2000-luvun suuntaus teknisessä kehityksessä on ollut siirtymi-
nen analogisesta tallennus- ja toteutustekniikasta digitaalitekniikkaan. Tämä on 
lisännyt kotitietokoneiden käyttömahdollisuuksia esimerkiksi valo-, ja elokuvien 
katselussa ja muokkaamisessa sekä musiikin kuuntelussa. Leimallisimmin tämä 
kehitys näkyy nuorten musiikin kuunteluna. MP3-soittimet korvakuulokkeineen 
kuuluvat jo nuorten kouluvarustukseenkin. Tuntuvin koko väestöä koskeva muu-
tos tässä suhteessa on käynnissä oleva TV-tekniikan digitalisoituminen. Kodin 
teknisen varustuksen monipuolisuuden ja kotitietokoneen omistuksen sekä käy-
tön väliltä on löydetty positiivinen korrelaatio (Shih & Venkatesh 2003). Tässä 
tutkimuksessa  päähuomio kohdistuu kuitenkin oheislaitteita  enemmän tietotek-
niikan eri käyttömuotoihin. 

 
Suurin ja samalla selvästi eniten nuorison tietotekniikan käyttöön vaikuttanut 
muutos on ollut laajakaistayhteyksien nopea yleistyminen ja kehittyminen muu-
taman viimeisen vuoden aikana. Verkkoyhteyksien myötä perinteisestä tietoko-
neesta on tullut myös kommunikaatioväline, joka antaa niin nuorille kuin aikui-
sillekin käyttökelpoisen välineen verkottua jopa globaalisti haluamallaan tavalla. 
Se tarjoaa helposti saatavissa olevaa tietoa  ja yhä enemmän myös erilaisia pai-
kasta ja ajasta riippumattomia palveluja. Julkisuudessa onkin arvioitu, että opet-
tajat ja vanhemmat olisivat menettämässä nuorisoon nähden  monopoliasemaan-
sa tiedon suhteen. Tietoverkkojen yleistymisestä aiheutuneen murroksen piirtei-
den selvittäminen on osa  tämän tutkimuksen ydinaluetta. Yksi tähän yhdistyvä 
tekijä liittyy paljon tutkittuun kysymykseen tietotekniikan sukupuolisidonnai-
suudesta. Tietoverkkojen käyttömahdollisuus näyttää balansoivan eri sukupuo-
lien välistä tilannetta aktivoimalla erityisesti tyttöjen tietotekniikan käyttöä. 

   
Valitettavasti tietoverkkojen kehityksellä on myös kääntöpuolensa. Virukset ja 
muut haittaohjelmat voivat levitä toisiinsa liitettyjen tietoverkkojen välityksellä. 
Virusten torjunnasta on tullut tärkeä osa jokapäiväistä tietokoneen käyttöä myös 
kodeissa. Jo potentiaalinenkin viruksen  tartuntamahdollisuus voi aiheuttaa epä-
varmuutta tietotekniikan käyttöön ja lisätä tarvetta tietotekniikan opiskeluun ai-
nakin tällä alueella. 

  
Internetin käyttöön liittyy myös muita viruksia ja haittaohjelmia vakavampia 
riskejä, joita ei ehkä useinkaan tiedosteta nuorten sinänsä viattomalta tuntuvan 
nettisurffailun yhteydessä. Internet maailmanlaajuisena ja jokseenkin valvomat-
tomana verkostona on kuitenkin monessa suhteessa voimakas väline vielä vähän 
elämänkokemusta itselleen kartuttaneelle nuorisolle. Ensimmäisen Millennium -
palkinnon www:n  kehitystyöstä vuonna 2004 saanut  brittiläinen Berners-Lee 
(2007) vastaa sivuillaan erään nuoren tekemään kysymykseen, onko www lähtö-
kohtaisesti hyvä vai huono asia. Vastauksessaan hän ottaa esille mm. dynamiitin 
ja ydinvoiman ja toteaa, että  kaikilla voimakkailla asioilla voidaan tehdä sekä 
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hyvää että pahaa. Hän toivoo, että internetiä käytettäisiin kommunikaatioväli-
neenä siten, että ihmiset voisivat paremmin ymmärtää toisiaan.  

 
Internetin yhteys lapsiin kohdistuneisiin väkivaltaisuuksiin on nostanut yleiseen 
keskusteluun lasten ja nuorten suojelemistarpeen. Ensimmäisiä merkkejä julki-
sen vallan tämänsuuntaisista toimista oli eduskunnan vuoden 2006 lopulla  hy-
väksymä laki (1068/2006), joka mahdollistaa poliisin ja teleoperaattoreiden yh-
teistyön lapsipornon leviämisen ehkäisemiseksi. Sen tarkoituksena on  ”lasten ja 
heidän perusoikeuksiensa suojaamiseksi edistää toimenpiteitä, joiden avulla voi-
daan estää pääsy ulkomailla ylläpidettäviin lapsipornosivustoihin”. Rajoittama-
tonta vapautta edustavan internetin ja toisaalta lastensuojelun tarpeiden yhdistä-
minen ei ole helppo yhtälö. Monet asiasta huolestuneet tahot uskovat enemmän 
nuorten ohjeistuksen tehoon kuin rajoitusten asettamiseen. Verkosta löytyykin 
useita nuorille räätälöityjä, nettietiketin nimellä kulkevia ohjeita turvallisesta 
verkon käytöstä. Lisäksi mm. Mannerheimin Lastensuojeluliitto, Pelastakaa Lap-
set ry. ja Suomen Vanhempainliitto haastoivat  kaikki netin sisällöntuottajat ot-
tamaan huomioon myös tietoverkoissa liikkuvat lapset. Järjestöt vaativat, että 
pelkästään aikuisille suunnattu sisältö erotettaisiin selvästi muusta sisällöstä (ML 
2006). Vastaavaa huolestuneisuutta on tullut esille myös esimerkiksi Euroopan 
parlamentin taholta, jossa on tiedostettu, että internetissä on noin 260 miljoonaa 
pornograafista aineistoa sisältävää sivua (EU 2006). 

 
Nuorten mielenkiintoon tietotekniikkaa kohtaan vaikuttavat myös tietotekniik-
kasektorin suhdanteet ja alan yleinen kehitys. Viimeisen kymmenen vuoden ai-
kana  tietotekniikkasektori eli ensin voimakasta kasvun aikaa, jonka jälkeen 
vauhti on selvästi laantunut. Julkisuudessa onkin ollut tutkimuksen toteutushet-
kellä enemmän irtisanomisia kuin näyttäviä rekrytointiuutisia. Yhtenä osoitukse-
na alan yleisen imagon laskemisesta on tietotekniikka-alan koulutukseen pyrki-
vien hakijoiden väheneminen (Jousranta 2005, 33). Uusimpien lehtitietojen mu-
kaan kysymys ei ole pelkästään suomalaisesta ilmiöstä, vaan pikemminkin jon-
kinlaisesta aallosta lännestä itään. Vuonna 2006 Ruotsissa tietotekniikan opiske-
lun aloittaneita oli 18 prosenttia vähemmän kuin edellisenä vuonna. Suomessa 
vastaava vähennys oli 9 prosenttia (Vuokola 2006). Joitakin seestymisen merk-
kejä on havaittavissa myös nuorison internetin käytön alkuinnostuksessa. Esi-
merkiksi norjalaisnuoret kertoivat haastatteluissa, että internet ei ole enää uusi ja 
jännittävä. Suurin osa ilmoitti käyttävänsä internetiä nykyään vähemmän verrat-
tuna aikaisempaan käyttöön (SAFT 2004). Suhdanteiden muuttuminen nou-
susuuntaan voi kuitenkin aiheuttaa muutoksia myös nuorten tietotekniikan opis-
keluun. Ainakin tietotekniikan mahdollisuuksiin uskotaan laajemminkin, esimer-
kiksi tuottavuuden lisääjänä lähitulevaisuudessa.  EU:n i2010-strategian mukaan 
tieto- ja viestintätekniikan osuus on 40% tuottavuuden ja 25% bruttokansantuot-
teen kasvusta (Tietoyhteiskuntaneuvosto 2006, 61). 
 

   
Nuorison ajasta ja huomiosta kilpailevat koulun ohella erilaiset harrastukset ja 
mediat. Tietotekniikka on yhtenä osapuolena mukana tässä kilpailussa. Tietoko-
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neet verkkoyhteyksineen voivat olla monella tavalla itse harrastuksen kohteena 
tai harrastuksen ja  koulunkäynnin apuvälineenä. Yleisesti näyttää siltä, että nuo-
ret melko itsenäisesti päättävät, mitä he esillä olevasta tarjonnasta itselleen valit-
sevat tai jättävät valitsematta. Nuorten tietotekniikkaan liittyvä ulkopuolinen 
ohjailu niin kotien kuin koulunkin suunnalta on melko vähäistä. Tämän vuoksi 
onkin mielenkiintoista ja tärkeää tutkia, millaisia tietotekniikkaan liittyviä usko-
muksia, asenteita ja käytäntöjä nuorisolle on heidän ulottuvillaan olevasta tekno-
logisesta ympäristöstä suodattunut ja kumuloitunut vuosien varrella. Näitä ky-
symyksiä on tarpeellista selvittää monesta näkökulmasta, koska niin yksilön kuin 
alati teknistyvän yhteiskunnankin kannalta on merkityksellistä, millaisia asentei-
ta ja valmiuksia aikuistuville nuorille on kehittynyt tulevaisuuden varalle. 

1.2  Nuoret ja tietotekniikka  

Takavuosina julkisuudessa keskusteltiin paljon tietoyhteiskunnasta sekä siihen 
liittyvistä odotuksista ja peloista. Tietotekniikan yleistymisen ja arkipäiväistymi-
sen myötä tämä keskustelu on laantunut, ja vähitellen on siirrytty siihen todelli-
suuteen, jossa tietokoneet verkkoyhteyksineen ovat useimpien nuorten jokapäi-
väisessä käytössä. Tässä tutkimuksessa tarkastellaan, millä tavalla kouluikäinen 
nuoriso on ottanut teknisen kehityksen tuotteet ja palvelut omakseen arkielämäs-
sään, ja mitkä tekijät vaikuttavat nuorison ja tietotekniikan väliseen suhteeseen. 
Päähuomion kohteena ovat tietotekniikkaan liittyvät uskomukset ja asenteet sekä 
erityisesti niiden mittaamiseen tarvittavat instrumentit. Tämä on tärkeää, koska 
asenteelliset tekijät ovat  mukana  kaikissa keskeisissä teknologian hyväksymistä 
käsittelevissä taustateorioissa. Tietokoneasenne sisältyy myös ns. digitaalisen 
lukutaitoon, joka liittyy tähänkin tutkimukseen tärkeänä kokoavana käsitteenä 
(Lennon et al. 2003; Ba, Tally & Tsikalas 2002). Digitaalisen lukutaidon merki-
tykseen ja määrittelyyn palataan tässä tutkimuksessa myöhemmin kohdassa 
2.1.3. 

 
Tutkimuksen keskiössä ovat tietotekniikka, sen käyttö ja heijastusvaikutukset 
aikuistuvissa nuorissa. Tältä osin tutkimuksen aihepiiri kuuluu tietojenkäsittely-
tieteeseen ja erityisesti innovaatioiden käyttöönoton tutkimusta käsittelevään 
perinteeseen. Soveltavan luonteensa vuoksi mukana on myös poikkitieteellisiä 
elementtejä. Esimerkiksi uusia innovaatioita käsittelevien teorioiden taustalla 
ovat usein alunperin sosiaalipsykologian piirissä syntyneet teoriat. Tutkimuksen 
aihealueeseen liittyy käytännön syistä tietotekniikan tutkimisen ohella myös  
informaalisen oppimisen elementtejä. Uusimpien tutkimusten perusteella nuoret 
oppivat ja käyttävät tietotekniikkaa eniten koulun ulkopuolella (Pedersen ym. 
2006; Kuhlemeier & Henker 2005). PISA (2005) tutkimuksen mukaan tietotek-
niikan käyttö Suomen kouluissa on ainoana tutkimuksessa mukana olleista mais-
ta jopa laskenut 2000-luvun alkuvuosina. Nuoriso hankkii huomattavan osan 
tietotekniikkaan liittyvistä taidoistaan omaehtoisen harrastuksen ja omista tar-
peista syntyneiden motiivien ohjaamana ilman, että kukaan ulkopuolinen olisi 
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heitä systemaattisesti opettanut tai tietotekniikkataitojen opiskelua heiltä vaati-
nut. Myös nuoren ystäväpiiriin voi muodostua käyttökulttuuri, joka voimakkaasti 
säätelee ja ohjailee nuoren tietotekniikan käyttöhalukkuutta (Kangas & Kuure 
2003). Omaehtoinen oppimisprosessi liittyy usein kotiympäristöön ja sieltä saa-
tavaan tukeen (Selwyn  2005). Ilmiöön kätkeytyy piirteitä, joita voitaisiin ehkä 
laajemminkin soveltaa opetuksessa koulutusta suunniteltaessa ja toteutettaessa. 

 
Tutkimuksen aihepiiriin liittyy sekä teoreettista että yhteiskuntapoliittista mie-
lenkiintoa. Esimerkiksi Eduskunnan Tulevaisuusvaliokunnan raportissa (Musto-
nen & Pulkkinen 2003)  ”Sosiaalinen alkupääoma ja tietotekniikka” on aihealu-
etta käsitelty laajasti. Siihen on selkeästi kirjattu, että lasten ja nuorten saamat 
tietotekniikkaan liittyvät ”elämisen eväät” ovat sekä yksilön myöhemmän hyvin-
voinnin että yhteiskuntamme tulevaisuuden kannalta tärkeitä. Nuorison omak-
sumilla uskomuksilla ja asenteilla on oma siirtovaikutuksensa niin jatko-
opiskelun kuin työelämänkin valinnoissa. Kansallisen tietoyhteiskuntastrategian 
2007-2015 raportissa esitettyjen visioiden perusteella tavalla tai toisella hankitut 
tietotekniikan perustaidot ovat tulevaisuudessa jo jokapäiväisen elämänkin kan-
nalta tarpeelliset kaikille kansalaisille (Tietoyhteiskuntaohjelma 2006). Raportin 
mukaan tietoyhteiskunnassa yksilöltä odotetaan entistä enemmän ”nopeaa omak-
sumiskykyä, monimutkaisten ongelmien ratkaisutaitoja ja kykyä itsenäiseen tie-
donhankintaan ja tuottamiseen, innovatiivisuutta sekä kriittisiä mediataitoja”. 
Tämän alueen tutkiminen on sekä tarpeellista että kiireellistä, koska raportin mu-
kaan uudet yksilöön kohdistuvat vaatimukset edellyttävät muutoksia mm. ope-
tussisältöihin jo esiopetuksesta lähtien. Asialla on kiire, koska monet esimerkiksi 
tässä tutkimuksessa mukana olleet nuoret ovat siirtymässä työelämään juuri jak-
son lopulla, vuoden 2015 tienoilla, jolloin raportissa kuvatut visiot tietoyhteis-
kunnan tilasta ovat jo mahdollisesti toteutuneet. Monet heistä todennäköisesti 
kohtaavat tietotekniikan haasteet ja mahdollisuudet jo aikaisemminkin opiskelun 
yhteydessä. Yhtenä kasvun alueena on esimerkiksi verkko-opetus, joka on huo-
mioitu myös Opetusministeriön strategiassa (Opetusministeriö 2004).  

 
Toivottavasti tästä tutkimuksesta saatavaa tietoa voidaankin käyttää hyväksi tie-
totekniikan opetuksen suunnittelussa. Ajankohtaiseen keskusteluun on noussut 
kysymys, pitäisikö tietotekniikkaan liittyviä asioita opettaa kouluissa kaikille 
oppilaille nykyistä enemmän myös formaalisti. Ainakaan kaikkien oppilaiden 
kohdalla perustaitojen opettaminen ja tietokoneen käyttämisen harjoittelu eivät 
toteudu. Tällä hetkellä tietotekniikan taitoja ei myöskään varmisteta missään 
vaiheessa peruskoulun aikana. Jopa lukiosta voi selviytyä perehtymättä edes tie-
totekniikan alkeisiin. Tällä voi olla omat heijastusvaikutuksensa mm. myöhem-
piin jatko-opintoihin sekä suuntautumisen että opinnoista selviytymisen kannal-
ta. Esimerkiksi Jousranta (2005, 33) toteaa väitöstyössään, että peruskoulu ja 
lukio eivät välttämättä anna eväitä tietojenkäsittelytieteiden opiskelulle. Puutteita 
on tullut esille sekä pohjatiedoissa että opiskelutaidoissa. Myös Stephens ja 
Creaser (2000) viittaavat omassa samaa aihetta käsittelevässä pitkittäistutkimuk-
sessaan aikaisempaan tutkimukseen (McMahon et al. 1999), jonka mukaan vain 
puolet yliopistoon hakeutuneista olivat hankkineet tietokonekokemusta koulussa. 
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Edellä esitetyn perusteella voidaan odottaa, että mahdolliset ongelmat kulminoi-
tuvat juuri tietojenkäsittelytieteiden opiskelun alkuvaiheessa olevien opiskelijoi-
den kohdalla, mutta samansuuntaisia ongelmia on luultavasti löydettävissä myös 
muilta opiskelun ja työelämän alueilta.  

 
Tutkimusaiheen ajankohtaisuutta kuvaa se, että syksyn 2007 alussa käynnisty-
vässä kokeilussa kokeilukouluille suunnataan resursseja tietotekniikan hyödyn-
tävään opetukseen eri oppiaineissa ja eri luokka-asteilla (Tuomainen 2007). Ky-
symyksessä on kahden opettajan malli, jolloin oppitunnin aikana luokassa on 
sekä aineenopettaja että tekninen ohjaaja. Kokeilu aloitetaan 7. vuosiluokalta, 
joka on päätarkastelun kohteena myös tässä tutkimuksessa. 
  
Yksi tässäkin tutkimuksessa monella tavalla esillä oleva asia on tyttöjen ja poiki-
en erilainen suhtautuminen tietotekniikkaan. Tämänkin asian ajankohtaisuutta 
kuvaa äskettäin käynnistynyt kolmivuotinen Update-hanke, joka on saanut al-
kunsa Jyväskylän yliopiston eri laitosten Tytöt ja teknologia -yhteistyöstä. Mu-
kana on 16 yhteistyökumppania 11 maasta, ja hanke saa rahoitusta Euroopan 
komissiolta yhteensä yli 920 000 euroa (Rasinen ym. 2007). 

1.3  Aikaisempia tutkimuksia 

Aikuisten työympäristössä tietotekniikan käyttöönoton ja hyväksymisen tutki-
muksella on jo pitkät perinteet. Alan kirjallisuudesta löytyy varsinkin yritysmaa-
ilmaa ja erilaisia organisaatioissa käsitteleviä tutkimuksia, joissa on tarkasteltu 
tietojärjestelmien käyttöönottoa. Sen sijaan nuorten tietokoneen käyttöä on tut-
kittu huomattavasti vähemmän. Joitakin tuoreita, laajoihin aineistoihin perustu-
via, tämän työn aihetta sivuavia tutkimuksia on kuitenkin käytettävissä niin kan-
sainvälisestä kuin kansallisestakin ympäristöstä. Nuorisoa koskevissa tutkimuk-
sissa pääpaino on usein tietotekniikan käytössä opetuksen apuvälineenä, tai sitten 
tutkimus fokusoituu jollakin kriteerillä valittuun nuorten joukkoon. 

 
OECD:n organisoima PISA-tutkimus edustaa laajaa monialaista kansainvälistä 
nuorisotutkimusta, joka antaa mahdollisuuden vertailla eri valtioiden nuorten 
tietotekniikkaan liittyviä taitoja ja asenteita keskenään. Mittauksia on suoritettu 
tasaisin välein, joten kehitystä voidaan seurata myös barometrina pitkittäissuun-
nassa. Vuoden 2002 aineistoon perustuva tietotekniikkaan painottuva raportti 
julkistettiin 19.1.06 (PISA 2005). Tutkimuksessa oli mukana 41 maata, ja tutki-
muksen otoksessa oli eri maiden 15-vuoden iässä ollut nuoriso. Maiden välisessä 
vertailussa suomalainen nuoriso sijoittuu useimmissa tietotekniikkaan liittyvissä 
kysymyksissä jakauman keskivaiheille. Suomalaisista nuorista 78% käyttää ai-
nakin muutaman kerran viikossa tietokonetta kotonaan, mikä on hieman 
OECD:n keskiarvoa (75%) korkeampi. Vastaavasti koulukäyttö (38%) oli selväs-
ti OECD:n keskiarvoa (43%) alhaisempi. Aktiivinen koulukäyttö on Suomessa 
vähentynyt kolmessa vuodessa (PISA 2000 tuloksiin verrattuna) noin 10 prosent-
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tiyksikköä. Muissa OECD maissa vastaavana aikana aktiivinen koulukäyttö on 
lisääntynyt keskimäärin 6 prosenttiyksikköä. Selvästi OECD:n keskiarvojen ala-
puolella suomalaisten 15-vuotiaiden tietokoneen käyttö on esim. tekstinkäsitte-
lyssä, taulukkolaskennassa ja piirto-ohjelmien käytössä. Japanilaisen nuorison 
jälkeen suomalainen nuoriso käyttää toiseksi vähiten tietokonepohjaisia opetus-
ohjelmia. Neljästä tutkimukseen sisältyneestä ICT-asennetta (Information and 
Communication Technology) mittaavasta väitteestä muodostetun asenneindeksin 
perusteella suomalainen nuoriso suhtautuu tietotekniikkaan OECD:n keskiarvoa 
negatiivisemmin (-0.38) (OECD:n keskiarvo oli 0.00). Suomalaisten tyttöjen 
saama asenneindeksi oli -0.63 ja poikien -0.12. Mittauksen perusteella suoma-
laisten nuorten tietotekniikka-asenteessa on yleislinjan mukainen sukupuolipai-
notus. Vain Japanissa, Thaimaassa ja Tunisiassa tyttöjen tietotekniikka-asenne 
oli poikien vastaavaa indeksiä korkeampi. 

 
E-learning Nordic 2006 -tutkimus tarkastelee tietotekniikan yleisiä vaikutuksia 
koulutyöhön (Pedersen ym. 2006), mutta siinä sivutaan monia myös tämän tut-
kimuksen kannalta mielenkiintoisia kysymyksiä. Empiirinen aineisto on hankittu 
Suomesta, Ruotsista, Norjasta ja Tanskasta peruskoulujen ja lukioiden oppilailta, 
opettajilta, rehtoreilta sekä oppilaiden vanhemmilta. Tutkimuksessa nousi esille 
merkkejä sukupolvien välisestä kuilusta digitaalisissa taidoissa. Tietokoneiden 
käyttö opitaan oppilaiden mukaan yleisesti koulun ulkopuolella, ja toisaalta kou-
lun ulkopuolella oppilaat oppivat tietoja ja taitoja, joita ei tunnusteta eikä kelpuu-
teta koulussa. Raportissa ehdotetaan mm. digitaalisten taitojen keskustelupäivän 
järjestämistä koulussa sekä selvien tunnuslukujen määrittämistä digitaalisten 
taitojen mittaamiseksi ja luotettavan kuvan saamiseksi oppilaiden todellisista 
taidoista. Muun muassa tästä syystä on tarpeen selvittää nuorten tietotekniikkaan 
liittyvää kokonaistilannetta ja kehittää osaamista mittaamisen alueella.  

 
Useampia tämän tutkimuksen aihealuetta sivuavia myös suomalaista nuorisoa 
tarkastelevia tutkimuksia on äskettäin julkaistu. Esimerkiksi Kumpulaisen (2004) 
”Bittinikkarin muotokuva” sekä Salokosken (2005) ”Tietokonepelit ja niiden 
pelaaminen” väitöstyöt sivuavat aihealueensa puolesta tätä tutkimusta. Koulu-
nuorison arkeen liittyy myös Latvalan (2006) koulun ja kodin välisen yhteistyön 
tehostamista käsittelevä väitöstyö sekä Helsingin kaupungin kouluviraston to-
teuttamat tutkimukset (Ilomäki 1999 ja 2002; Mukkonen ym. 1999). Perheen 
sisäisestä tietotekniikkaan liittyvästä dynamiikasta kirjoittaja sai kokemusta koti-
tietokoneen hankintaan liittyvästä aikaisemmasta tutkimuksesta (Lahtinen 1999 
ja 2000). Nuorten elinolot –vuosikirja sisältää mm. paljon aihealueeseen liittyvää 
tilastoaineistoa (Kangas & Kuure 2003).  

 
Teoreettisen lähestymistapansa puolesta tässä tutkimuksessa sovellettua tutki-
mustapaa edustavat lähinnä Tuomivaaran (2000a) tietokoneen käyttöhalukkuus-
malleja käsittelevään väitöstyöhön sisältyneet mallinnukset. Tuomivaaran tutki-
muksessa korostuu aineiston mallinnus, kun taas mittaaminen ja mittarit ovat 
enemmän taustalla. Tähän tutkimukseen nähden painotus on käänteinen, sillä 
tässä työssä mittarien kehittäminen on pääroolissa, ja aineiston mallinnusta on 
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mukana lähinnä vain mittarien testauksessa. Aineistona Tuomivaaran tutkimuk-
sessa oli lukiolaisia ja yliopisto-opiskelijoita maan suurimmista kaupungeista, 
Helsingistä ja Tampereelta. Tämän tutkimuksen nuoret ovat keski-iältään noin 3 
vuotta lukiolaisia nuorempia, ja tässä pyritään tavoittamaan koko ikäluokka. Tä-
mä on tärkeää, koska yhä enemmän tietotekniikka tulevaisuudessa tulee kosket-
tamaan kaikkia kansalaisia. Esimerkiksi tietoyhteiskuntaohjelman tavoitelauseis-
sa toistuu ”kaikilla kansalaisilla on” ilmaus, ja seurannan monet tunnusluvut 
sisältävät myös ilmaisun: ”Niiden henkilöiden osuus, jotka kokevat jääneensä 
tietotekniikan etenemisen jalkoihin —” (Tietoyhteiskuntaohjelma 2006.) Vaikka 
tässä esiteltävä tutkimus poikkeaakin lähtökohdiltaan Tuomivaaran toteuttamasta 
tutkimuksesta, eivätkä ne ole suoraan vertauskelpoisia, voidaan niiden antamien 
tulosten perusteella saada viitteitä siitä, mitä tällä alueella on tapahtunut kymme-
nessä vuodessa. Mielenkiintoista on nähdä, tuleeko tietotekniikan arkipäiväisty-
minen jotenkin esille esimerkiksi tietotekniikka-ahdistuksessa, mikä Tuomivaa-
ran tutkimuksessa osoittautui tärkeäksi tekijäksi antamalla erittäin korkeita pol-
kukertoimia. Myös tietotekniikan hyödyllisyyteen liittyvien uskomusten kehit-
tymistä on mielenkiintoista seurata. Tuomivaaran tutkimuksen mukaan tietoko-
neiden yleishyödyllisyydellä ei ollut merkitsevää vaikutusta tietokoneasentee-
seen kummassakaan tutkimusryhmässä. 

1.4  Tutkimuksen lähestymistapa 

Nuorten ja tietotekniikan välistä suhdetta voidaan tarkastella useasta eri näkö-
kulmasta. Eri asiat painottuvat sen mukaan, onko havainnoitsijana nuori itse, 
hänen vanhempansa, opettajansa vai esimerkiksi kouluviranomaiset. Tässä työs-
sä pyritään johdonmukaisesti lähestymään tietotekniikkaan liittyviä kysymyksiä 
sellaisena, kuin ne todellisuudessa nousevat esille nuorten näkökulmasta. Tehtä-
vä on haasteellinen, koska aikuisen on vaikea asettua sellaisen nuoren ajatteluta-
paan, joka ei tunne eikä itse ole elänyt aikaa ennen nykyisiä, pääosin tietoteknii-
kan avulla toteutettuja viestiyhteyksiä. Myös käsitykset asioiden hyödyllisyydes-
tä tai tarpeellisuudesta sekä vapaa-ajan vietosta voivat poiketa tämän päivän 
nuorten käsityksistä varsinkin sellaisilla aikuisilla, jotka ovat varttuneet aivan 
toisenlaisessa yhteiskunnassa ja todellisuudessa, kuin missä nykyinen aikuistuva 
sukupolvi elää tällä hetkellä. Tämä sukupolvien välinen ero on tässä tutkimuk-
sessa tiedostettu ja huomioitu siten, että koulunuorisolle tärkeiden asioiden tun-
nistamiseksi empiiristä tietoa on hankittu ja käytetty myös tutkimusprosessin 
aikana mittariston kehittämiseen ja kohdentamiseen. Näin tutkimuksesta on ke-
hittynyt noin kahden vuoden ajalle jaksottuva, empiirisen aineistonsa puolesta 
kolmea sukupolvea kuvaava prosessi, jossa empiirisestä aineistosta saatua ta-
kaisinkytkentätietoa on käytetty aina tutkimuksen jatkon suuntaamiseen. 

 
Tutkimuksen jaksottuminen usean vuoden ajalle on mahdollistanut vuoropuhe-
lun, jossa vähitellen on pyritty löytämään ne alueet ja käsitteet, jotka ovat nuor-
ten arkitodellisuuden kannalta tietotekniikassa tärkeitä. Näin yhteen ajankohtaan 
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paikantuvan poikkileikkaustiedon asemesta on pyritty iteraation kautta saamaan 
esille nuorten kannalta merkityksellisempää tietoa tutkittavasta alueesta. Jatku-
vaa havainnointia ja tutkimuksen ajoittamista pidemmälle aikavälille siten, että 
tutkimuskohde saa paremmin ”äänensä kuuluville”, on suositeltu muun muassa 
kvalitatiivisen tutkimuksen validiteetin parantamiseksi (Onwuegbuzie & Leech 
2007). 

 
Useimmissa kohdassa 1.3 esitellyissä tutkimuksissakin päähuomio on fokusoitu 
tietotekniikan käyttöön ja opiskeluun kouluympäristössä. Uusimmat tutkimukset 
viittaavat (PISA 2005; Pedersen ym. 2006) kuitenkin siihen, että käytännössä 
nuoret käyttävät tietotekniikkaa eniten kotiympäristössä. Tämän tutkimuksen 
päähuomio onkin ohjautunut luonnostaan enemmän kotiympäristössä esille nou-
seviin kysymyksiin kuin perinteisesti kouluympäristöön. Kotiolosuhteisiin pai-
nottuva tarkastelukulma on tärkeä myös aihealueen kokonaiskuvan täydentämi-
sen kannalta. Tuoreita, kouluympäristöön painottuneita tutkimuksia on suhteelli-
sen paljon käytettävissä (PISA 2005; Pedersen ym. 2006; Atjonen & Li 2006; 
Kankaanranta, Puhakka & Linnakylä 2000; Condie, Munro, Seagraves & Kenes-
son 2007), ja myös uusiin tutkimuksiin on jo aineistoa kerätty (esim. SITES 
2006).  
 
Koti on myös teoreettisesta näkökulmasta hyvä paikka IS-tutkimukselle, koska 
kotona ihmiset ja teknologia ovat jatkuvassa vuorovaikutuksessa keskenään (Lee 
1999). Ba, Tally ja Tsikalas (2002) toteavat, että digitaalisen lukutaidon ymmär-
tämiseksi on selvitettävä, mitä tapahtuu kotona. Vaikka taidot opittaisiinkin kou-
luissa tai kirjastoissa, niin ne otetaan käyttöön ja niitä lujitetaan kotona.  

 
Tutkimuksen laajempana strategisena asetelmana on ollut pyrkiä toteuttamaan 
tutkimus ensin yhdessä kunnassa mahdollisimman kattavasti ja perusteellisesti,  
minkä jälkeen on mahdollista laajentaa ja yleistää tutkimusta tilanteen mukaan. 
Tällä menettelyllä on pyritty vakioimaan asuinkuntaan liittyviä taustamuuttujia. 
Samasta syystä tutkimuksessa mukana olevien ikäjakauma rajoitettiin muutaman 
vuoden vaihteluvälin alueelle.  

 
Tutkimuksen ulkopuolelle on rajattu esimerkiksi vanhempien koulutukseen ja 
sosioekonomisiin tekijöihin liittyvät muuttujat, koska luotettavaa tietoa näistä 
tekijöistä on vaikea saada, ja ne voivat myös arkaluonteisuudellaan aiheuttaa 
katoa vastauksissa. Aikaisempien tutkimusten perusteella sosioekonomiset teki-
jät voivat olla taustalla esimerkiksi kodin laiteresurssien määrässä, nuorten va-
paa-ajan määrässä, tietotekniikkalaitteiden sijoittumisessa, siinä millaista tukea 
ja esimerkkejä nuori kodistaan saa jne. (Ba,Tally & Tsikalas 2002). Kuhlemeier 
ja Hemker (2005) toteavat, että tietokoneiden omistus ja käyttö ovat lisääntyneet 
nopeasti kaikissa demograafisissa ryhmissä, mutta digitaalisia kuiluja on edel-
leen olemassa mm. koulutustason ja iän suhteen. Toisaalta Cushman ja Klecun 
(2005) korostavat oman tutkimuksensa perusteella, että tietokoneen käyttömah-
dollisuus ei ole tärkein este, vaan suurimman ongelman muodostaa tietotekniikan 
käyttötaidon puute. Kangas ja Kuure (2003, 27) vertaavat nuoria aikuisiin ja to-
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teavat, että laitteiden saatavuus kotona ei vaikuta nuorilla niin paljon laitteiden 
käyttötiheyteen kuin aikuisilla. He myös toteavat, että informaatioteknologian 
käyttö ei ole suoraan riippuvainen perheen koosta tai varallisuudesta. He koros-
tavat, että nuorten informaatioteknologian käyttöä säätelee käyttökulttuuri, joka 
vaihtelee huomattavasti enemmän tyttöjen ja poikien välillä kuin aikuisten mies-
ten ja naisten välillä. 

1.5 Tutkimuksen tavoitteet 

Tutkimuksessa tarkastellaan laaja-alaisesti koulunuorison ja tietotekniikan välis-
tä suhdetta, ts. millä tavalla uusi teknologia on löytänyt paikkansa nuorten arki-
elämässä, ja mitkä tekijät tähän vaikuttavat. Tutkimuksen ydinaluetta ovat nuor-
ten omaksumat tietotekniikkaan liittyvät uskomukset ja asenteet. Lyhyesti il-
maistuna tutkimuksen tavoitteet ovat seuraavat: 

 
• pyrkiä konstruoimaan ja testaamaan instrumentti, jolla voidaan mitata 

nuorten tietotekniikkaan liittyviä uskomuksia ja asenteita 
 
• tuottaa laaja-alaisesti ajantasaista tietoa nuorten ja tietotekniikan välisestä 

suhteesta ja siihen vaikuttavista tekijöistä 
 

Mittarin rakentaminen ja testaaminen muodostavat yhteisen teeman koko tutki-
musprosessille. Siihen liittyy kuitenkin paljon sellaisia tekijöitä, joiden oppimi-
nen ja huomioon ottaminen ei ole mahdollista pelkästään kirjallisuutta tutkimal-
la. Tällä tutkimuksella pyrittiinkin hankkimaan myös käytännön kokemusta ai-
healueelle soveltuvien mittarien rakentamisesta. 

1.6  Tulokset 

Edellä esitetyn ensimmäisen tutkimustavoitteen mukaisesti päähuomion kohtee-
na ovat nuorten tietotekniikkaan liittyvät uskomukset ja asenteet sekä erityisesti 
niiden mittaamiseen liittyvien instrumenttien kehittäminen. Tämän perusteella 
tutkimuksen päätuloksena on ennakoitavissa erilaisten väitteiden muodostama 
kokonaisuus, jota voidaan käyttää nuorten tietotekniikkaan liittyvien asenteiden 
ja uskomusten luotettavaan mittaamiseen. Tutkimuksen alussa lähtökohtana oli 
konstruoida ja testata yksi mittari, mutta tutkimusprosessin aikana esille nouse-
vien tekijöiden vuoksi mittarin rakentamista tullaan lähestymään kahdesta eri 
lähtökohdasta käsin: ensin kirjallisuutta ja sen jälkeen empiiristä aineistoa pai-
nottaen. 

 
Ensimmäinen mittari konstruoidaan lähinnä aikaisemmin aikuisten työ- ja opis-
keluympäristöissä testatuista mittareista poimituista väitteistä. Lähestymistavan 
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perusajatuksena on se, että lapsuus on tietyllä tavalla aikuisuuteen valmistautu-
mista, mikä voi motivoida nuoria opiskelemaan ja ymmärtämään tietotekniik-
kaan liittyviä kysymyksiä (Venkatesh, Behairy & Chen 2002).  

 
Toisen mittarin lähtökohtana tulee olemaan koko tutkimuksellekin tyypillinen 
nuorten näkökulma. Ensin kartoitetaan avointen kysymysten avulla, mitkä tieto-
tekniikkaan liittyvät tekijät olivat nuorille ajankohtaisia ja merkityksellisiä. Toi-
seen mittariin tulevien osioiden valintaan pyydetään asiantuntija-apua noin 50 
nuorelta ja viideltä aikuiselta. Mittari tullaan testaamaan faktorianalyysiä käyttä-
en uuden empiirisen aineiston avulla. Lopuksi mittarin toimivuutta tullaan tes-
taamaan lähinnä aikaisemmissa tutkimuksissa käytettyjen ja testattujen polku-
mallien avulla. 

 
Edellisessä kohdassa esitetyn toisen tutkimustavoitteen mukaisesti voidaan en-
nakoida, että mittarien kehitystyön ohella tutkimusprosessin eri vaiheissa saa-
daan esille nuorten ja tietotekniikan väliseen suhteeseen liittyvää ajankohtaista 
poikkileikkaustietoa. Yhtenäisimpiä tarkasteluja tulevat olemaan nuorten tietoto-
tekniikan käytön valvonta, tietotekniikan valinta koulun valinnaisaineeksi, nuo-
ren asuinpaikkaan niin kunnan sisällä kuin kahden kunnan välilläkin liittyvät 
selvitykset, sukupuolierot ja tietotekniikkaroolit sekä nuorten kommunikointiin 
ja verkostoitumiseen liittyvät kysymykset. 

 

1.7   Väitöskirjan rakenne 

Esillä oleva raportti on jäsennetty niin, että luvussa 2 käsitellään kirjallisuuden 
pohjalta tutkimuksen teoreettisia lähtökohtia sekä asenteiden, uskomusten että 
teknologian hyväksyntää käsittelevien erilaisten mallien näkökulmasta. Luvussa 
3 kuvataan tutkimusprosessin muodostamaa kokonaisuutta ja esitellään tutki-
muksessa kolmen toimeenpannun survey-kyselyn yhteiset piirteet. Luvussa 4 
esitellään ensimmäisen mittarin rakennus ja testausprosessi, johon sisältyy kaksi 
survey-tyyppistä tiedonhankinnan toteutusta. Luvussa 5 on kuvaus uuden mitta-
rin konstruoinnista ja testaamisesta. Siihen sisältyy kolme erilaista tiedonhankin-
nan toteutusta, joista kaksi ensimmäistä käsittelevät uuden mittarin sisältökysy-
mysten valintaa. Luvussa 6 tarkastellaan muutamien muuttujien osalta tutkimus-
prosessin aikana hankittua mittausaineistoa pitkittäissuunnassa. Lopuksi luvussa 
7 eritellään kootusti tutkimuksen implikaatiota tieteeseen, rajoituksia ja käytän-
nön merkitystä sekä pohditaan mahdollisten jatkotutkimusten aiheita ja tarpeelli-
suutta. 
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2.  Nuorten tietotekniikkasuhteeseen 
vaikuttavat tekijät ja teoriat 

Tässä luvussa esitellään kirjallisuuskartoituksen pohjalta tutkimuksen taustaan 
liittyviä erityispiirteitä ja teoreettisia lähtökohtia. Kohdassa 2.1 kuvataan tutki-
muskohteen yleistä kontekstia sekä erityisesti nuorten ja tietotekniikan suhtee-
seen vaikuttavien tekijöiden erityispiirteitä. Tutkimuksen pääteemaa eli usko-
muksia, asenteita ja niiden mittaamista käsitellään kohdassa 2.2. Lopuksi koh-
dassa 2.3 esitellään joitakin teknologian hyväksyntää kuvaavia teoreettisia malle-
ja. Tämä tarkastelu on otettu mukaan lähinnä siksi, että aikaisemmin testatuista 
teorioista voidaan saada perusteita sekä mittarin dimensioiden että mittarin testa-
uksessa käytettävien mallien valinnalle.  

2.1  Nuorten ja tietotekniikan väliseen suhteeseen 
vaikuttavat tekijät 

Kouluikäisten nuorten tietotekniikan käyttöön ja siihen suhtautumiseen voivat 
vaikuttaa monet niin itse henkilöön kuin hänen elinympäristöönsäkin liittyvät 
tekijät. Tietotekniikan ominaispiirteiden ohella suhteen muodostumiseen vaikut-
tavia tekijöitä ovat nuoren yksilölliset piirteet, koti ja perhe, koulu opettajineen 
sekä ystävät ja harrastukset. Lisäksi suoraan ja välillisesti nuorten päätöksente-
koon viestittyy yhteiskunnan yleinen tahtotila siitä, millaisia toiveita ja tavoittei-
ta esimerkiksi yhteiskuntaa ohjaavalla poliittisella päätäntäjärjestelmällä on 
nuorten ja tietotekniikan välisen suhteen kehittymiselle. Seuraavassa tarkastel-
laan erikseen edellä mainittuja asiaan vaikuttavia tekijöitä tietotekniikan käyt-
töönoton ja käytön näkökulmasta. 

2.1.1  Nuori yksilönä 

Teknologian hyväksyntää ja sen vaikutuksia voidaan tarkastella erikseen sekä 
yksilön että organisaation näkökulmasta. Jälkimmäinen tarkastelutapa korostuu 
silloin, kun jokin organisaatio päättää hankkia tiettyä teknologiaa, jota yksilöiden 
on sitten käytettävä (Rawstorne 2005). Tutkijat ovat kuitenkin korostaneet yksi-
lön tärkeyttä, koska viimekädessä tärkein päätös tehdään lähes aina yksilön tasol-
la (Agarwal 2000). Tässä alakohdassa käsitellään joitakin alan kirjallisuudessa 
esille nousseita yksilöön liittyviä piirteitä, kuten ikää, sukupuolta, kokemusta 
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jne., joilla ainakin potentiaalisesti voi olla vaikutusta yksilön tietotekniikan käyt-
töön ja siihen suhtautumiseen.  

 
Henkilön ikä on ominaisuus, jolla on uskottu olevan merkitystä teknologian hy-
väksyntään. Eri ikäryhmille onkin tarjottu erikseen tietokonekursseja. Kysymyk-
sessä on kuitenkin ilmeisesti enemmän hallinnollinen järjestely kuin se, että ikä 
ratkaisevalla tavalla vaikuttaisi tietotekniikan omaksumiseen. Minäpystyvyyttä 
(self-efficacy) tutkiessaan Marakas, Yi ja Johanson (1998) osoittivat, että ikänsä 
perusteella ihmiset eivät eroa toisistaan kovin paljon, mutta erilaiset elämänko-
kemukset aiheuttavat kyllä poikkeamia tuloksiin. Ikä ei osoittautunut merkitse-
väksi tekijäksi myöskään yliopisto-opiskelijoiden tietototekniikka-asenteita tut-
kittaessa (Taghavi 2006). 

 
Nuoremmissa ikäluokissa kuitenkin esimerkiksi koulunkäyntiin liittyvät asiat 
ovat sidoksissa koulun luokka-asteisiin ja näin samalla myös nuoren ikään. Esi-
merkiksi Colley ja Comber (2003) löysivät ikään liittyviä eroja tietotekniikasta 
pitämisestä, sukupuoliasennoitumisesta ja erilaisten ohjelmien käyttömääristä, 
mutta tietotekniikan käyttöön yhdistyvän itsevarmuuden (self-confidence) suh-
teen eri ikäryhmät eivät eronneet toisistaan. Uusintatutkimuksen kohteena oli 
brittiläinen koulunuoriso, jossa vertailtavat ikäryhmät muodostuivat 11—12-
vuotiaista ja toisaalta 15—16-vuotiaista. Nuorten tietotekniikan käyttöä kotona ja 
koulussa vertailevassa tutkimuksessa ilmeni, että iän kasvaessa nuorten tietotek-
niikan käyttö viihteeseen väheni, ja vastaavasti käyttö koulutyöhön lisääntyi 
(Kent & Facer 2004). 
 
Perinteisesti teknologian hyväksymismalleissa ei ole ollut ikään liittyvää muuttu-
jaa mukana. Uudessa yhdistetyssä teknologian hyväksynnän ja käytön mallissa 
UTAUT (Unified Theory of Acceptance and Use of Technology) on kuitenkin jo 
mukana mallin ydinterminaattoreihin vaikuttavina tarkennuksina myös yksilöön 
liittyviä piirteitä, kuten ikä, sukupuoli ja kokemus (Venkatesh et al. 2003). 

  
Tietotekniikassa sukupuoleen liittyvien erojen tutkimus on saanut osakseen pal-
jon huomiota aina tietokoneiden alkuajoista lähtien. Voittopuolisesti nuorten 
kohdalla tutkimuksissa on havaittu eroja tyttöjen ja poikien välillä niin asenteis-
sa, käytön määrissä kuin taidoissakin. Viimeaikaiset tutkimukset ovat kuitenkin 
antaneet viitteitä siitä, että erot olisivat tasoittumassa ainakin tavallisimpien so-
vellusten käytön määrissä, mutta pojilla tietotekniikkaan liittyvät asenteet ovat 
edelleenkin tyttöjä myönteisemmät (Colley & Comber 2003). Tutkittaessa kodis-
sa tapahtuvan tietokoneen käytön vaikutusta internetin käyttötaitoihin tyttöjen 
taidot osoittautuivat jokseenkin yhtä hyviksi kuin poikienkin taidot, mutta tytöt 
käyttävät tietotekniikkaa enemmän kommunikaatioon, kun taas pojat keskittyvät 
enemmän peleihin ja musiikkiin (Kuhlemeier & Hemker 2005, 10). Asenteelli-
selta puolelta tutkimuksissa on löytynyt selviä eroja eri sukupuolten välillä. Ku-
ten aikaisemmin kohdassa 1.3 todettiin, PISA-tutkimuksessa (2005) oli ainoas-
taan kolme maata (Japani, Thaimaa ja Tunisia), joissa tyttöjen asenteet tietotek-
niikkaa kohtaan olivat poikien asenteita myönteisemmät. Suomessa suhde oli 
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selkeästi poikien puolella. Kysymys voi olla myös kulttuuriin liittyvästä eroista. 
Esimerkiksi Kuwaitissa tyttöjen asenteet olivat tietotekniikkaa kohtaan poikia 
myönteisemmät (Almahboub 2001). 

  
Kritiikkiä on esitetty myös sukupuolten eroja korostavaa asenteiden ja uskomus-
ten mittaustapaa kohtaan (Morse & Daiute 1992; Whitley 1996). Jotkut tutkijat 
ovat halunneetkin korostaa tietoisesti enemmän sukupuolten välisiä yhtäläisyyk-
siä kuin eroavaisuuksia. Eri sukupuolten väliset erot liitetään usein roolimallei-
hin, jotka alkavat kehittyä jo varhaisessa vaiheessa (Colley & Comber 2003; 
Torres 1999). Swoope ja Johnson (1985) kysyivät eri luokka-asteilla (luokat 1, 3, 
5, 7, 9 ja 11) olleilta nuorilta, kuuluiko tietotekniikka miesten vai naisten asioi-
hin. 7. luokan jälkeen roolijako oli havaittavissa sekä tyttöjen että poikien vasta-
uksissa, kun taas sitä aikaisemmin tietotekniikkaa ei millään tavalla leimallisesti 
yhdistetty vain toiseen sukupuoleen. Vastaavaa tulosta he eivät saaneet Likert-
asteikolla, joka antoi viitteitä tietotekniikan sukupuolierosta heti ensimmäisen 
luokan jälkeen.  

 
Torres (1999) toteaa, että jossain iässä tytöt ja pojat oppivat, että tietokoneet so-
pivat paremmin pojille. Kuitenkin on tutkittu vähän sitä, missä ja milloin tämä 
tapahtuu. Hän pitää todennäköisenä, että tähän vaikuttavat monet tekijät, kuten 
koulu, murrosikä sekä vertaisryhmät ja aikuiset. Kun tutkimuksessa on pohdittu 
tätä kysymystä näkökulmasta, mikä motivoi nuoria eniten silloin, kun he suun-
nittelevat tulevaisuuttaan, on käynyt ilmi, että nuoret naiset arvostavat tulevassa 
työssään eniten luovuutta, ihmisten välistä vuorovaikutusta ja työturvallisuutta. 
Naisia tietotekniikka-ala ei houkuttele, koska se mielletään sellaiseksi työksi, 
jossa istutaan koko päivä tietokoneen ääressä (Thomson 2004). Käytännössä erot 
näkyvät tietojenkäsittelyalalle kouluttautumaan hakeutuvien jakaumassa ja kou-
luissa valinnaisaineiden jakaumissa (Jousranta 2005). Aihe on edelleen ajankoh-
tainen ja myös poliittisten päättäjien tiedostama, mitä osoittaa esimerkiksi tuore 
tutkimushanke: ”Teknologia tutuksi tytöille jo päiväkodissa” (Rasinen ym. 
2007). 

 
Enemmän kuin henkilön iällä voi kuitenkin olla merkitystä hänen teknologiasta 
hankkimallaan kokemuksella (Marakas, Yi & Johanson 1998). Kokemus on tut-
kimuksissa usein operationalisoitu kysymykseen, kuinka monta vuotta vastaaja 
on käyttänyt tietotekniikkaa. Kotitalouksien tietokoneiden ja internetin käyttöä 
analysoidessaan Cummings ja Kraut (2002) havaitsivat, että vähemmän koke-
musta omaavissa kotitalouksissa (novices) käytettiin kokeneempiin (veteran) 
nähden internetiä suhteellisesti enemmän viihteen ja henkilökohtaisen tiedon 
hakemiseen kuin työhön. Sähköpostin käytössä he eivät kuitenkaan havainneet 
eroja näiden ryhmien välillä. 

 
Teoreettisesti voidaan arvioida, että kokemuksen lisääntyessä tarvittavan tuen 
määrä ja helppokäyttöisyyden suhteellinen merkitys pienenevät. Thompson, 
Higgins ja Howell (1994, 168) suosittelevat ottamaan aikaisemmin hankitun ko-
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kemuksen mukaan sellaisiin tutkimuksiin, joissa kehitetään, testataan tai käyte-
tään informaatioteknologian hyväksyntään tai käyttöön liittyviä malleja. 

  
Edellä mainittujen piirteiden lisäksi aikaisemmissa tutkimuksissa on ollut monia 
erilaisia henkilön persoonaan liittyviä tekijöitä. Esimerkiksi Tuomivaara (2000b) 
käytti omassa tietokoneen käyttöhalukkuusmallissaan yhtenä selittävänä muuttu-
jana henkilön persoonaan liittyvää oppimisluottamusta, joka on itseohjautuvuus-
valmiuden osatekijä. Oppimisluottamus kuvaa henkilön kykyä valita tavoitteet 
itse sekä suunnitella ja toteuttaa tarvittavat toimenpiteet asetettujen tavoitteiden 
saavuttamiseksi. Itseohjautuvuusvalmius on sukupuolesta riippumaton. Tuomi-
vaaran mallissa oppimisluottamus oli tietokoneluottamuksen edeltäjä yhdessä 
tietokoneahdistuksen kanssa. Lukiolaisten kohdalla oppimisluottamus sopi ai-
neistoon mallin yhdeksi osaksi, mutta yliopisto-opiskelijoilla vastaava kytkentä 
oli niin heikko, että oppimisluottamus poistettiin mallista kokonaan.  

 
Innovatiivisuus on myös sellainen persoonallisuuden piirre, joka voi selittää hen-
kilön käyttäytymistä uusissa tilanteissa. Esimerkiksi innovaatioiden diffuusioteo-
ria erottelee erilaisia ryhmiä sen perusteella, mihin ajankohtaan diffuusiokäyrällä 
ryhmän jäsenet sijoittuvat uutuustuotteiden käyttöönotossa (Rogers 2003, 281).  

 
Torres (1999) otti mukaan tutkimukseensa henkilön kainouden/rasavilleyden 
selvittäessään tietokoneen käyttöä retrospektiivisesti lapsuudenaikaisilla tekijöil-
lä. Hän ei kuitenkaan löytänyt yhteyttä kyseisen luonteenpiirteen ja tietokoneen 
käyttäjäksi tulemisen väliltä. Torresin luokituksessa tietokoneen käyttäjältä edel-
lytettiin mm. ohjelmointitaitoa. Ongelmana niin tässä kuin kaikissa muissakin 
itsearviointiin perustuvissa mittauksissa on vertailupohjan epämääräisyys. Toiset  
henkilöt voivat pitää itseään kainoina eri perustein kuin toiset. Lisäksi kyseinen 
luonteenpiirre voi myös muuttua ajan mukana. Esimerkiksi murrosikä, joka on 
tämän tutkimuksen empiirisen aineiston kohdalla ajankohtainen, voi ainakin tila-
päisesti muuttaa näkyvästi nuoren peruskäyttäytymistä. Joissakin tietotekniikan 
alueelle kehitetyissä asennemittareissa on samaan mittarikokonaisuuteen otettu 
mukaan henkilöön liittyvinä piirteinä mm. luovuus, empaattisuus ja kouluasenne 
(Knezek, Christensen & Miyashita 1998). 

 
PISA-tutkimuksen (2005) yhteydessä vertailtiin keskenään 15-vuotiaiden tieto-
koneen käyttöä ja koulumenestystä. Tulokseksi saatiin, että erittäin suuri tietoko-
neen käyttö on yhteydessä heikkoon koulumenestykseen, kun taas kohtuullinen 
tietokoneen käyttö on yhteydessä hyvään koulumenestykseen.  

2.1.2 Koti ja perhe 

Koti on paikka, jossa nuoret todennäköisimmin ovat saaneet ensikosketuksensa 
tietotekniikkaan, ja monelle se on edelleen tärkein ja koulun ohella lähes ainut 
käytettävissä oleva ympäristö tietotekniikan harrastamiseen. Koti voi tarjota nuo-
relle tietotekniikkaresursseja niin laitteiden, ohjelmien kuin verkkoyhteyksienkin 
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puolesta. Tämän lisäksi kodissa voi tapahtua tietotekniikkaan liittyvää osaamisen 
ja innostuksen diffuusiota edistävää vuorovaikutusta niin sisarusten kuin lasten ja 
vanhempienkin välillä.  

 
Monissa tutkimuksissa on osoitettu, että kansainvälisestikin lapsiperheiden tieto-
tekninen varustelu on korkeampaa kuin keskimäärin muulla väestöllä (Shih & 
Venkatesh 2003; PISA 2005; Nurmela 1997, 23).Yksi syy tähän on se, että per-
heissä lapsilla ja useimmiten miespuolisilla jäsenillä on aktiivinen rooli tietoko-
neen hankintaan liittyvissä kysymyksissä. Vanhemmat kantavat huolta lastensa 
tulevaisuudesta, ja pelko lasten jäämisestä jälkeen teknisessä kehityksessä moti-
voi heitä investoimaan uusiin tietokonelaitteisiin (Lahtinen 1999). Toisaalta per-
heen koon kasvaessa kasvaa myös perheen sisäinen kilpailu samojen resurssien 
käytöstä. Kotitietokoneen hankkimista ja käyttöä kuvaavassa MATH-mallissa 
(The Model of Adoption of Technology in Households) on laitteiden ja käyttäji-
en yhteisvaikutus operationalisoitu normittamalla perheen käytettävissä olevien 
tietokoneiden määrä perheessä tietotekniikkaa käyttävien määrällä (Shih & Ven-
katesh 2003). Tämäkään ei anna aivan täsmällistä kuvaa todellisuudesta, koska 
perheessä on useimmiten yksi sellainen kone, joka on viimeksi hankittuna uu-
denaikaisin, ja jota useimmat perheenjäsenet haluaisivat käyttää. 

 
Kodissa olevien tietokoneresurssien merkitystä tietokoneasenteeseen tai tietoko-
neen käyttöön on selvitetty monissa tutkimuksissa, ja lähes poikkeuksetta tulos 
on ollut positiivinen (Taghavi 2006; Kuhlemeier & Hemker 2005). Tuoreet tut-
kimustulokset osoittavat myös, että tietokoneen omistus on nousemassa nopeasti 
kaikissa demograafisissa ryhmissä.  

 
MATH-mallissa yhtenä selittävänä tekijänä on tarkasteltu myös perheen teknistä 
varustelutasoa. Shih ja Venkatesh (2003) ottivat perheen tietokoneiden ja verk-
koyhteyden lisäksi malliinsa mukaan 12 erilaista laitetta, esim. DVD-soittimet, 
digitaaliset videokamerat, jne. Tutkimuksessa saatiin tilastollista näyttöä sille, 
että kodin muu yleinen tekninen varustelutaso ja tietotekniikkaan liittyvien lait-
teiden omistus sekä käyttö ovat yhteydessä toisiinsa. Artikkelin kirjoittajat suo-
sittelevatkin tietotekniikan laitteita myyviä tahoja tarkkailemaan kotitalouksien 
teknistä varustelutasoa suunnitellessaan myyntistrategioita.  

 
Fyysisten tietotekniikkaresurssien ohella nuori voi saada muilta perheenjäseniltä 
kannustusta tietotekniikan käyttöön ja apua ongelmatilanteissa. Vastavuoroisesti 
nuori voi myös itse antaa apua ja tukea muille perheenjäsenille tietotekniikkaan 
liittyvissä kysymyksissä. Tilanteesta riippuen perheissä näyttääkin erottuvan 
yksittäinen henkilö tai henkilöitä, joilla uskotaan olevan muita perheenjäseniä 
enemmän tietotekniikkaan liittyviä tietoja ja taitoja. Heiltä kysytään ensin aina 
silloin, kun perheen arjessa tulee vastaan tietotekniikan ongelmatilanteita. Myös 
laiteinvestoinneissa he usein toimivat aloitteentekijöinä ja ovat myös hanketta 
eteenpäin vieviä toimijoita. Perheen sisäistä roolijakoa vahvistaa se, että tieto-
tekniikkaan liittyvät vaativimmat tehtävät, esimerkiksi asennukset, uskotaan 
säännöllisesti parhaiten osaaville perheenjäsenille, jotka siten käytännössä ylläpi-
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tävät ja edelleen kehittävät taitojaan. Näin kodista tulee osalle perheenjäsenistä 
paikka, jossa voi kunnostautua tietotekniikkaan liittyvissä kysymyksissä ja tu-
louttaa kumuloituvan osaamisen ainakin sosiaalisina palkkioina. Taitojen ja us-
kalluksen kehittymisen kannalta on tärkeää, että on käytettävissä eräänlainen 
laboratorio, jossa mutkikkailtakin tuntuvia asioita on mahdollisuus ja lupa ko-
keilla käytännössä. Jos nuori ei saa tietotekniikan ongelmatilanteissa apua, on 
vaarana frustraatio, mikä puolestaan heijastuu asenteisiin ja yleensä tietoteknii-
kan käyttöön. 

 
Kodista saatavissa oleva tuki on mukana MATH-mallissa siten, että perheestä 
joko löytyy tai ei löydy tietokoneasiantuntijaa (Shih & Venkatesh 2003). Nuor-
ten asiantuntijaroolin omaksumista on tarkasteltu myös Helsingin kaupungin 
tilaamassa tutkimuksessa (Mukkonen ym. 1999). Tutkimusraportissa asiantunti-
juutta kuvataan seuraavasti: ”Yksilöltä aletaan kysymään neuvoa ja tukea sellais-
ten ongelmien ratkaisussa, joita muut lähiympäristön jäsenet eivät itse pysty rat-
kaisemaan”. Tutkimuksen mukaan niin peruskoulussa kuin lukiossakin pojat 
kokivat antaneensa tukea suhteessa enemmän kuin tytöt. Raportissa todetaan, 
että ”oppilaat antavat tietotekniikan tukea vanhemmilleen, sisaruksilleen ja muil-
le oppilaille, eli toimivat perhe- ja ystäväpiirissä eräänlaisina paikallisina asian-
tuntijoina”. Tämän perusteella edellä kuvatun perheen sisällä muodostuvan tieto-
tekniikkaan liittyvän roolin ja toisaalta raportissa kuvatun asiantuntijaroolin vä-
lillä on paljon yhteistä. Nuorten toimintaa perheissä tietotekniikan asiantuntijan 
ja opettajan roolissa on kuvattu muissakin tuoreissa tutkimuksissa (Somekh et al. 
2002; Kent & Facer 2004). 

 
Kodin tietotekniikka-asiantuntijan osaaminen ja innostus voivat diffusoitua ajan 
myötä muillekin perheenjäsenille (Selwyn 2005). Toisaalta erikoisosaamisen 
keskittymisen myötä muiden perheenjäsenten ei tarvitse ottaa tietotekniikan mu-
kanaan tuomia haasteita vastaan täysin omakohtaisesti, jolloin heidän oma osaa-
misensa jää helposti pinnalliseksi. Muutenkin kodin tarjoamat haasteet tietotek-
niikassa ovat ainakin nuorten näkökulmasta melko rajalliset. Tähän vaikuttaa se, 
että yleensä perheen hallinnoimiseen ja talouteen liittyvät tekijät kuuluvat luon-
nostaan aikuisille. Tämä voidaan nähdä esimerkiksi kotitalouksien aktiviteetteja 
kuvaavasta käsitemallista, johon on ristiintaulukoitu erilaisia kotitalouden toi-
mintoja sekä niihin liittyviä tehtäviä, tekijöitä ja teknologioita (Shih & Venka-
tesh 2003). 

 
Perheen rakenteesta riippuen tietotekninen osaaminen ja kiinnostus lasten ja 
vanhempien välillä voivat merkittävästi poiketa toisistaan. Tätä eroa kutsutaan 
sukupolvien väliseksi digitaaliseksi kuiluksi. Tällä on merkitystä esimerkiksi 
nuorison tietokoneen käytön valvontatehtävään sekä suoraan että välillisesti. 
Jälkimmäinen tulee esille siinä, että viestin vaikuttavuuteen vaikuttaa se, kuka 
viestin on lähettänyt (Rogers 2003). Norjassa toteutetussa, nuorten internetin 
käyttöä käsitelleessä kvalitatiivisessa tutkimuksessa tuli haastatteluissa esille, 
että suuri osa vastanneista nuorista kyseenalaisti varsinkin äitien auktoriteetin 
valvoa tietotekniikan käyttöä (SAFT 2004). 
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Koti on perinteisesti myös paikka, jossa erilaiset traditiot ja perinteet siirtyvät 
sukupolvelta toiselle. Yksi ainakin keskusteluissa esillä ollut mahdollisuus on 
tietotekniikkaan liittyvän sukupuoliroolin ”periytyminen” kodissa vanhemmilta 
lapsille (Torres 1999).  

 2.1.3 Koulu ja tietotekniikka 

Kaikki tässä tutkimuksessa mukana olleet nuoret ovat vielä oppivelvollisuuskou-
lussa. Osana laajempaa kasvatustehtävää on yhteiskunnan ylläpitämällä oppivel-
vollisuuskoululla lain mukaan velvollisuus antaa oppilaille yleissivistystä. Tä-
män vuoksi yleissivistys muodostaa yhden, joskin vaikeasti määriteltävän raja-
pinnan myös kouluissa annettavalle tietotekniikan opetukselle. Yhtä yleisesti 
hyväksyttyä yleissivistyksen määritelmää ei ole olemassa, vaan määrittely sisäl-
tää usein arvoasetelmia ja painotuksia sen mukaan, missä yhteydessä ja kenen 
toimesta yleissivistystä käsitellään. Holopainen (1989) määrittelee yleissivistyk-
sen yhteisen ajattelun kieleksi, jonka avulla ymmärrämme toisiamme erikoisalas-
tamme riippumatta. Tiedollisessa sivistyksessä korostetaan tietojen hankintaa 
sekä tiedon kriittisen arvioinnin ja tarkoituksenmukaisen käytön taitoja.  

 
Koulua on tärkeää tarkastella siksi, että se tarjoaa kaikille tämän tutkimuksen 
kohdejoukkoon kuuluville yhden tietotekniikkaan liittyvän virikeympäristön. 
Samalla se välillisesti viestii, millaisia tietotekniikkaan liittyviä ”elämisen eväi-
tä” valtiovalta ja yleinen poliittinen järjestelmä katsovat tulevien kansalaistensa 
tarvitsevan. Seuraavassa on ensin lyhyt kuvaus tietokoneiden tulosta perusope-
tukseen, ja sen jälkeen tarkastellaan nykytilannetta koulun toimintaa ohjaavien 
opetussuunnitelmien valossa.  

 
Suomalaisissa kouluissa tietokoneita on ollut ja niitä on käytetty jo yli kahden-
kymmenen vuoden ajan. Lukioihin tietotekniikan opetus tuli itsenäiseksi oppiai-
neeksi siirryttäessä kurssimuotoiseen lukioon lukuvuosina 1982-1983. Alkuvai-
heessa koko lukiossa olevalle ikäluokalle annettava tietotekniikan opetus perus-
tui matematiikan 1. kurssin molemmissa oppimäärissä annettavaan, noin 5 tunnin 
pituiseen tietojenkäsittelyosaan. Seuraavassa, vuoden 1985 uudistuksessa tieto-
tekniikan opetus luokiteltiin valinnaisiin oppiaineisiin kuuluvaksi. Tällöin myös 
poistettiin koko ikäluokalle kohdistuva tietotekniikan osio matematiikan molem-
pien oppimäärien 1. kurssista. 
  
Peruskoulun yläasteella annettava tietotekniikan opetus aloitettiin vuonna 1985, 
jolloin kouluhallitus päätti peruskoulun yläasteella annettavan tietotekniikan va-
linnaisen opetuksen oppimäärän. Siihen sisältyi kolme aihealuetta: automaattinen 
tietojenkäsittely, automaatio ja tietoliikenne. Koko oppimäärä jaettiin kuudeksi 
kurssiksi, joista kunta voi valita haluamansa omaan opetussuunnitelmaansa. Op-
pilailla oli mahdollisuus valita kunnan opetussuunnitelman kursseista 8. ja 9. 
luokalla 2 kurssia eli yhteensä enimmillään 4 kurssia (n. 150 tuntia).  
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Koko ikäluokkaa koskeva tietotekniikan opetus 7. luokalla perustui kouluhalli-
tuksen yleiskirjeeseen 31/86, jossa täsmennetään oppilaanohjauksen oppimäärää 
Opiskelun taito -nimisen sisällön osalta. Kouluhallitus korosti, ettei kyseessä 
ollut varsinainen tietotekniikan opetuksen aloittaminen, vaan koko ikäluokan 
perehdyttäminen koulun tietokonelaitteistoon ja työvälineohjelmien käyttöön. 
Tietokoneharjoitusten osuus 7. luokan oppilaanohjauksesta riippui koulusta ja 
opettajasta. Oppilaanohjauksen kokonaistuntimäärä oli yksi vuosiviikkotunti. 

 
Tietotekniikan ja perusopetuksen yhteisen, noin 20 vuoden pituisen historian 
aikana on opetussuunnitelmien avulla toteutettu muutamia korjauksia sen vuoksi, 
että laitteet ovat kehittyneet, ja tietotekniikan käyttö on laajentunut koskemaan 
koko perusopetusta. Viimeisin uudistus on vuodelta 2004, jolloin annettiin pe-
rusopetuksen opetussuunnitelman perusteet (Opetushallitus 2004). Siinä tekno-
logia määriteltiin yhdeksi koko peruskoulua koskevaksi aihekokonaisuudeksi 
nimellä ihminen ja teknologia. Tämän aihekokonaisuuden päämäärä on määritel-
ty seuraavasti:  
Auttaa oppilasta ymmärtämään ihmisen suhdetta teknologiaan ja auttaa näke-
mään teknologian merkitys arkielämässämme. Perusopetuksen tulee tarjota pe-
rustietoa teknologiasta, sen kehittämisestä ja vaikutuksista, opastaa järkeviin 
valintoihin ja johdattaa pohtimaan teknologiaan liittyviä eettisiä, moraalisia ja 
tasa-arvokysymyksiä. Opetuksessa tulee kehittää välineiden, laitteiden ja konei-
den toimintaperiaatteiden ymmärtämistä ja opettaa niiden käyttöä. 

 
Asetettujen tavoitteiden mukaisesti oppilas oppii 

• ymmärtämään teknologiaa, sen kehittämistä ja vaikutuksia eri elämän-
alueilla, yhteiskunnan eri sektoreilla ja ympäristössä 

• käyttämään teknologiaa vastuullisesti  
• käyttämään tietoteknisiä laitteita ja ohjelmia sekä tietoverkkoja erilaisiin 

tarkoituksiin  
• ottamaan kantaa teknologisiin valintoihin ja arvioimaan tämän päivän 

teknologiaan liittyvien päätösten vaikutuksia tulevaisuuteen. 
 

Edellä kuvattu aihekokonaisuus koskee kaikkia peruskoulun oppilaita. Tämän 
lisäksi tietotekniikkaa voidaan edelleen tarjota valinnaiseksi aineeksi koulun 
opetussuunnitelmassa. Valtakunnallinen normiohjaus on kuitenkin purettu, ja 
koulun opetussuunnitelmaan kirjataan paikallisella tasolla tehty päätös jokaisen 
valinnaisaineen nimestä, laajuudesta, tavoitteista, sisällöistä sekä vuosiluokista, 
joilla sitä tarjotaan. 
  
Edellisen perusteella tietotekniikan sisältöjen painotus valinnaisaineena voi 
vaihdella eri kuntien ja koulujen välillä. Myös valinnaisaineiden roolille ns. pa-
kollisten oppiaineiden joukossa on annettu melko paljon liikkumatilaa: ”Perus-
opetuksen valinnaisten aineiden tehtävä on syventää ja laajentaa perusopetuksen 
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 yhteisten oppiaineiden, erityisesti taide- ja taitoaineiden, mukaan luettuna koti-
talous, sekä haluttaessa aihekokonaisuuksien tietoja ja taitoja oppilaan valinnan 
mukaisesti. Valinnaisten aineiden tehtävä on myös antaa oppilaalle mahdolli-
suus syventää harrastuksiaan ja löytää uusia kiinnostuksen kohteita. Valinnais-
ten aineiden tulee tukea perusopetuksen tavoitteita.”  

 
Valtakunnallista tarkempaa ohjeistusta ei ole käytettävissä, mutta Matemaattisten 
aineiden opettajien liitto on julkaissut oman suosituksensa otsikolla: ”Mitä pe-
ruskoulun päättävän oppilaan tulisi tietää tietotekniikasta” (MAOL 2001). Myös 
joitakin kansainvälisiä suosituksia on käytettävissä (ACM 2007). 

 
Varsinaisen tietotekniikan opetuksen lisäksi voi nuori koulun oppitunneilla saada 
virikkeitä tietotekniikan käyttömahdollisuuksista (Valentine, Marsh & Pattie 
2005). Kotitehtävät ja projektityöt voivat myös toimia luontevina toimeksiantoi-
na nuorten tietotekniikan käyttöön. Koulun ylläpitämien kotisivujen välityksellä 
nuori voi saada ajankohtaista tietoa päivittäiseen koulunkäyntiin liittyvissä ky-
symyksissä. Informaation välittämiseen kodin ja koulun välille on kehitetty uu-
sia, tehokkaampia ohjelmistoympäristöjä (Latvala 2006).  

 
Alussa mainittuun koulun yleissivistävään tehtävään liittyy läheisesti ns. digitaa-
linen lukutaito, joka on tähänkin tutkimukseen liittyvä tärkeä kokoava käsite. 
Sen määrittelystä ja mittaamisesta ei ole olemassa yhtenäistä tulkintaa. Yleis-
määrittelynä voidaan kuitenkin käyttää OECD:n toteuttaman PISA-tutkimuksen 
tietotekniikan osaamisen mittaamista suunnitelleen asiantuntijaryhmän määritte-
lyä (Lennon et al. 2003). Sen mukaan ICT-lukutaito (ICT literacy) liittyy yksilön 
mielenkiintoon, asenteeseen ja kykyyn käyttää tarkoituksenmukaisella tavalla 
digitaalista teknologiaa ja kommunikaatiovälineitä. Tätä tarvitaan siksi, että te-
hokas osallistuminen yhteiskuntaan edellyttää informaation saantia, hallinnoin-
tia, yhdistämistä ja arviointia, uuden tiedon jäsentämistä ja kommunikointia 
muiden kanssa. 

 
E-learning Nordic 2006 -tutkimuksessa (Pedersen ym. 2006) tuli esille, että oppi-
laiden ja opettajien käsitykset digitaalisista taidoista poikkesivat toisistaan. Tut-
kijat pitivät tärkeänä yhteisymmärryksen syntymistä koulun johdon, opettajien ja 
oppilaiden välille, sillä muuten tietotekniikan käyttö on vaarassa vähentyä kou-
luissa, minkä seurauksena sosiaalinen eriarvoisuus voi kasvaa. Myös Kent ja 
Facer (2004) tunnistivat koulun ja kodin välisen digitaalisen kuilun. Pohtiessaan 
sen taustalla olevia syitä he eivät kuitenkaan pitäneet kotiin ja kouluun liittyvien 
aktiviteettien eroa täysin mustavalkoisena, vaan löysivät viitteitä siitä, että tieto-
tekniikan koulukäyttö heijastui kotikäyttöön, ja vastaavasti kotikäyttö antoi vai-
kutteita koulukäyttöön.  
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2.1.4  Tietotekniikan käyttö kodin ja koulun ulkopuolella 

Koulu on yksi niistä paikoista, jossa nuoret voivat tutustua toisiinsa ja solmia 
tärkeitä sosiaalisia kontakteja. Myös erilaiset harrastukset tarjoavat tähän luonte-
van mahdollisuuden. Tietotekniikka voi olla eri muodoissaan sekä harrastuksen 
kohde että myös apuväline muille harrastuksille esimerkiksi tiedon välityksessä. 
Haastatteluissa nuoret ovatkin yhdistäneet tietokoneen kotikäytön laajaan kirjoon 
harrastuksia ja mielenkiinnon kohteita (Kent & Facer 2004). Internet ja verkko-
yhteydet tarjoavat nuorille myös ainakin potentiaalisen mahdollisuuden verkos-
toitua toistensa kanssa esimerkiksi saman harrastukseen, samojen mieltymysten 
tai muiden yhteisten nimittäjien perusteella. Tässä tutkimuksessa tullaan seuraa-
maan nuorten yhteydenpidon kehittymistä sekä määrällisestä että alueellisesta 
näkökulmasta.  

 
Paitsi luontevan syyn tietotekniikan käyttämiselle ystävät voivat myös tarjota 
tietotekniikkaresursseja toistensa käyttöön. Tämä on potentiaalinen vaihtoehto 
varsinkin silloin, kun nuoren omassa kodissa ei ole vastaavia ohjelmia tai niihin 
sopivia laitteita käytettävissä. Nuorten tietotekniikan yhteiskäyttöä näyttää esiin-
tyvän varsinkin silloin, kun on kysymys jonkin uuden sovelluksen käyttöönotos-
ta. Nuorten tietotekniikan yhteiskäytöllä voikin olla kokonaisuuden kannalta 
eniten merkitystä nuorten tietotekniikkataitojen ja tietojen diffuusiolle ystävältä 
toiselle vertaisryhmän sisällä. Tietotekniikan aktiivisimmat harrastajat järjestävät 
säännöllisesti tapaamisia, joissa he kokoontuvat tietyksi ajaksi omine laitteineen 
viettämään aikaa toisten samanhenkisten tietokoneharrastajien kanssa (Kumpu-
lainen 2004). 

 
Kodin, koulun ja ystävien kotien lisäksi julkisessa käytössä oleva tietokone 
verkkoyhteyksineen löytyy varmimmin paikallisesta kirjastosta. Usein resurssien 
niukkuuden vuoksi kirjastot joutuvat käyttämään varausjärjestelmää, ja harvaan 
asutuilla paikkakunnilla kodin ja kirjaston välinen etäisyys voi olla esteenä sään-
nölliselle kirjaston tietokoneresurssien hyväksikäytölle. Julkisesti käytettävissä 
olevien tietokoneresurssien avulla nuoret voivat kompensoida kodin tietokone-
resurssien mahdollisia puutteita. Nuoret kuitenkin kokevat, että tietotekniikan 
käyttö kodin ulkopuolella ei vastaa mahdollisuutta käyttää tietotekniikkaa koti-
ympäristössä (Valentine, Marsh & Pattie 2005). 

 
Tilastokeskuksen tutkimuksen mukaan sellaiset suomalaiset, jotka olivat joskus 
käyttäneet internetiä, käyttivät sitä vuoden 2005 aikana yleisimmin kotona (n. 
80%) ja työpaikalla (n. 55%). Sukulaisten tai ystävien luota otetut internetyhtey-
det olivat myös yllättävän yleisiä (lähes 50%), kun taas esimerkiksi kirjastojen 
verkkoyhteyksien käyttö oli vain runsaat 20 prosenttia (Nurmela & Sirkiä 2005). 
Kirjaston lisäksi joidenkin kuntien nuorisotiloissa on tarjolla tietotekniikan käyt-
tömahdollisuus. Isommissa kunnissa on myös nettikahviloita, joissa tietokonetta 
voi käyttää maksua vastaan tai kylkiäisenä liikkeen palveluja käytettäessä. 



 
 

33 

 2.1.5 Yhteiskunnan rooli ja toiveet  

Nuorten ja tietotekniikan välisen suhteen muotoutumisen ylimmällä tasolla vai-
kuttaa yhteiskunnan poliittinen päätäntäjärjestelmä, jonka vaikutus kanavoituu 
yhtäältä koulujen saamiin tietotekniikkaresursseihin, toisaalta koulun toimintaa 
ohjaaviin opetussuunnitelmiin. Julkisessa keskustelussa ovat eniten esillä olleet 
erilaiset digitaaliset kuilut ja syrjäytymisvaarassa olevat nuoret. Myös lastensuo-
jelu lainsäädännöllisiä toimenpiteitä käyttäen on aiheuttanut paljon keskustelua 
ja jo ensimmäisiä konkreettisia toimenpiteitäkin on toteutettu tällä alueella (laki 
1068/2006). Eduskunnan Tulevaisuusvaliokunnan raportissa  Sosiaalinen alku-
pääoma ja tietotekniikka  (Mustonen & Pulkkinen 2003) on kattavasti pohdittu 
nuorten ja tietotekniikan väliseen suhteeseen vaikuttavia tekijöitä sekä annettu 
myös suosituksia tarvittavista toimenpiteistä. Oikeiden suuntaviivojen ja toimin-
tatapojen löytäminen nuorten tietotekniikkaan liittyvissä kysymyksissä ei ole 
kuitenkaan helppo tehtävä. Esimerkiksi tämän tutkimuksen kohteena oleva kou-
lunuoriso on todennäköisesti työelämässä vasta noin 10 vuoden kuluttua. Millai-
sia tietoteknisiä taitoja silloin tarvitaan, ja millaisessa maailmassa silloin eletään, 
ovat tavallista vaikeampia kysymyksiä henkilön iästä ja asemasta riippumatta. 
Kansallisen tietoyhteiskuntastrategian 2007-2015 raportissa on pyritty kuitenkin 
visioimaan tulevaisuutta. Sen mukaan tietotekniikan perustaitojen merkitys ei 
näytä ainakaan nykyisestä vähenevän (Tietoyhteiskuntaohjelma 2006).  

2.1.6 Tietotekniikka ja sen kehitys 

Tässä tutkimuksessa tietotekniikka on määritelty laajasti laitteiden, ohjelmien ja 
verkkoyhteyksien kokonaisuudeksi. Laitteiden kehityksessä on tapahtunut vii-
meisen kymmenen vuoden aikana sekä tehon kasvua ja tehoon suhteutetun hin-
nan alenemista. Muistivälineiden valikoima on monipuolistunut ja tallennuska-
pasiteetti kasvanut. Kodeissa tietotekniikan soveltamismahdollisuudet ovat li-
sääntyneet erityisesti äänen ja kuvan käsittelyssä sekä tietoliikenteessä. Ylei-
simmissä käyttöjärjestelmissä ja ohjelmissa on tapahtunut lähinnä vain asteittai-
sia parannuksia.  

 
Viimeisen viiden vuoden aikana eniten ovat tietotekniikassa kehittyneet verkko-
yhteydet niin kaistanleveyden, saatavuuden kuin hinnankin suhteessa. Internetin 
kehityksessä kriittinen massa saavutettiin noin 1990 eli vähän ennen tässä tutki-
muksessa mukana olleiden nuorten syntymää (Rogers 2003, 347). Ensimmäiset 
tietokoneverkot kehitettiin v. 1969, joten kriittisen massan kasvattamiseen kului 
aikaa n. 20 vuotta. Tämän jälkeen, ts. koko tämän tutkimuksen kohdejoukon 
elinajan, internetin käyttäjien määrä on kasvanut eksponentiaalisesti. Tilastokes-
kuksen tutkimuksen mukaan laajakaistayhteydet ovat lisääntyneet suomalaisissa 
kotitalouksissa sitten vuoden 2003 alun vähän yli 10 prosentin tasosta lähes 50 
prosenttiin vuoden 2006 alkuun mennessä (Tietoyhteiskuntaohjelma 2006).  
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Verkkoyhteyksien yleistyminen on muuttanut perinteisen tietokoneen luonnetta 
ja painopistettä informaation välityksen suuntaan. Verkon kautta nuoret voivat 
saada käyttöönsä erilaisia palveluja ja käydä verkkokeskusteluja ystävien ja tun-
temattomien kanssa. Internetille on tyypillistä se, että sitä voidaan käyttää mo-
nella eri tasolla aina lähes yksisuuntaisesta, television katselun tyyppisestä vies-
tinnästä lähtien. Tämän vuoksi se muodostaa eriyttävän ja samalla erilaisia käyt-
täjäryhmiä motivoivan toimintaympäristön. Internetin muista tietotekniikkaso-
velluksista poikkeava luonne tulee esille mm. siinä, että perinteiset teknologian 
hyväksymistä käsittelevät mallit eivät ole toimineet tutkimusten mukaan kovin 
hyvin toimineet käytännössä.  

 
Verkkoyhteyksien yleistyminen on omalta osaltaan voinut lisätä myös nuorten 
epävarmuutta tietotekniikkaa kohtaan virusten ja muiden haittaohjelmien le-
viämisriskin vuoksi. Tähän liittyy myös tarve päivittää ohjelmia verkon kautta, 
mikä usein käytännössä näkyy ruudulla toistuvina päivitysehdotuksina, joiden 
alkuperästä ja tarpeellisuudesta ei ammattilainenkaan aina voi olla täysin varma. 
Tämä voi horjuttaa nuorten kuten muidenkin käyttäjien hallintatuntemusta suori-
tettavaa toimintaa kohtaan ja lisätä näin epävarmuuden tunnetta. Internetin ko-
konaiskuvan hahmottaminen ei ole osoittautunut kovin helpoksi tehtäväksi. Sitä 
on tutkittu mm. pyytämällä nuoria hahmottamaan oma käsityksensä internetistä 
piirtämisen avulla. 
 

2.2 Uskomukset ja asenteet 

2.2.1  Uskomusten ja asenteiden määrittelyä 

Edellä kuvattujen tekijöiden ohella myös uskomuksilla ja asenteilla on oma välit-
tävä tai rinnakkainen merkityksensä nuorten tietotekniikkasuhteen muodostumi-
selle. Asenteita ja uskomuksia voidaan tarkastella monesta eri lähtökohdasta kä-
sin. Asenneteoriat voidaan ryhmitellä sen mukaan, miten ne käsittelevät asentei-
den muodostumista ja tehtäviä sekä asenteissa tapahtuvia muutoksia (Peltonen & 
Ruohotie 1992). 
 
Tässä tutkimuksessa tukeudutaan Fishbeinin ja Ajzenin (1975, 216) määritte-
lyyn, jonka mukaan asenne-termi viittaa henkilön taipumukseen suhtautua myön-
teisesti tai kielteisesti johonkin objektiin, toimintaan tai tapahtumaan. Ilmenty-
mänsä perusteella asenne jaetaan perinteisesti kolmeen (kognitiivinen, affektiivi-
nen ja toiminnallinen) eri komponenttiin (Ajzen 1988). Edellisessä asenteen 
määrittelyssä korostuu asenteen affektiivinen komponentti. Asenne vastaa henki-
lön yleistä tunnetta suosia tai olla suosimatta jotakin ärsykeobjektia (Fishbein  & 
Ajzen  1975, 216).  
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Asenteet syntyvät ja muotoutuvat objektiin, toimintaan tai tapahtumiin liittyvien 
uskomusten ja niiden arviointien yhteisvaikutuksena. Uskomukset voivat olla 
seurauksia objektista tehdyistä suorista havainnoista tai päättelyprosesseista. 
Uskomuksissa korostuu asenteen kognitiivinen ulottuvuus siten, että ne muodos-
tavat tietopohjan, jonka varaan asenteet muodostuvat (Fishbein & Ajzen 1975, 
222). Uskomus on arvostuksista vapaa tieto tai kokemus asiasta, kun taas vastaa-
vaan asenteeseen kuuluu positiivinen tai negatiivinen lataus. Jotkin uskomukset 
ovat pysyvämpiä, toiset taas unohtuvat ja uusiutuvat helpommin. On arvioitu, 
että henkilön asenne tiettyä objektia kohtaan määrittyy samanaikaisesti 5-9 tär-
keän uskomuksen perusteella. Tärkeiden uskomusten määrä on arvioitu sen pe-
rusteella, kuinka monenlaista informaatiota ihminen voi käsitellä samanaikaisesti 
(Fishbein & Ajzen  1975, 218). 

 
Yleisesti positiivinen asenne jotakin objektia kohtaan syntyy, kun se yhdistetään 
”hyviin” asioihin. Asennoituminen on taas kielteistä, jos objektiin assosioituvat 
asiat koetaan ”pahoiksi”. Asenteet objektia kohtaan muodostuvat uskomuksista 
ja niiden arvioinneista, joita henkilöllä on objektista. Myöhemmin käsiteltävässä 
TRA-teoriassa (The Theory of Reasoned Action, Ajzen & Fishbein  1980, 67) 
asenne (A) toimintaa kohtaan muodostuu eräänlaisena odotusarvona kaavan (2.1) 
mukaisesti. 

 
(2.1) A = ∑pi si,  missä 
 
p = millä todennäköisyydellä henkilö odottaa kyseisen toiminnan johtavan 

tiettyihin seurauksiin 
s = missä suhteessa hän arvioi seuraukset itselleen myönteisiksi tai kielteisik-

si. 
 

Asenteille on ominaista se, että ne ovat melko pysyviä, ja että niitä on vaikea 
muuttaa. Jos asenteet muuttuvat, se tapahtuu usein hitaasti. Näin voi käydä yhtä-
lön 2.1 mukaan esimerkiksi silloin, kun henkilö saa uudenlaista tietoa asiasta, 
jolloin siihen liittyvissä uskomuksissa tapahtuu muutoksia. Ns. filtterilauseen 
perusteella henkilön asenteet voivat olla myös siinä määrin ennakolta lukittuja, 
ettei uudenkaan tiedon esilletulo johda välttämättä asennemuutoksiin (Järvinen 
& Järvinen 2004, 139). 

2.2.2  Uskomusten ja asenteiden mittaaminen 

Yksilön omaksumia uskomuksia ja asenteita ei voida selvittää suoralla mittauk-
sella, vaan kyseistä piirrettä edustavan latentin muuttujan selvittämiseen tarvi-
taan laajempaa mittaristoa. Useimmat mittarit koostuvat väitteistä, joihin vastaa-
ja peilaa verbaalireaktiona omia tuntemuksiaan kyseisestä asiasta. Yksittäisen 
asenteen tai uskomuksen ulottuvuutta pyritään mittaamaan useamman väitteen 
muodostaman kokonaisuuden avulla. Uskomusten ja asenteiden mittaamiseen 
kehitetyt väitekokonaisuudet ovat tiedonkeruunkin kannalta tehokkaita, koska 
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niitä käytettäessä yksittäinen vastaaja tavallaan haastattelee itseään, ja näin tie-
donkeruu voidaan toteuttaa samanaikaisesti isoissakin ryhmissä.  

 
Mittavälineenä voidaan käyttää aikaisemmin testattua, valmista mittaria, kehittää 
kokonaan uusi mittaristo tai koostaa uusi mittari aikaisemmin testatuista mitta-
reista. Käytettävä mittaväline on joka tapauksessa syytä aina tilannekohtaisesti 
tarkistaa. Seuraavassa esitellään ensin kirjallisuuden pohjalta joitakin tietotek-
niikkaan liittyviä, aikaisemmin testattuja mittareita, ja sen jälkeen kuvataan mit-
tarin kehittämisen yleisperiaatteita. 

2.2.2.1 Aikaisemmin testattuja mittareita 

  
Tietotekniikkaan liittyvien asenteiden ja uskomusten tutkimiseen tarkoitettujen 
mittareiden kehittäminen oli voimakkainta ennen vuosituhannen vaihdetta. Esi-
merkiksi Richter, Nauman ja Groeb (2000) viittaavat noin viiteentoista vuosina 
1983-1991 tietotekniikka-asenteen mittaamiseen kehitettyyn mittariin. Tutki-
muksessaan he luokittelevat mittareita sen mukaan, painotetaanko niissä henki-
lökohtaista näkökulmaa, sosiaalisia seurauksia, tietokoneen erilaisia käyttäjiä, 
vai affektiivista, kognitiivista tai toiminnallista puolta.  

 
Mittarien kehittämisen ajallinen painottuminen näkyy myös seuraavista aikai-
semmin kehitettyjen mittausinstrumenttien lyhyistä esittelyistä. Mukaan on poi-
mittu muutamia tietotekniikkaan liittyvien asenteiden, uskomusten tai joidenkin 
niiden osa-alueiden mittaamiseen kehitettyjä instrumentteja.  
 
Yksi varhaisimmista tämän alueen tutkimuksista on Leen (1970) kehittämä mit-
tari, jossa painottuu tietokoneiden potentiaalinen yhteiskunnallinen vaikutus. 
Kohdejoukon määrän ja ikäjakauman suhteen lähellä tässä raportoitua tutkimusta 
edustaa tutkimus, jossa Reece ja Gable (1982) mittasivat yhden sosiaalista keski-
luokkaa edustavan koulun (n=233) seitsemännen ja kahdeksannen luokan oppi-
laiden asenteita tietokoneen käyttöä kohtaan. 30 väitettä käsittäneestä mittarista 
saatiin faktorianalyysissä yksi yleistä tietokoneasennetta mittaava faktori. Tämän 
työn mittariin valittujen dimensioiden valinnalle on antanut vaikutteita Loydin ja 
Gressardin (1984) toteuttama tutkimus, jossa he kehittivät 40 osiota käsittävän 
mittarin tietokoneasenteen mittaamiseksi siten, että mittarista erottuivat tietoko-
nepelkoa (computer anxiety), tietokoneluottamusta (computer confidence), tieto-
koneista pitämistä (computer liking) ja tietokoneiden hyödyllisyyttä (conputer 
usefulness) edustavat dimensiot. Loydin ja Gressardin mittariin valittuja väitteitä 
on löydettävissä monista myöhemmistäkin mittareista. Sekä yksilön että yhteis-
kunnan näkökulma ovat mukana esimerkiksi Nickellin ja Pinton (1986) kehittä-
mässä instrumentissa, joka mittaa yleistä asennoitumista tietokoneen käyttöä 
kohtaan. Mittaria testattiin ja kehitettiin alunperin aineistolla, joka oli saatu lo-
makekyselynä yliopisto-opiskelijoilta. Joidenkin mittareiden suunnittelussa ja 
kehittämisessä on kohdejoukon valinta painottunut. Esimerkiksi Jones ja Clarke 
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(1994) ovat kehittäneet mittarin toisen asteen opiskelijoiden tietotekniikka-
asenteen mittaamiseksi ja Rosen ja Weil (1995) mm. opettajien tietotekniikka-
pelkojen mittaamiseksi. 
 
Uudempaa tutkimusta edustaa esimerkiksi Richterin, Naumannin ja Groeben 
(2000) konstruoima asennemittari, jonka ominta tutkimusaluetta ovat humanisti-
sen- ja sosiaalialan yliopisto-opiskelijat. DeYoung ja Spence (2004) kehittivät 
asennemittariston tutkiessaan tietokoneen käyttäjien profiilia asenneväittämien 
avulla. Heidän päähuomionsa ei ollut ensisijaisesti uskomuksissa ja asenteen 
syntymekanismeissa vaan itse asenteen dimensioiden tunnistamisessa.  

 
Koulunuorisolle suunniteltuja tietotekniikkaan liittyviä mittareita on kehitetty 
1990-luvulla erityisesti TECH:n toimesta (The Texas Center for Educational 
Technology), jossa kehitystyötä on tehty yli 10 vuoden ajan (Knezek, Christen-
sen & Miyashita 1998). Viidestä tuotetusta instrumentista kolme on kehitetty 
väitöstyön yhteydessä. Tämän työn kannalta mielenkiintoisimpia instrumentteja 
ovat YCCI (The Young Children's Computer Inventory) ja CAQ (The Computer 
Attitude Questionnaire), jotka ovat suunnitellut K-12 oppilaille. Kehitetyt mitta-
välineet ovat kohdennetut tietotekniikkaan ja kouluun liittyvien asenteiden tes-
taamiseen. 

 
Alakouluille tarkoitettu YCCI (versio v5.1/4/97) sisältää 49 osiota, joiden arvot-
tamiseen käytetään 3-portaista Likert-asteikkoa  (”ei, en tiedä, kyllä”) sekä kol-
me parivertailuosiota. Seuraavassa ovat mittarin 7 osa-aluetta ja niiden määritte-
lyt: 
• Tärkeys (Computer Importance) 

- tietokoneiden käytön tärkeäksi kokeminen 
• Nautinto  (Computer Enjoyment) 

- tietokoneiden käytöstä saatavan mielihyvän määrä 
• Opiskelutavat  (Study Habits) 

- teoreettisten tehtävien suoritustapa luokassa ja sen ulkopuolella 
• Empaattisuus (Empathy) 

- ottaa huomioon muiden ajatukset ja tunteet 
• Motivaatio (Motivation) 

- taukoamaton ponnistelu, sinnikkyys, peräänantamattomuus 
• Luovuus  (Creative Tendencies) 

- taipumus tutkia tuntematonta, etsiä epätavallisia ratkaisuja 
• Kouluasenne (Attitudes Towards School) 

- ymmärtää koulun arvon ja merkityksen 
 

Yläkouluille tarkoitetussa CAQ-mittarissa ovat edellä esitettyjen dimensioiden 
lisäksi mukana myös tietokonepelot. Versiossa  v5.14 on 4-portainen asteikko, ja 
mittaria suositellaan luokka-asteille 4-8. Versiossa v5.22 on 5-portainen asteik-
ko, ja sitä suositellaan lukion oppilaille. Se sisältää edellisen lisäksi myös luok-
katilanteeseen liittyvän sähköpostin (a classroom E-mail). Mittaria testattaessa 
reliabiliteettikertoimet eri dimensioille olivat välillä .81- .87. Knezek (1995) on 
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laatinut koosteen useita kansallisuuksia koskeneista, nuorison tietotekniikan 
käyttöön suuntautuvista tutkimuksista, joissa YCCI on ollut mukana.  

 
Cambridgen yliopistossa on kehitetty koulunkäynnin alkuvaiheessa oleville nuo-
rille oma mittarinsa: ”What do you think about ICT, Sam ?” Siinä ovat mukana 
tietotekniikan käytöstä nauttiminen (computing enjoyment) ja tietotekniikan 
käyttö (using ICT). Mittarissa on 5-portainen Likert-asteikko, ja se on testattu 5-, 
6- ja 7-vuotiailla oppilailla (Pell 2001). Koko mittarin reliabiliteetiksi on saatu  
.77. 

 
Frantom, Green ja Hoffman (2002) kehittivät CATS-mittarin (Children’s Attitu-
de Toward Technology Scale), jota käytettiin maaseutukoulujen oppilaiden ylei-
sen teknologia-asenteen mittaamiseen. Faktorianalyysissä nousi esille kaksi osa-
aluetta:  “interest/aptitude” ja  “alternative preferences.”  Tutkimuksen mielen-
kiinto kohdistui tässä tutkimuksessa käsiteltävää tietotekniikkaa laajempaan tek-
nologian laitekirjoon, esimerkiksi videonauhureihin, digitaalisiin kameroihin jne. 
Tutkimusaineisto (N=574) on vuodelta 1997, ja tietoverkkojen näkyvyys tutki-
muksessa on vielä vähäistä, esimerkiksi internet-sana esiintyy tutkimuslomak-
keella vain teknologia-käsitteen kuvailussa.  
 
Edellä esiteltyjen mittarien luettelo ei ole kattava vaan paremminkin näyte eri 
vuosina ja eri tarkoituksiin tuotetuista mittareista. Pintapuolinenkin tarkastelu 
osoittaa, että mittarien tuottamiseen on jo aikaisemmin tehty paljon työtä, jonka 
tuloksista kannattaa ottaa oppia ja mallia aina uutta mittaria suunniteltaessa. Näin 
on pyritty tässäkin tutkimuksessa tekemään hakemalla kirjallisuudesta perusteita 
sekä kehitettävän mittarin dimensiorakenteelle että sen yksittäisten osioiden si-
sällölle ja muotoilulle. Aikaisempien mittareiden tuntemus auttaa tutkijaa myös 
ratkaisemaan periaatteellisen ja tärkeän kysymyksen, onko uuden mittarin kehit-
täminen ylipäätään tarpeellista vai voitaisiinko käyttää jotain aikaisemmin testat-
tua, tilanteeseen sopivaa mittaria.  

2.2.2.2  Mittarin rakentaminen  

Mittarin rakentaminen suositellaan aloitettavaksi tutustumalla siihen, mitä ilmi-
östä jo tiedetään. Metsämuuronen (2000, 12) korostaa teorian valinnassa tutkijan 
roolia: ”Tiedon hankkijan tehtävä on valita omaan tutkimukseensa paras teoreet-
tinen viitekehys.” Hän korostaa myös mittarin laatimisen prosessiluonnetta ja 
antaa 7-vaiheisen yleisen kulkukaavion sen toteuttamiseksi. Seuraavassa esitel-
lään alunperin Churchillin (1979) 8-askeleen vaihejako mittarin rakentamiseksi 
(Järvinen & Järvinen 2004, 164): 

 
Askel 1. Määritä yläkäsitteen ala. Tässä vaiheessa pohditaan, mitä kuuluu 

yläkäsitteen alaan, ja määritellään sen osiot ja alaa koskevat väitteet ainakin alus-
tavasti. 
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Askel 2. Generoi joukko osioita. Generoidaan tunnistettuja dimensioita vas-
taavia väitteitä, jotka mahdollisimman monipuolisesti kattavat yläkäsitteen aihe-
alueen. Osioiden kehittelyyn voidaan saada apua kirjallisuudesta löytyvistä mit-
tareista tai  kokoamalla esimerkiksi alan asiantuntijoilta pyydettyjä väitteittä. 

Askel 3. Kerää havaintoaineisto. Ensimmäisessä testivaiheessa mittaria pyri-
tään testaamaan pienen koehenkilöjoukon avulla. 

Askel 4. Puhdista mittari. Tässä vaiheessa selvitetään, kuuluuko tietty osio 
yläkäsitteen alaan vai ei. Testaamiseen voidaan käyttää puolitusmenetelmää tai 
Cronbachin alfa-kerrointa. Osioiden latautumista voidaan tutkia myös faktori-
analyysillä, jolloin paljon muista osioista poikkeavat väitteet voidaan poistaa 
mittarista. Tällöin suositellaan myös lähtöasetelmien tarkistamista askelien 1, 2 
tai 3 osalta. 

Askel 5. Kerää havaintoaineisto. Kerätään uusi aineisto reliabiliteetin tarkis-
tamiseksi. 

Askel 6. Arvioi reliabiliteetti käyttämällä uutta aineistoa. Cronbachin alfa on 
mittarin reliabiliteetin perusilmaisin, joka osoittaa, onko mittari sisäisesti yh-
denmukainen. 

Askel 7. Arvioi rakennevaliditeetti. Rakennevaliditeetin merkitystä on koros-
tettu, koska sen katsotaan viittaavan siihen, mitä mittari oikeastaan mittaa, eli 
mikä käsite, piirre jne. on koehenkilön vastauksen taustalla. Tässä kehotetaan 
myös selvittämään, missä määrin uusi mittari korreloi vanhojen samaa yläkäsi-
tettä mittaavien mittareiden kanssa. 

Askel 8. Kehitä normit. Mittarin antamat tulokset voidaan saada havainnolli-
sempaan ja käyttökelpoisempaan muotoon kehittämällä mittarille luokat.  

 
Ollakseen käyttökelpoinen ja luotettava, on konstruoitavan mittavälineen oltava 
reliaabeli ja validi. Korkea reliabiliteetti ei takaa validiteettia, mutta sitä pidetään 
kuitenkin mittarin validiteetin luotettavan arvioinnin välttämättömänä edellytyk-
senä. Reliabiliteetti kuvaa sitä, missä määrin mittarin asteikkojen väittämät mit-
taavat samaa ulottuvuutta ja mittarin yksilölle antama tulos pysyy samana eri 
mittauskerroilla. 
Standards for Educational and Psychological Testing (1985) mukaan ”validitee-
tilla tarkoitetaan niiden päätelmien sopivuutta, mielekkyyttä ja käyttökelpoisuut-
ta, joita mittaustuloksista tehdään” (Nummenmaa ym. 1997, 203). Määrittely 
korostaa validiteetti-käsitteen yhtenäisyyttä. Validiteettia voidaan kuitenkin jä-
sentää monella tavalla. Yksi mahdollisuus on tarkastella sitä sisällön, rakenteen 
tai jonkin kriteerinä pidetyn asian perusteella. Sisältövaliditeetti kuvaa sitä, miten 
hyvin testiin valitut osiot edustavat sillä mitattavaa ominaisuutta. Rakennevalidi-
teetti kuvaa mittarin käsitteellisiä yhteyksiä teoriaan. Kriteerivaliditeetti kuvaa 
mittarista saatavien arvojen kykyä ennustaa jotakin kriteerinä pidettyä tärkeää 
käyttäytymisen muotoa. 

 
Mittareita voidaan kehittää eri asioita painottaen. Abdel-Gaid, Trueblood ja 
Shrigley (1986) käyttivät mittarin kehittelyyn systemaattista, 15 askeleesta koos-
tuvaa vaihejakoa, kun taas Davis (1987) painotti reliabiliteettia  (alfa > .8) ja 
sisältövaliditeetin huomioimista asiantuntijamenettelyn avulla.  DeYoung ja 



 
 
40 

Spence (2004) lähtivät tietotekniikka-asenteen rakenteen tutkimuksessaan liik-
keelle tiedeyhteisöltä saamistaan osioehdotuksista, joita tutkijat ensin muokkasi-
vat, ja sen jälkeen hankitun empiirisen aineiston avulla mittaria kehitettiin vielä 
eksploratiivista faktorianalyysiä käyttäen. Richter, Naumann ja Groeben (2000) 
käyttivät mittarin kehittämiseen konfirmatorista faktorianalyysiä, ja Frantom, 
Green ja Hoffman (2002) tutkiessaan yleistä nuorten teknologiaan kohdistuvaa 
asennetta käyttivät sekä eksploratiivista faktorianalyysiä että Rasch-mallia.  

 
Richter, Naumann ja Groeben (2000) huomauttavat, että monissa mittarien ra-
kennusprojekteissa ei ole tukeuduttu riittävästi teoriaan, vaan lähtökohtana on 
ollut enemmänkin lähinnä intuitiivisesti valittu väitteiden joukko, josta on sitten 
työstetty mittari empiirisen aineiston avulla tilastollisia menetelmiä hyödyntäen. 
He huomauttavat myös siitä, että kehitetyn mittarin soveltuvuusaluetta ei ole 
yleensä rajoitettu, vaikka mittari on testattu pelkästään esimerkiksi yliopisto-
opiskelijoilta saadun aineiston avulla.  

 
Tässä tutkimuksessa mittarin yhtenäisyyden arvioimiseen tullaan käyttämään 
lähinnä reliabiliteettikerrointa sekä eksploratiivista- ja konfirmatorista faktori-
analyysiä. Sisältövaliditeettia pyritään lisäämään painottamalla ensimmäisessä 
vaiheessa aikaisemmin testatuista mittareista saatuja väitteitä, kun taas jälkim-
mäisessä osassa valintaan tullaan käyttämään asiantuntijamenettelyä. Lähteessä 
(Nummenmaa 1997, 204) on annettu 9 erilaista, alunperin Cronbachin (1990) 
suosittelemaa mittarin validiteetin tarkistusmenettelyä. Niistä tässä työssä tullaan 
käyttämään erityisesti ryhmittelyä silloin, kun vertaillaan kehitettävän mittarin 
antamia tuloksia erilaisille aineistosta poimituille osajoukoille. Myös osioiden 
karsinnassa tullaan yksittäisissä rajatapauksissa käyttämään suosituksen mukai-
sesti osaperusteena väitteen sisältökysymysten pohtimista. Varsinkin toisen mit-
tarin kehittämisessä eräänlaisena kriteerivaliditeetin tarkistuksena mittarin toimi-
vuutta testataan kirjallisuudesta poimittujen ja aikaisemmin testattujen mallien 
avulla. Tällä tavalla yhdeksi kriteeriksi tullaan ottamaan instrumentaalinen lähes-
tymistapa, ts. kuinka hyvin teoria toimii käytännössä (Metsämuuronen 2000, 12). 

2.3 Teknologian hyväksyntä ja siihen liittyvä tutkimus 

Informaatio- ja viestintäteknologian tutkimuksissa on vuosikymmenten aikana 
pohdittu syitä siihen, miksi ja miten yksilöt hyväksyvät ja ottavat käyttöön uusia 
teknologioita. Tässä kohdassa esitellään joitakin tämän tutkimustyön tuloksena 
kehitettyjä teorioita ja mallinnuksia. Tavoitteena on kirjallisuuden perusteella 
kuvata, millaisia vaihtoehtoja on tarjolla nuorten ja tietotekniikan välisen suhteen 
kuvaamiseen ja analysointiin. 
 
Teknologian hyväksynnällä tarkoitetaan yksilötasolla sitä, että potentiaalinen 
käyttäjä arvioi tarjolla olevan teknologian käyttökelpoisuutta ja joko ottaa tai ei 
ota sitä käyttöönsä. Tähän omaksumisprosessiin liittyvässä tutkimuksessa paino-
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tukset ja näkökulmat vaihtelevat tilanteiden ja tarpeiden mukaan. Innovaation 
tuottajan näkökulmasta teknologian leviäminen ja käyttöönotto ovat olleet kiin-
nostuksen kohteena erityisesti siksi, että tutkimuksesta saatuja tuloksia voidaan 
jo ennakoivasti käyttää uusien sovellusten suunnittelussa ja kehittämisessä. 

2.3.1 Innovaatioiden diffuusioteoria 

Innovaatioiden diffuusioteoriassa (Diffusion of Innovations) tarkastellaan uusien 
tuotteiden leviämistä hyvin monipuolisella tavalla. Rogersin (2003, 39) mukaan 
teorian juuret yltävät jo 1940-luvun maataloussosiologian piirissä tehtyihin tut-
kimuksiin, mutta teoriaa on menestyksellisesti sovellettu elämän eri alueille tie-
totekniikka mukaan lukien. Diffuusioteoriassa innovaatiolla tarkoitetaan jotakin 
ideaa, käytäntöä tai tuotetta, jonka yksilö tai yhteisö kokee uutuutena. Innovaati-
on todellisella iällä ei ole sinänsä merkitystä, kunhan se vain on yksilön koke-
muspiirin kannalta uusi (Rogers 2003, 12). Rogers jakaa innovaatiot niihin sisäl-
tyvän muutoksen suuruuden perusteella kahteen ryhmään: strategiset innovaatiot 
ovat entisten pohjalta muunneltuja ja paranneltuja versioita, kun taas funktionaa-
liset innovaatiot edustavat kokonaan uusia ominaisuuksia ja voivat vaatia täysin 
uusia toimintamalleja ja käytäntöjä. Tässä tutkimuksessa tietotekniikka voi sisäl-
tää yksilötasolla joillekin nuorille funktionaalisiakin piirteitä, mutta suurimmalle 
osalle tietotekniikan parannuksia on tapahtunut valtaosaltaan asteittaisen kehi-
tyksen kautta. Verkkoyhteyksien aukeaminen koteihin laajakaistaliittymien ansi-
osta edustaa suurta hyppäystä ja todennäköisesti myös muutosta nuorten tieto-
tekniikan käytössä. Diffuusioteorian yksi vahvuus on sen monipuolisuus, sillä 
siinä otetaan huomioon innovaation ominaisuudet, potentiaalisten omaksujien 
ominaisuudet sekä omaksumisprosessi. 
  
Rogersin (2003, 18) mukaan viestintä on aina keskeisesti mukana innovaatioiden 
diffuusiossa. Informaatio uusista ideoista välittyy yksilöltä toiselle jonkin vies-
tintäkanavan kautta. Viestinnän vaikutus innovaation omaksumiseen koostuu 
viestin lähteen ja sisällön, viestintäkanavan sekä vastaanottajan muodostamasta 
kokonaisuudesta. Diffuusion kannalta on tärkeintä, että viestin vastaanottaja voi 
luottaa viestin lähettäjään. Rogersin mukaan vuorovaikutteinen viestintä on dif-
fuusion kannalta tehokkainta, ja se onnistuu parhaiten kahden samankaltaisen 
yksilön välillä silloin, kun potentiaaliset omaksujat ottavat mallia lähipiirinsä 
kokemuksista. 

 
Yksi diffuusioteorian vahvuuksista muihin teknologian hyväksymistä kuvaaviin 
mallinnuksiin nähden on hyväksymisprosessin tarkastelutapa aika-akselilla. In-
novaation käyttöönottoon kulunut aika antaa mahdollisuuden luokitella yksilön 
taipumuksen ottaa käyttöön uusia innovaatioita suhteessa muihin omaksujiin. 
Yksittäisen innovaation omaksumista voidaan tarkastella niiden henkilöiden 
määrällä, jotka ovat sen tietyn ajan kuluessa omaksuneet. Kun aika-akselille si-
joitetaan innovaation käyttöönottaneiden frekvenssit, niin tuloksena saadaan 
yleensä normaalijakauma. Tämän jakauman perusteella innovaation omaksujat 
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jaetaan viiteen ryhmään siten, että innovaattoreiden osuus on 2.5 prosenttia, ai-
kaisten omaksujien 13.5 prosenttia, aikaisen enemmistön 34 prosenttia, myöhäi-
sen enemmistön 34 prosenttia ja vitkastelijoiden 16 prosenttia (Rogers 2003, 
280). Jokainen ryhmä edustaa psykologisilta ja sosiaalisilta profiileiltaan erilaisia 
käyttäjiä, ja ryhmät yhdessä muodostavat kyseisen innovaation omaksumisen 
elinkaaren. 

 
Diffuusioteorian soveltamisessa päähuomio kiinnittyy kyseisen innovaation hy-
väksyneiden määrän jakaumaan aika-akselilla eli diffuusion tyypilliseen S-
käyrään. Sen perusteella voidaan päätellä, milloin ns. kriittinen massa käyttöön-
ottajien määrässä on saavutettu. Nuorten tietotekniikkasuhteessa enemmän mie-
lenkiintoa latautuu kuitenkin tietotekniikan käyttöön kuin itse laitteisiin. Tutkijat 
korostavat, että innovaation omaksumisen diffuusiossa ja käytön diffuusiossa ei 
ole kysymys täysin samasta asiasta. Niillä on yhteisiä käsitteitä, mutta ne eivät 
ole välttämättä sisällöllisesti yhtenevät. Omaksumiseen liittyvä innovatiivisuus ei 
ole sama kuin käyttöön liittyvä innovatiivisuus. Shih ja Venkatesh (2004) ovat 
konstruoineet ja testanneet kotitietokoneen käytön diffuusiomallin (UD, use-
diffusion), jossa he luokittelevat  käytön määrän (rate of use) ja monipuolisuuden 
(variety of use) perusteella kehittämällään nelikentällä käyttäjät intensiivisiin 
käyttäjiin (intense users), spesiaalikäyttäjiin (specialized users), ei spesiaalikäyt-
täjiin (nonspcialized users) ja rajoittuneisiin käyttäjiin (limited users). Näillä on 
diffuusiota kuvaavan kellokäyrän osituksesta saatuun käyttäjien  tyypitykseen 
nähden(innovaattorit, aikaiset omaksujat, aikainen enemmistö, myöhäinen 
enemmistö ja vitkastelijat) yhtäläisyyksiä, mutta sisällöllisesti luokitukset kui-
tenkin muodostuvat eri pohjalta. Tietotekniikan käytön diffuusiosta saatavaa 
nelikenttää tullaan tässä tutkimuksessa käyttämään mittarin eri dimensioiden 
erottelukyvyn arvioimiseen.  

 2.3.2  TRA-malli 

Perustellun toiminnan malli eli TRA (Theory of Reasoned Action)  (Fishbein & 
Ajzen 1975; Ajzen & Fisbein  1980) on sosiaalipsykologian alueella kehitetty 
malli, joka kuvaa tietoista käyttäytymistä määrittäviä tekijöitä yleisellä tasolla. 
Sitä on käytetty tehtäessä erityyppisiä ennusteita ihmisten käyttäytymisestä, ja 
sen perusajatus on myös mukana monissa myöhemmissä teknologian hyväksyn-
tää kuvaavissa malleissa. 

 
Fishbeinin ja Ajzenin teoria selittää ihmisen toimintaa asenteiden ja henkilökoh-
taisesti koettujen normien avulla. TRA-mallin mukaan henkilön käyttäytymisin-
tentio (BI) määrittää hänen suoritustaan tiettyä käyttäytymistä (B) vaativissa teh-
tävissä. BI määrittyy henkilön asenteen (A) kyseistä toimintaa kohtaan ja hänen 
subjektiivisen norminsa (SN) yhteisvaikutuksesta:  

 
(2.2) BI = A + SN 
 



 
 

43 

Asenne muodostuu toiminnan seurauksia koskevista uskomuksista ja näitä seu-
rauksia koskevista arvostuksista alakohdassa 2.2.1 esitetyn yhtälön (2.1) mukai-
sesti. Subjektiivinen normi (SN) kuvaa yhtälön (2.3) mukaisesti henkilön omia 
uskomuksia (normative beliefs, nbi) siitä, mitä muut hänelle tärkeät ihmiset ajat-
televat, jos henkilö suorittaa tai on suorittamatta tietyn tehtävän, kerrottuna hä-
nen motivaatiollaan täyttää nuo odotukset (motivation to comply, mc). 

  
(2.3) SN = ∑nbimci 

  
TRA -mallin yleisluonteisuudesta johtuen se ei määritä, mitkä uskomukset ovat 
kunkin toiminnan kannalta olennaisia, vaan jokaista tutkittavaa hyväksyntäpro-
sessia varten määritellään käyttäytymiseen vaikuttavat asenteet ja sosiaaliset 
normit erikseen. Mallin kehittäjät suosittelevat mukaan otettavaksi 5 - 9 usko-
musta. 

2.3.3 TAM -malli 

Teknologian hyväksyntämallin (Technology Acceptance Model, TAM) kehitti F. 
Davis (1989) ennustamaan tietokoneen käyttöä ja sen hyväksyntää lähinnä työ-
paikoilla ja erilaisissa organisaatioissa. TAM-malli pyrkii ennustamaan tietyn IT-
sovelluksen hyväksymistä tai hylkäämistä ihmisten aikomusten, asenteen, havai-
tun hyödyllisyyden, havaitun helppokäyttöisyyden sekä muiden ns. ulkoisten 
tekijöiden avulla. Hahmotelma mallin elementeistä ja niiden keskeisistä suhteista 
on esitetty kuviossa 2.1. Havaittu hyödyllisyys (PU) ja havaittu helppokäyttöi-
syys (PEOU) ovat mallin keskeisiä asennetta (AT) määrittäviä uskomuksia. 

 
 
 
 
      Havaittu  

Ulkoiset      hyödyllisyys (PU) 
muut-   Käyttö-     Aikomus      Todel. 
tujat   asenne käyttää       käyttö 

   (AT) (BI)       (U) 
      Havaittu 
      helppokäyttöisyys 

     (PEOU) 
 
 

 
 

Havaittu hyödyllisyys (PU) määritellään tulevan käyttäjän subjektiivisena toden-
näköisyytenä sille, että tietyn tietokonesovelluksen käyttö lisää hänen suoriutu-
mistaan tietyssä organisaatioympäristössä. Havaittu käytön helppous (EUO) 

Kuvio 2.1 TAM-malli   (Technology Acceptance Model) 
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kohdistuu siihen, missä määrin tuleva käyttäjä odottaa systeemin käytön vaativan 
häneltä henkistä ponnistelua.  

 
TAM-mallin muut tekijät määritellään suunnilleen samalla tavalla kuin TRA-
mallissakin. Käyttäytymisintentio BI määritellään systeemin käyttöä koskevan 
asenteen ja käytön hyödyllisyyden välisenä polkuna. 

 
(2.4)  BI = AT +PU 
 

Ihmiset muodostavat intention (BI) käyttää systeemiä, kun heillä on siihen posi-
tiivinen asenne AT. Käytön hyödyllisyyden suoraa vaikutusta käyttäytymisinten-
tioon perustellaan sillä, että ihmiset pohtivat tietoihin perustuen sitä, miten sys-
teemi voi parantaa heidän suoritustaan. TAM-mallin mukaan havaittu hyödylli-
syys PU ja havaittu käytön helppous määräävät käyttöä koskevan asenteen AT. 

 
(2.5) AT = PU +PEOU 
 

Mallin mukaan PU:n ja BI:n suoran yhteyden ohella hyödyllisyydellä PU on 
yhteys myös asenteeseen AT, josta edelleen on polku käyttäytymisintentioon. 
Tätä perustellaan sillä, että yhtäältä oppiminen ja toisaalta positiivisiksi arvioidut 
tulokset lisäävät yksilön tunnetilaa saavuttaa noita tuloksia. Käytön helppous 
PEOU vaikuttaa asenteeseen AT suoraan ja välillisesti PU:n kautta. Tähän vai-
kuttaa se, millaiseksi yksilö arvioi oman selviytymisensä, sillä omien kykyjen 
riittävyys motivoi käyttämään. Toisaalta yksilö arvioi helppokäyttöisyyden pa-
rantavan suoritusta, mikä innostaa häntä käyttämään. Tästä syystä käytön help-
pous PEOU vaikuttaa myös havaittuun hyödyllisyyteen PU.  

 
(2.6)  PU = PEOU + Ulkoiset muuttujat 
 

Kuvion 2.1 mukaisen polkumallin mukaan IT-sovelluksen todelliseen käyttöön 
voidaan vaikuttaa samoissa ympäristöissä vain vaikuttamalla keskeisiin usko-
muksiin ulkoisten muuttujien avulla.  

 
TAM-mallin yksi vahvuus on sen yksinkertainen rakenne, ja sitä onkin sovellettu 
laajasti eri yhteyksissä vuosikymmenten aikana. Myös mallin testaamisen käy-
tännön järjestelyt on moniin muihin malleihin verrattuna helpompi järjestää, 
koska mallin keskeisten uskomusten mittaamiseen on olemassa valmiiksi testat-
tuja mittareita. Mallin yksinkertaisuus on kuitenkin samalla myös sen heikkous. 
Legris, Ingham ja Collerette (2003) ovat tarkastelleet teknologian hyväksymis-
mallin käyttökelpoisuutta analysoimalla vuosina 1980—2001  toteutettuja empii-
risiä tutkimuksia. Näitä oli yhteensä yli 80, joista tutkimukseen valittiin 22. Me-
ta-analyysin avulla he pyrkivät selvittämään, olivatko eri tutkimuksista saadut 
mittaustulokset yhtenäisiä ja siten yleistettävissä. Tarvittavat korrelaatiokertoi-
met löytyivät kuitenkin vain kolmesta tutkimuksesta, joten kirjoittajat eivät voi-
neet yleistää löydöksiään. Legris, Ingham ja Collerette kuitenkin toteavat, että 
tutkimus vahvistaa käsitystä, jonka mukaan TAM-malliin pitäisi sisällyttää lisää 
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komponentteja, jotta se pystyisi johdonmukaisesti ennustamaan enemmän kuin 
40 %  järjestelmän käytöstä.  

 
TAM-mallia on kehitetty vuosien varrella. Esimerkiksi TAM2-malliin (Vekka-
tesh & Morris 2000) on otettu mukaan jo viisi ulkoista tekijää, mm. subjektiivi-
nen normi, joka ei ollut mukana alkuperäisessä Davisin mallissa. Lee, Kozar ja 
Larsen (2003) ovat tutkineet TAM-mallin elinkaarta aikavälillä 1986—2003 jul-
kaistujen tutkimusten perusteella. Kyseiseltä aikaväliltä he ovat tunnistaneet nel-
jä eri vaihetta: mallin käyttöönotto (1986—1995), mallin pätevyyden tarkistus 
(1992—1996), mallin laajentuminen (1994—2003) ja mallin työstäminen 
(2000—2003). Tutkimuksessa pyrittiin arvioimaan mallin tulevaisuutta ja merki-
tystä pyytämällä johtavia IS-tutkijoita arviomaan TAM-mallista saatua lisäarvoa, 
haittaa sekä tulevaisuudennäkymiä. Vastauksia saatiin 32 tutkijalta. Mallin mer-
kityksen arvioinnissa kävi ilmi, että TAM on aikaansaanut joukon tutkimuspape-
reita, jotka ovat lisänneet tietämystämme IS-hyväksynnästä. Siitä on tullut IS-
tutkimusyhteisön yhteinen teoria. Se on tärkeä esimerkki tutkimusalueella, jossa 
teoriat ovat melko harvinaisia. Tarvittavien lisätutkimusten osalta vastauksista 
tuli esille tässäkin mm. lisämuuttujien mukaanotto ja rajoittavien olosuhteiden 
tutkiminen. Osa vastaajista katsoi, että ristiriitaisten tulosten taustalla on liialli-
nen yleistys tehtävätyyppien suhteen. Kausaalisuuden esille saamiseksi pitäisi 
toteuttaa enemmän pitkittäistutkimuksia. 

 
TAM-mallia on kritisoitu sen vuoksi, että se ei huomioi riittävästi sovellusalueen 
erityispiirteitä. Esimerkiksi van der Heijden (2004) on löytänyt ristiriitaisia tu-
loksia eri TAM-mallin laajennusten ja sovelluskohteiden yhteydessä silloin, kun 
hyödyllisyys ei ole sovellusalueen kannalta keskeisessä asemassa. Huvia ja nau-
tintoa korostavissa sovelluksissa on tullut esille, että havaittu huvi näyttää par-
haiten ja havaittu helppokäyttöisyys lähes yhtä hyvin selittävän aikomusta käyt-
tää kyseistä sovellusta. Sen sijaan havaittu hyödyllisyys ei ole silloin keskeinen 
selittäjä. Ristiriitaisten tulosten selittäjäksi van der Heijden löytää motivaatioteo-
rian, jossa erotetaan ulkoinen ja sisäinen motivaatio toisistaan. Näistä edellinen 
korostaa systeemin käyttäjän vuorovaikutuksen ulkoista tuotosta. Sisäisessä mo-
tivaatiossa jo vuorovaikutus sinänsä tuottaa käyttäjää motivoivan tuloksen. Hän 
sai tukea jäsennykselleen Hollannissa toteutetusta tutkimuksesta, joka koski elo-
kuvien web-sivuston käyttäjiä. Se, että  tietojärjestelmien käyttöönottoon voi 
myös koetulla huvilla olla merkitystä, ei ole kuitenkaan aivan uusi löytö (Igbaria, 
Iivari & Maragahh 1995;  Moon  & Kim 2001, Shih &Venkatesh 2003).  

 
Gefen, Karahanna ja Straub (2003) nostivat luottamuksen helppokäyttöisyyden 
ja hyödyllisyyden rinnalle web-asiakkaan käyttäytymistä kuvaavassa mallissaan. 
Heidän tutkimuksensa osoittaa, että ainakin kokeneiden web-ostajien keskuudes-
sa asiakkaan luottamus online-kauppiaaseen on yhtä tärkeä kuin laajasti hyväk-
sytyn TAM-mallin tekijöidenkin. Web-asiakkaan käyttäytymistä kuvaavassa 
mallissa on mukana myös luottamuksen syntymiseen vaikuttavia tekijöitä ja nii-
den vuorovaikutus TAM-mallin peruselementtien kanssa. 
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TAM-mallia sovelletaan yleensä tilanteisiin, jossa tutkimuksen kohteena olevan 
järjestelmän käyttö on vapaaehtoista. Rawstorne (2005) on väitöstyössään ver-
rannut kolmea eri mallia (TRA, TAM, TPB) tilanteeseen, jossa sovelluksen käyt-
tö on ollut käyttäjille pakollista. 

2.3.4  Sosiaalinen kognitiomall  

Sosiaalisen kognitiomallin taustalla on Banduran teoria (Social Cognitive Thery, 
SCT), jonka mukaan kognitiiviset tekijät, ympäristö sekä käyttäytyminen vaikut-
tavat toisiinsa kumpaankin suuntaan. Tärkeimpänä käsitteenä teknologian hy-
väksymistä käsittelevään tutkimukseen on tältä alueelta tullut yksilön luottamus-
ta omiin kykyihinsä kuvaavana tekijänä ns. minäpystyvyys (self-efficacy). Teo-
riaa on sovellettu IT-tutkimukseen enemmänkin antamaan lisätietoa hyväksy-
miskäyttäytymistä ohjaavista tekijöistä kuin sinänsä ennakoimaan teknologian 
hyväksymiskäyttäytymistä (Agarwal 2000). 

 
Compeau ja Higgins (1991) kehittivät tietokoneen käyttöä jäsentävän tutkimus-
mallinsa Banduran teorian pohjalta. Malli ottaa mukaan ympäristötekijöinä mui-
den rohkaisun, muiden käytön ja käytön tuen. Lisäksi riippumattomina muuttuji-
na mallissa ovat oma suoritusarvio (self-efficacy), suoritusodotukset sekä halu ja 
pelko. Tutkimusaineiston tilastollisen käsittelyn perusteella Compeau ja Higgins 
tarkastelevat suoritusodotuksia erikseen toimen ja yksilön kannalta. Korkea oma 
suorituskykyarvio näyttää aiheuttavan vähemmän pelkoa ja enemmän tietoko-
neen käyttöä. 

 
Marakas, Yi ja Johnson (1998) ovat keränneet kirjallisuudesta 40 tutkimusta, 
jossa tietokoneen käytön minäpystyvyys (computer self-effcacy) on ollut muka-
na. Kirjallisuuskatsauksen perusteella he mallintavat tietokoneen sovelluskohtai-
sen käytön minäpystyvyyden ja yleisen tietokoneen minäpystyvyyden. Artikke-
lin kirjoittajat pitävät näitä teoreettisesti eri käsitteinä, eivätkä toisilleen vaihto-
ehtoisina. Erilaisuus tulee ottaa huomioon käsitteitä mitattaessa. Artikkelissa 
käsitellään myös monia minäpystyvyyteen liittyviä tekijöitä, kuten tietokoneah-
distusta, sukupuolta, ikää, kokemusta jne. 

2.3.5  MATH–malli kotitalouksien PC- adoptioille ja käytölle 

Kuten aikaisemmin jo todettiin, niin nuorten kuin aikuistenkin tietotekniikan 
käyttö painottuu kotiympäristöön (Nurmela & Sirkiä 2005). Tämän vuoksi seu-
raavassa tarkastellaan erityisesti kotitalouksien teknologian hyväksynnän mallin-
tamiseen suunniteltua MATH-mallia (a model of adoption of technology in hou-
seholds), joka ensimmäisessä vaiheessaan painottui kotitietokoneiden adoptioon 
(Venkatesh & Brown 2001), mutta myöhemmin sen sovellusaluetta laajennettiin 
myös kotitietokoneen käytön alueelle (Shih & Venkatesh 2003). 
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Uuden mallin tarpeellisuutta Venkatesh ja Brown (2001) perustelevat sillä, että 
he otaksuivat saavansa kotitalousympäristöstä työpaikkaympäristöön nähden 
hieman erilaisia painotuksia kotitietokoneiden henkilökohtaisen luonteen, kus-
tannusvaikutusten sekä teknologian erilaisen käyttötarkoituksen vuoksi. MATH-
mallin rakentamiseen he ovat ottaneet vaikutteita IT-tutkimuksesta, markkinoin-
nista ja psykologiasta. Teorian rungoksi valittiin TPB-teoria  (Theory of Planned 
Behaviour), koska se on kehitetty selittämään tahdonalaista käyttäytymistä jota 
myös PC-tietokoneiden adoptio koteihin on. TPB-teoria  (Theory of Planned 
Behaviour) on Ajzenin (1985) kehittämä TRA-teoriaa monipuolisempi, uusi teo-
ria, jossa TRA-malliin on lisätty koettu käyttäytymiskontrolli (Perceived Beha-
vioral Control). Se kuvaa sisäistä tai ulkoista havaittua käyttäytymisen rajoitetta 
(Ajzen 1985).  

 
MATH-mallissa Venkatesh ja Brown jakoivat asenteelliset uskomukset kolmeen 
osaan: hyödylliset vaikutukset (utilitian outcomes), hedonistiset vaikutukset (he-
donistic outcomes) ja sosiaaliset vaikutukset. Hedonistisilla vaikutuksilla malliin 
liitetään näkökulma, että kuluttajat voivat nauttia hankkimiensa kulutustavaroi-
den käytöstä. Sosiaalisilla vaikutuksilla mallissa viitataan siihen, että kotitieto-
koneen hankinta voi aiheuttaa perheelle statusarvon muutoksia. 
 
Normatiiviseen uskomusrakenteeseen MATH-malli lukee kaksi tekijää. Niistä 
sosiaalinen vaikutus (social influence) mittaa, kuinka paljon sosiaalisen verkos-
ton jäsenet vaikuttavat toistensa käyttäytymiseen. Toisena adoptioon vaikuttava-
na tekijänä mallissa on nostettu esille sekundääriset lähteet, esimerkiksi TV, leh-
det jne. 

 
Kontrollointiin liittyen MATH-malliin on otettu mukaan tiedon ja resurssien 
saannin merkitys. Tarvittavat tiedot tietokoneen käyttämiseen, helppokäyttöisyys 
ja  tarvittavat resurssit ovat niitä tekijöitä, jotka aikaisempien tutkimusten perus-
teella voivat muodostaa esteitä tietokoneen hankkimiselle. Kustannustekijää 
MATH-mallin kehittäjät perustelevat kuluttajatutkimuksista saaduilla viitteillä, 
joiden mukaan hinta ohjaa kalliimpien kulutustavaroiden hankkimiseen liittyvää 
päätöksentekoa. Tietokoneen hankinta aiheuttaa noin viisinkertaisen kustannuk-
sen moneen muuhun kestokulutushyödykkeeseen verrattuna.  

 
Mallia testattiin noin 1000 kotitalouden haastattelulla ja siihen liitetyllä jatko-
haastattelulla. Odotusten mukaisesti nykyisten käyttäjien osalta käytännölliset-, 
hedonistiset-, ja sosiaaliset syyt olivat keskeisiä hankinnan syitä. Samoin sosiaa-
liset vaikutukset olivat myös merkittävä syy hankintakäyttäytymiseen nykyisille 
PC:n omistajille. Tärkeimmät tekijät olivat käytöstä tuleva status-vaikutus ja 
ajanviete. Ei-adoptoijille sosiaaliset vaikutukset ja esteet merkitsivät eniten.  

 
Shih ja Venkatesh (2003) kehittivät MATH-mallia edelleen tietokoneen käytön 
tutkimuksiin lähtemällä liikkeelle kotitalouksien käsitteellisestä mallista. He lisä-
sivät malliin perheen rakennetta kuvaavan elementin, jossa olivat mukana lasten 
määrä ja kotitietokonetta perheessä käyttävien perheenjäsenten lukumäärä, sekä 
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teknologista varustelua kuvaavan elementin, jossa olivat mukana uusimman tie-
tokoneen ikä, verkkoyhteydet ja muiden IT-tuotteiden, kuten pelikonsolien, digi-
kameroiden jne. laitteiden käyttö. Mallin riippuvina muuttujina olivat käytön 
määrä (Rate of Use) ja käytön monipuolisuus (Variety of Use). 
  
Mallia testattiin Yhdysvaltoja, Ruotsia ja Intiaa koskeneessa vertailevassa otos-
tutkimuksessa. Tutkimuksessa oli Yhdysvalloista ja Ruotsista mukana n. 900 ja 
Intiasta (suurimmista kaupungeista) n. 1000 kotitaloutta. Tutkimuksella selvitet-
tiin mallin sopivuuden ohella sekä kulttuurillisten erojen merkitystä että dif-
fuusioteorian mukaisten omaksujaryhmien välisiä eroja. Regressioanalyysiin 
perustuvasta tutkimuksestaan mallin kehittäjät saivat tilastollista vahvistusta sil-
le, että kotitietokoneen käyttöä voidaan selittää viidellä tekijällä: asenteellisella, 
normatiivisella ja kontrolliin liittyvällä uskomusrakenteella sekä kotitalouden 
rakenteella ja sen teknisellä varustelulla. Eri maissa myös käytön profiilit olivat 
hyvin samankaltaiset siten, että Intiasta saadut mittaukset olivat vain keskimäärin 
alempana kuin Yhdysvalloista ja Ruotsista saadut vastaavat arvot.  

2.3.6 Teknologian hyväksynnän mallintaminen tässä tutkimuksessa  

Tässä tutkimuksessa edellä kuvattuja, teknologian hyväksymistä koskevia malle-
ja käytetään lähinnä mittarin toimivuuden testaamiseen empiirisen aineiston 
avulla. Mittarin dimensioiden toimivuutta tullaan testaamaan kirjallisuudesta 
haettujen ja aikaisemmin testattujen mallien avulla, joista toinen on TAM-mallin 
johdannainen. Mittarin erottelukykyä tullaan testaamaan myös tietotekniikan 
käytön diffuusiosta johdetulla nelikentällä. Lopuksi mittaria ja nuorten tietotek-
niikan käyttöön liittyvä tekijöitä tullaan tarkastelemaan laajemmassa kontekstissa 
mallilla, johon poimitaan  tärkeimpiä tässä luvussa esille nostettuja, nuorten tie-
totekniikan käyttöön ainakin potentiaalisesti vaikuttavia tekijöitä.  
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3  Menetelmä 

Tässä luvussa kuvataan tutkimuksen empiirisen osan eri vaiheita ja osatekijöitä. 
Kohdassa 3.1 hahmotetaan toteutettua tutkimusprosessia useasta eri tiedonhan-
kintavaiheesta muodostuvana kokonaisuutena, ja kohdassa 3.2 on kuvaus eri 
tutkimusvaiheiden yleisimmistä yhteisistä piirteitä. 

3.1 Tutkimusprosessi ja sen raportointi 

Tutkimuksen empiirisen osan toteutus perustuu viidessä eri vaiheessa vuosien 
2005—2007 aikana toteutettuun tiedonhankintaan ja siitä saatujen aineistojen 
analysoitiin. Tutkimuksen empiirinen toteutus hahmottuu kokonaisuutena eri 
tiedonhankintatapahtumista muodostuvaksi ketjuksi. Ensimmäistä tiedonhankin-
takertaa ovat ohjanneet eniten alan kirjallisuudesta saadut vaikutteet, mutta sen 
jälkeen tutkimukseen, erityisesti tiedonhankintaprosessiin, on otettu ohjaustietoa 
myös aina edellisten tiedonhankintakerran analyyseistä saaduista alustavista tu-
loksista. Näin tutkimuksen edetessä siihen tulee mukaan myös aineistolähtöisiä 
ohjauselementtejä. 

 
Tutkimuksen jaksottumiseen pidemmälle aikavälille on vaikuttanut se, että nuor-
ten tietotekniikkaan liittyvien asenteiden ja uskomusten tutkimus on suurimmak-
si osaksi mittarin rakentamista, joka jo lähtökohtaisesti on luonteeltaan prosessi 
(Metsämuuronen, 2000, 11). Oman lisähaasteensa mittarin rakentamiselle asettaa 
tässä tutkimuksessa lisäksi kohdejoukon ikä sekä mielenkiinnon kohdentaminen 
koko ikäluokkaan. Varsinkin laajakaistayhteyksien nopea yleistyminen tavalli-
siin kotitalouksiin on tuonut mukanaan uuden tilanteen, jossa nuorten tietotek-
niikkaan liittämien uskomusten ja asenteiden painotuksia ei ole ollut helppo en-
nustaa.  Lisäksi usein tämän alan tutkimuksissa empiirinen aineisto on saatu jol-
lakin kriteerillä valituilta henkilöiltä, esimerkiksi lukiolaisilta tai yliopisto-
opiskelijoilta  (Tuomivaara 2000a; Taghavi 2006; Torres 1999), ja kotitalouksien 
edustajana on ollut parhaiten tietotekniikasta perillä ollut perheenjäsen (Shih & 
Venkatesh  2004). Asenteiden ja uskomusten ohella kiinnostuksen kohteena on 
tässä tutkimuksessa ollut myös tietotekniikan näkyminen nuoren arjessa ja valin-
noissa. Tässä suhteessa tutkimuksen hajauttamisesta on ollut käytännön etua 
siten, että useammalla tiedonhankintakierroksella on voitu tarkastella tutkimus-
aluetta laajemmin kuin yhden tiedonhankintakerran menettelyä käyttäen olisi 
ollut mahdollista. Käytäntö on osoittanut, että läheskään kaikkien 12-16-
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vuotiaiden nuorten keskittymiskyky ei vielä riitä kovin laajojen kysymyssarjojen 
läpikäymiseen. 

  
Yhteensä tähän tutkimukseen on osallistunut 389 nuorta ikäluokasta 12-16 vuot-
ta. Osa heistä (n=50) on osallistunut myös uusintamittaukseen, ja lisäksi mittarin 
dimensioiden valintaan osallistui 5 aikuista asiantuntijaa. Tutkimuksen empiiri-
nen aineisto muodostuu 444 lomakkeella kerätyn aineiston kokonaisuudesta  
Kolme tiedonhankintakertaa on toteutettu survey-kyselyinä, ja kaksi muuta tie-
donhankintakertaa on toimeenpantu tutkimusprosessin ohjaustiedon hankkimi-
seksi ja erityisesti kyselylomakkeiden sisällöllisen aineiston kehittämiseksi. Seu-
raavassa luettelossa on hahmoteltu tutkimusprosessin etenemistä eri tiedonhan-
kintavaiheiden avulla.  
 

Ensimmäisen mittarin suunnittelu ja testaus (luku 4) 
 
1. survey  (5/2005)    
 - raportoitu  kohdassa 4.1 
 - osallistujia  yhteensä 91 

 2. survey   (12/2005) 
 - raportoitu kohdassa 4.4 
 - osallistujia  yhteensä 108 
 

Toisen mittarin suunnittelu ja testaus (luku 5) 
 

 Mittarin painoalueiden kartoitus/käytön määrän uusintamittaus (5/2006)
 - raportoitu kohdassa 5.1 
 - osallistujia yhteensä 50, jotka olivat mukana myös toisessa sur-

vey-kyselyssä 
Mittarin osioiden  valinta asiantuntijamenettelyn avulla (12/2006) 

- raportoitu kohdassa 5.2 
- osallistujia   yhteensä 40, joista 5 aikuista asiantuntijaa 

3. survey (2/2007) 
 - raportoitu  kohdassa 5.3 
 - osallistujia   yhteensä 155 

 
Toteutetut tiedonhankintavaiheet ovat olleet  toisistaan riippuvia. Tämän vuoksi  
raportissa kuvataan tiedonhankintaa, -käsittelyä ja tuloksia siinä järjestyksessä 
kuin ne on käytännössäkin toteutettu. Survey-kyselyt 1 ja 2 liittyvät sisällöltään 
kiinteästi toisiinsa siten, että uskomuksia ja asenteita mittaavien osioidensa suh-
teen ensimmäinen on jälkimmäisen osajoukko. Eri mittauskertojen raportoinnis-
sa on pyritty noudattamaan samaa jäsennystä, jossa ensin kuvataan kyseisen tie-
donhankintatilanteen erityispiirteet,  aineiston analysointi ja keskeiset tulokset, 
sekä lopuksi tehdään yhteenvetoa kyseisen tiedonhankintakerran tuloksista ja 
pohditaan, millä tavalla prosessia kannattaisi suunnata jatkotutkimuksen suhteen.  
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3.2 Tutkimusote ja tutkimusaineisto 

Tässä tutkimuksessa on nuorison tietotekniikkaan liittyvistä kysymyksistä han-
kittu kvantitatiivista aineistoa, jota on sitten analysoitu tilastollisten menetelmien 
avulla. Monimetodi-triangulaatiota on mukana siltä osin, että  kolmannessa vai-
heessa on hankittu myös kvalitatiivista aineistoa nuorille tärkeiden tietotekniik-
kaan liittyvien painopistealueiden löytämiseksi. Monidata-menetelmä on tiedon-
hankinnan edellä kuvatun hajautuksen myötä tälle tutkimukselle erityisen leimal-
linen (Metsämuuronen 2000, 11). 
  
Kvantitatiivinen tutkimusote otettiin tässä  käyttöön lähinnä siksi, että haluttiin 
saada analyysiin mukaan, tosin maantieteellisesti suppealta alueelta, mahdolli-
simman kattava koko ikäluokan edustus. Valintaa puolsi myös se, ettei tutkimus-
alue ole kokonaan uusi, vaan lähinnä olosuhteissa on tapahtunut merkittävä muu-
tos kotien laajakaistayhteyksien nopean yleistymisen myötä. Hyvä esimerkki 
vastaavan alueen kvalitatiivisesta tutkimuksesta on lähteessä (Venkatesh, Be-
hairy & Chen 2002), jossa on analysoitu haastattelujen perusteella lasten koke-
muksia elektronisissa ympäristöissä. Haastatteluissa on mukana kuitenkin vain 
10  keskitasoa ylemmän sosioekonomisen statuksen omaavaa 14—18-vuotiasta.  

 
Aikaisemmista tutkimuksista tiedetään, että nuorten tietotekniikan käyttöön vai-
kuttaa monia erilaisia tekijöitä. Useissa tutkimuksissa asiaan vaikuttavien taus-
tamuuttujien määrää on rajattu valikoimalla tutkimukseen esimerkiksi jonkin 
oppilaitoksen valintakriteerit täyttäneitä henkilöitä. Tässä tutkimuksessa haluttiin 
muodostaa kuva koko ikäluokasta valikoimalla tutkimukseen osallistuneet nuoret 
saman kunnan alueelta. Tällä menettelyllä pyrittiin analyysin selkeyttämiseksi  
vakioimaan nuorten asuinpaikkakuntaan liittyviä muuttujia. Tulosten yleistä-
mismahdollisuuden arvioimiseksi oli tutkimuksen viimeisessä vaiheessa mukana 
aineistoa myös toisen kunnan alueelta. 

 
Tutkimukseen mukaan valittuun nuorten ikäluokkaan vaikutti se, että kotitieto-
koneen hankintaa koskeneissa haastatteluissa kävi ilmi, että nuorille näytti jo 
varhaisessa vaiheessa kehittyneen selkeitä mielipiteitä tietotekniikkaan liittyvistä 
asioista. Aikaisemmissa tutkimuksissa on myös tullut esille mielenkiintoinen 
tutkimuksen ikäryhmään sijoittuva, tietotekniikan sukupuoliseen leimautumiseen 
liittyvä käännekohta. Swoope ja Johnson (1985) tutkivat kahdella mittarilla, 
mieltävätkö lapset tietotekniikan maskuliiniseksi vai feminiiniseksi. Ennen 7. 
luokkaa lapset pitivät tietokoneita sekä maskuliinisina että feminiinisinä, mutta 
sen jälkeen sekä pojat että tytöt pitivät tietokoneita enemmän maskuliinisina. 
Merkittävä havainto tässä on myös se, että vastaavaa tulosta he eivät saaneet 
Likert-tyyppiseen asteikkoon perustuvalla mittarilla. 
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3.3  Tiedonhankinnan ja -käsittelyn yhteiset piirteet 

Tässä tutkimuksessa on toteutettu yhteensä viisi toisistaan poikkeavaa tiedon-
hankintavaihetta, joissa on ollut mukana myös yhteisiä piirteitä. Niissä on tarkoi-
tuksellisesti  kysytty joitakin samoja asioita  eri tiedonhankintakerroista saatujen 
tietojen luotettavuuden arvioimiseksi ja suhteuttamiseksi. Lisäksi yhteisten 
muuttujien avulla eri mittauskerroista saatua aikaleimattua poikkileikkaustietoa 
voidaan tarkastella myös pitkittäissuunnassa mahdollisten mittausajankohtien 
välillä tapahtuneiden muutosten määrän ja suunnan selvittämiseksi. Ylimääräisen 
toiston välttämiseksi esitellään seuraavassa kaikille tutkimuksen survey-
kyselyille yhteisiä piirteitä ja keskeisten muuttujien operationalisointia. 

 3.3.1 Demograafiset tiedot  

Kyselyyn nuoret vastasivat anonyymisti. Demograafisena tietona oli vain suku-
puoli ja vuosiluokka, josta voitiin arvioida heidän ikänsä. Ensimmäisessä kyse-
lyssä nuoria pyydettiin lisäksi kertomaan, kuinka monta nuorempaa/vanhempaa 
siskoa tai veljeä heillä oli, sekä kuinka pitkä matka heillä oli kouluun ja toisaalta 
sellaiseen julkiseen paikkaan, jossa voi käyttää tietokonetta ja verkkoyhteyksiä. 
Lisäksi kaikissa kyselyissä on kysytty nuoren käytettävissä olevien tietokone-
resurssien selvittämiseksi, kuinka moni perheenjäsen kodissa käyttää tietokonetta 
vähintään kerran viikossa.  
 
Taustatietojen laajempaa selvittämistä on tässä tutkimuksessa vältetty, koska 
kohdejoukon jäsenet eivät ikänsä takia ole kovin hyvin selvillä esimerkiksi per-
heen talousasioista. Taustamuuttujien yksityiskohtaisempi selvittäminen voi ai-
heuttaa vastauksissa myös katoa, koska yksityisyyden puolelle menevät asiat 
voidaan kokea arkaluontoisiksi. Sosioekonomiset tekijät samoin kuin esimerkiksi 
vanhempien koulutus tai ammatit eivät myöskään aikaisempien empiiristen tut-
kimusten valossa ole ratkaisevassa asemassa nuoren tulevaa tietotekniikan käyt-
töä arvioitaessa (Torres 1999). 

3.3.2 Laiteresurssit 

Aikaisemmat tutkimukset ovat antaneet viitteitä käytettävissä olevien tietotek-
niikkaresurssien, tietotekniikan käytön sekä tietotekniikkaan liittyvien uskomus-
ten ja asenteiden välisestä yhteydestä mm. (Staehr, Martin &  Byene 2001). Tä-
män selvittämiseksi tutkimuksen kaikissa survey-kyselyissä on lomakkeella ky-
sytty kodissa nuoren  käytettävissä olevista  tietotekniikkaresursseista: 

 
• Kuinka monta varsinaista käytössä olevaa mikrotietokonetta (ei ns. peli-

koneita) on kodissasi?  
• Kuinka kauan on kulunut uusimman kotitietokoneen hankinnasta? 
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• Onko kotikoneessa nettiyhteys?  Vaihtoehtoina: ei liittymää internetiin 
/modeemiyhteys/laajakaistayhteys (ADSL tai vastaava) 

 
Mikrotietokone-sana muutettiin ensimmäisten kokeilujen jälkeen kysymyksessä  
tietokone sanaksi, koska monille nuorille mikrotietokone ei ollut ennestään käsit-
teenä tuttu. Myös laajakaistayhteys oli joillekin nuorille siinä määrin epäselvä 
käsite, että myöhemmissä lomakeversioissa sen yhteyteen lisättiin kuvaus aina 
päällä, minkä jälkeen tämä kohta ei enää jatkossa aiheuttanut lisäkysymyksiä. 
  
Vastaavat kysymykset esiintyvät useimmissa aikaisemmissa kotitietokoneiden 
laitevarantoja selvittäneissä kysymyslomakkeissa. Ajankohtaisuutensa vuoksi 
haluttiin tässä tutkimuksessa selvittää verkkoyhteyksiä tarkemmin kolmella vaih-
toehdolla. Useissa aikaisemmissa tutkimuksissa on internetyhteyden osalta pyy-
detty vain kyllä/ei -tietoa  (Shih & Venkatesh 2003, 42), ja joissakin tutkimuk-
sissa verkkoyhteyksiä ei ole kysytty erikseen lainkaan (PISA 2005, 84-87). 
Nuorten näkökulmasta on kuitenkin luultavaa, että esimerkiksi modeemiyhtey-
dellä ja laajakaistayhteydellä on muutakin eroa kuin kaistanleveys. Ensimmäi-
seen mittariin liittyvissä kyselyissä on väitteellä ”Internet merkitsee minulle sa-
maa kuin tietokone” pyritty selvittämään, millaisena nuoret tietotekniikan koke-
vat, ja kuinka arkipäiväistynyttä tietoverkkojen käyttö tällä hetkellä nuorille on. 
  
Käytettävissä olevien tietokoneresurssien mittana koneiden määrä/käyttäjien 
määrä ei aina anna oikeaa kuvaa todellisuudesta, koska kodin koneista yksi on 
usein muita suositumpi. Tällainen on usein uusin, verkkoyhteydellä varustettu 
laite, jota useammat perheenjäsenet haluaisivat käyttää samanaikaisesti. Tämän 
vuoksi kaikissa tässä tutkimuksessa toteutetuissa kyselyissä pyydettiin myös 
vastausta ruuhkautumiseen liittyvään kysymykseen:  

 
• Tuleeko kodissasi usein tilanteita, jolloin useampi henkilö haluaisi käyt-

tää samaa laitteistoa samanaikaisesti? (vaihtoehtoina: ei lainkaan / ker-
ran kuukaudessa / kerran viikossa / päivittäin)  

Ensimmäisessä kyselyssä pyydettiin lisäksi kyllä/ei –asteikolla vastausta kysy-
mykseen:  
• Jos kodissasi on useampia kotitietokoneita, niin ovatko ne yhteydessä toi-

siinsa kotiverkon välityksellä? 
Perheenjäsenten väliseen kilpailuun kodin tietotekniikkaresursseista voivat vai-
kuttaa esimerkiksi viikonloput, ja myös tietyt vuorokaudenajat voivat olla erilai-
sia. Koneen käytön vuorokausirytmiä on analysoitu esimerkiksi Kumpulaisen 
väitöskirjassa (2004), mutta tässä tutkimuksessa viikoittaista tai päivittäistä erit-
telyä ei ole mukana tutkimusaineistossa.   

3.3.3  Tietotekniikan käyttö 

Tietokoneen käyttö on tutkimuksen riippuva muuttuja asenteita, uskomuksia 
sekä ulkoisia tekijöitä käsittelevän mittariston testauksessa. Tietotekniikan käyt-
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töä on tutkimuksessa tarkasteltu määrän, paikan, kokemuksen ja tarkoituksen 
dimensioiden avulla. Se on pyritty operationalistamaan siten, että sekä käytön 
määrä että sisältö tulisivat tasapuolisesti huomioiduiksi. Monipuolisuuteen on 
tässä pyritty myös siksi, että nuorten itsearviointiin perustuviin vastauksiin liittyy 
aina  monia inhimillisiä epävarmuustekijöitä.  Kaikissa survey-kyselyissä on 
lomakkeilla ollut seuraavia tietotekniikan käyttöön liittyviä kysymyksiä: 

 
• Käytätkö säännöllisesti tietokonetta (vähintään kerran viikossa)? (kyllä / 

ei) 
• Kuinka monta tuntia keskimäärin käytät tietokonetta viikossa? 
• Jos käytät, niin kuinka monta vuotta olet käyttänyt tietokonetta? 
• Kuinka usein käytät tietokonetta eri paikoissa? (en lainkaan / vain har-

voin /silloin tällöin /melko usein / hyvin usein,  Vaihtoehtoisina paikkoi-
na: kotona / koulussa / sukulaisten tai ystävien luona / muualla, missä 
_____?) 

• Kuinka usein käytät tietokonetta eri tarkoituksiin? (12 erilaista käyttötar-
koitusta, joihin vastataan asteikolla: 1 = en lainkaan ... 5 = hyvin usein) 
  

Ensimmäisessä kyselyssä eriteltiin vielä internetin käyttö muusta tietotekniikan 
käytöstä. Lisäksi ensimmäisessä kyselyssä  pyrittiin arvioimaan laiteresurssien 
merkitystä nuoren tietotekniikan käyttöön kysymällä: ”Jos sinulla olisi mahdolli-
suus käyttää tietokonetta ja internetiä nykyistä enemmän, niin mitkä sovellukset 
ja toiminnot olisivat silloin etusijalla? (8 vaihtoehtoa). 

 
Luvussa 2 esitellyssä teknologian hyväksymistä käsittelevässä mallinnuksessa on 
riippuvana tai asenteen ja todellisen käytön väliin tulevana  muuttujana käytetty 
tietototekniikan käytön aikomusta. Koska tässä tutkimuksessa tiedettiin jo etukä-
teen, että monet tutkimukseen osallistuneista ovat käyttäneet tietotekniikkaa jo 
usean vuoden ajan, ei tietotekniikan käytön aikomuksia edellä kuvattua ensim-
mäisen vaiheen potentiaalista mahdollisuutta tarkemmin tai laajemmin ole  mi-
tattu. Tällä haluttiin eliminoida myös yksi mittauksen epävarmuustekijä, sillä 
korrelaatio aikomusten ja todellisen käyttäytymisen välillä voi vaihdella melko 
paljon, ja keskimääräinen arvo on välillä .5 - .6. Lisäksi tilanteeseen voi liittyä 
myös vaikeasti tulkittavaa epäsymmetriaa. Esimerkiksi Venkatesh ja Brown 
(2001) löysivät kotitietokoneiden hankintaa käsitelleessä pitkittäistutkimuksessa 
huomattavan eron aikomusten ja todellisen käyttäytymisen välillä eri hankintati-
lanteissa olleiden perheiden väliltä. 

 
Teknologian käytön yhtenä komponenttina usein operationalisoidaan teknologi-
an käytön määrä eli käyttöaika aikayksikössä. Se on intervalliasteikon tasoinen 
muuttuja, mutta käytännössä tämän muuttujan arvottamiseen liittyy paljon epä-
varmuustekijöitä. Yläpuolella esitetyn luettelon toinen kysymys eli kuinka monta 
tuntia käytät tietotekniikkaa keskimäärin viikossa, on useimmille aikuisillekin 
haasteellinen. Vain harvat todellisuudessa pitävät kirjaa tietotekniikan käytös-
tään. Käytön määrä voi lisäksi vaihdella viikoittain ja päivittäin. Myös nuoret 
voivat käyttää tietokonetta monissa jaksoissa ja useammassa paikassa päivän 
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aikana. Lisäksi aikaisemmista tutkimuksista tiedetään, että viikonloppuisin  tie-
tokoneen käyttö on yleensä runsaampaa kuin koulupäivien aikana. Näiden epä-
määräisyystekijöiden vuoksi tämän tutkimuksen ensimmäisen kyselyn testauk-
sessa ko. kysymystä ei ollut vielä mukana. Asia nousi kuitenkin esille lomakkeen 
loppuun sijoitetun palauteosan kohdassa ”mitä jäi kysymättä?”  Muutamat yh-
deksännen luokan oppilaat pitivät  kysymystä niin oleellisena, että he suositteli-
vat sen mukaanottoa tutkimuslomakkeelle. Siitä lähtien ko. kohta onkin ollut 
kysymysten joukossa. Tutkimusprosessin puolivälissä, toisen survey-kyselyn 
jälkeen, käytettiin tiedonhankinnassa pitkittäissuuntaista asetelmaa, jonka yhtenä 
tarkoituksena oli arvioida tietotekniikan käytön määrää mittaavan muuttujan to-
dellista reliabiliteettia.   

 
Tietotekniikan käyttötarkoitusta mittaavasta osiosta —  kuinka usein käytät tie-
tokonetta eri tarkoituksiin — eriteltiin ensimmäisessä survey-kyselyssä vielä 
internetin käyttö ja ilman verkkoyhteyttä tapahtuva tietotekniikan käyttö. Siitä 
saadun aineiston perusteella erittelyä yksinkertaistettiin seuraavien kyselyjen 
yhteydessä. Internetin käytöstä on tehty paljon monipuolisia tutkimuksia, mutta 
edelleen internetin käytön erittely ortogonaalisiin osiin on haasteellinen tehtävä, 
koska internetin käyttö koostuu usein yhteisistä toimintaelementeistä muodostu-
vista kokonaisuuksista. 

 
Aikaisemmissa tutkimuksissa tietotekniikan käytön kuvaamiseen on käytetty 
erilaisia menettelyjä ja usein fysiikan alueelta lainattua terminologiaa. Esimer-
kiksi Tuomivaara (2000a, 225) on tutkinut tietokoneen käyttöä kolmella eri ta-
valla: tutkimalla käytön määrää tunneissa ja minuuteissa viikon aikana, summa-
muuttujalla, joka koostuu käytön aktiivisuudesta eri ohjelma-alueilla sekä eritte-
lemällä vielä tietokoneen vapaa-ajan käyttö ja opiskelukäyttö. Shih ja Venkatesh  
(2003) korostavat käytön määrän (rate of use) ja eri käyttötarkoituksista konstru-
oidun summamuuttujan (variety of use) erilaista luonnetta. Tutkimusmallissaan 
he käsittelevät niitä erillisinä vaikkakin keskenään korreloivina riippuvina muut-
tujina. Myöhemmin käytön diffuusiota tutkiessaan Shih ja Venkatesh (2004, 63) 
muodostivat näistä muuttujista nelikentän, jonka avulla he luokittivat 4 erilaista 
käyttöryhmää. Mukkonen ym. (1999, 34) mittasivat tietotekniikan käytön inten-
siteettiä pyytämällä oppilaita arvioimaan, kuinka usein nämä käyttivät tietotek-
niikkaa harrastuksenaan ja toisaalta opiskelussa tai koulutehtävissä. Tässä tutki-
muksessa kutsutaan tietotekniikan käyttöön aikayksikössä (viikko) käytettyä 
aikaa käytön määräksi ja eri käyttötarkoituksista konstruoitua summamuuttujaa 
käytön laajuudeksi. 

 
Joissakin tutkimuksissa on pyritty helpottamaan ja täsmentämään tietotekniik-
kaan käytetyn keskimääräisen ajan arviointia pyytämällä vastaajaa arvioimaan 
käytön määrää esimerkiksi viimeisen viikon ajalta (Tuomivaara 2000a, 225). 
Tällä menettelyllä voidaan saada täsmällisempää tietoa etenkin silloin, kun tie-
donhankinta voidaan hajauttaa useammalle viikolle. Tämän tutkimuksen yhtey-
dessä ei tietotekniikan käytön tarkastelujaksoa voinut rajoittaa, koska tiedonhan-
kinta on toteutettu aina samanaikaisesti, oppilasryhmä kerrallaan. Riski siitä, että 
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esimerkiksi koulun koeruuhkat tai muut useampia vastaajia samanaikaisesti kos-
kevat tekijät voisivat helposti vinouttaa vastauksia, olisi  noussut liian suureksi 
menettelystä mahdollisesti saatavaan etuun nähden.  

 
Kysymyksellä, kuinka monta vuotta olet käyttänyt tietotekniikkaa, pyrittiin kar-
toittamaan vastaajan käyttökokemusta ajalla mitattuna. SAFT (2003) tutkimuk-
sessa vastaavaa asiaa on selvitetty kysymällä, kuinka vanha olit silloin, kun aloit 
käyttää internetiä. Jälkimmäinen tarkastelutapa on ilmaisuvoimaisempi varsinkin 
silloin, kun halutaan vertailla eri aikoina toteutettujen tutkimusten tuloksia kes-
kenään. Tässä tutkimuksessa käyttämällä hyväksi eri luokilla olevien oppilaiden 
keskimääräistä ikää voidaan saada arvio siitä, minkä ikäisenä nuori on tietotek-
niikan käyttämisen aloittanut.  

 
Kysymys, kuinka usein käytät tietokonetta eri paikoissa, yksinkertaistettiin en-
simmäisen kyselyn analyysin jälkeen kolmiluokkaiseksi: kotona, koulussa vai 
muualla. Vastaava luokitus oli käytössä myös PISA (2005) tutkimuksessa. Käy-
tännössä viimeinen vaihtoehto tarkoittaa kirjastossa tai ystävien/sukulaisten luo-
na. Tiedonhankinnan toteutuksen aikana nettikahviloita tai niihin verrattavissa 
olevia paikkoja ei ollut paikkakunnalla toiminnassa. 

 
Riippuu myös itse tiedonhankintatilanteesta, millä tarkkuudella nuorison tieto-
tekniikan käytöstä voidaan saada tietoa. Erityisesti nuorten ja koko ikäluokan 
kohdalla on tärkeää se, että tilaisuudessa on paikalla henkilö, joka voi tarvittaes-
sa selittää lomakkeella olevia, vastaajalle outoja käsitteitä. Esimerkiksi PISA 
(2005) tutkimuksessa, joka oli suunnattu hyvinkin laajan kulttuurikirjon omaa-
valle kohdejoukolle, käytettiin paljon selkeitä, valmiiksi luokiteltuja vastausvaih-
toehtoja. 

3.3.4  Nuoren tietotekniikkarooli perheessä 

Kotitietokoneen hankintaa tutkittaessa tuli haastatteluissa esille, että tietotekniik-
ka jakaa samassa  kotitaloudessa asuvat henkilöt erilaisiin toiminnallisiin ryh-
miin niin laiteinvestointien  kuin käytönkin osalta (Lahtinen 1999). Roolin muo-
dostumisen  jakolinja oli vanhempien ja lasten välillä sekä vielä voimakkaampa-
na eri sukupuolten välillä. Edellinen voi olla yhteydessä sukupolvien väliseen 
digitaaliseen kuiluun ja jälkimmäinen taas paljon tutkittuihin  sukupuolten väli-
siin eroihin tietotekniikan ja laajemminkin teknologian alueella. Erilaisten tieto-
tekniikkaroolien ja asiantuntijuuden kehittymisen selvittämiseksi kaikki survey-
kyselyt sisälsivät seuraavia kysymyksiä: 

 
• Mikä seuraavista vaihtoehdoista parhaiten kuvaa omaa rooliasi viimei-

simmän kotitietokoneen hankintaa suunniteltaessa ja tehtäessä? (vaihto-
ehtoina: epäilijä / jarruttaja, seurailija / sivusta katsoja sekä vaatija / ak-
tiivinen osallistuja) 

Seuraavassa on muutama kysymys kotitietokoneen käyttöön liittyvistä tilanteista: 
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• Ongelmatilanteessa minulta kysytään neuvoa yleensä ensin. (kyllä, ei) 
• Neuvon ja opastan muuta kotiväkeä tietokoneen  käytössä säännöllisesti. 

(kyllä, ei) 
• Ohjelmien ja laitteistojen asennukset kuuluvat minun tehtäviini. (kyllä, 

ei)    
  

Kahdessa jälkimmäisessä kyselyssä muun kotiväen neuvomista ja opastamista 
koskeva kysymys jätettiin pois kyselyn pituuden rajoittamiseksi. Viimeisessä 
kyselyssä korostettiin roolin yhteydessä myös kotitietokoneen arkikäyttöä. Kyse-
lyiden käytännön järjestelyistä saatujen kokemusten perusteella nuorten on ollut 
helppo paikantaa itsensä kodin sisällä tietotekniikkaan liittyvissä kysymyksissä. 
Esimerkiksi yhtään kysymystä ei ole virinnyt lomakkeen tästä kohdasta kyselyjä 
toteutettaessa. 
 
Voydanoff (2001, 1615) tarkastelee perhettä ja siihen kuuluvien perheenjäsenten 
roolia ja vuorovaikutusta omana mikrosysteeminään. Tässä mielessä tietotek-
niikkaroolien muodostuminen voidaan rinnastaa diffuusioteorian mukaiseen 
käyttäjäryhmien erottumiseen perheen muodostaman mikrosysteemin sisällä 
(Rogers 2003, 281). 

3.3.5  Kommunikointi tietotekniikan avulla 

Nuorten tietotekniikan käyttöä kommunikoinnin välineenä ja toisaalta nuorten 
verkostoitumisastetta  kartoitettiin kaikissa tässä tutkimuksessa käytetyissä kyse-
lykaavakkeissa kysymyksellä:  

 
• Kuinka  monta sellaista ystävää sinulla on, joihin pidät säännöllisesti yh-

teyttä pääasiassa tietokoneen avulla  a) kotipaikkakunnalla, b) muualla 
Suomessa ja c) ulkomailla. 
 

Kysymyksellä haluttiin saada lähinnä yleinen tilannearvio siitä, millä tavalla tie-
totekniikka on installoitunut ja arkipäiväistynyt kommunikointivälineenä nuorten 
välisessä ja muussakin vuorovaikutuksessa. Vastaajan tehtäväksi on tässä jätetty 
sanojen säännöllisesti, pääasiassa sekä ystävä arvottaminen hänen omaan ”mit-
takaavansa” suhteuttaen. Vastatessaan nuoret ovat joutuneet pohtimaan, täyttää-
kö esimerkiksi tekaistulla nimellä verkosta löytynyt keskustelukumppani ystävän 
statusta, vaikka keskustelut toistuisivatkin säännöllisesti. Nuoret ovat tämän tut-
kimuksen peruslinjauksen mukaan saaneet vapaasti tehdä tulkintojaan omasta 
arvomaailmastaan lähtien. Tämä täytyy pitää muistissa tuloksia tarkasteltaessa ja 
suhteutettaessa esimerkiksi nettikeskustelujen suhteelliseen määrään. Tiedon-
hankinnan käytännön tilanteissa kysymykseen liittyneiden, tulkintaa vaatineiden 
asioiden johdosta ei virinnyt keskustelua.  
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3.3.6   Tietotekniikka valinnaisaineena 

Kaikissa tämän tutkimuksen kyselylomakkeissa on nuoria pyydetty vastaamaan 
kysymykseen: 

 
• Oletko valinnut / aiotko valita tietotekniikan valinnaisaineeksi yläasteel-

la? (kyllä, ei) 
 

Kyselyjen toteutusajankohdista johtuen kysymys mittaa yhdeksännen luokan 
oppilaiden kohdalla jo toteutunutta valintaa ja kahdeksannen luokan osalta joko 
toteutunutta valintaa tai potentiaalisesti aikomusta seuraavalla eli 9. luokalla va-
lita tietotekniikka valinnaisaineeksi. Seitsemännellä luokalla oleville ja sitä nuo-
remmille  kysymys on ollut tässä  puhtaasti aikomuksesta. 
  
Tiedonhankinnan käytännön toteutuksessa tuli keskustelussa esille joitakin viit-
teitä siitä, että 7. luokan oppilaat samaistivat jollakin tavalla tähän tutkimukseen 
liittyvän nimettömänä palautetun lomakkeen ja omia valinnaisaineitaan koskevan 
lomakkeen ainakin valinnaisainekysymyksen osalta. Epäselvyyksien vähentämi-
seksi viimeksi toteutettuun kyselyyn lisättiin valinnaisainetta koskevan  kysy-
myksen yhteyteen huomautus tämän hetkinen arviosi. 

3.3.7 Sukupolvien välinen digitaalinen kuilu  ja tietotekniikka 
elämäntapana 

Kaikissa toteutetuissa kyselyissä on ollut mukana muutama yhteinen väite, joita 
ei ole tarkoitettukaan mittaamaan varsinaisesti tietotekniikkaan liittyviä usko-
muksia tai asenteita. Näitä edustaa mm. väite: 

 
• Vanhempani elävät tietokoneiden suhteen täysin eri maailmassa kuin mi-

nä. 
 

Väite mittaa perheen sisällä tunnistettua digitaalista kuilua nuorison näkökulmas-
ta. 

3.3.8  Tietotekniikkaan liittyvät uskomukset ja asenteet 

Tutkimuksen survey-kyselyissä on nuorten vastattavana ollut tietotekniikan us-
komuksiin ja asenteisiin liittyviä väitteitä.  Lisäksi toisen mittarin valmisteluvai-
heessa vastaajan tehtävänä on ollut valita annettujen väitteiden joukosta kyseistä 
dimensiota parhaiten vastaavat osiot. Useampien asennemittareiden tapaan täs-
säkin tutkimuksessa on päädytty Likert-asteikon käyttöön, vaikka erityisesti su-
kupuolikysymysten erottelevuutensa osalta se on saanutkin voimakasta kritiikkiä 
(Morse  & Daiute 1992).    
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3.3.9  Aineiston käsittely 

Tiedonhankinta on kaikissa tutkimusprosessin vaiheissa toteutettu lomake-
kyselynä oppilasryhmä kerrallaan. Lomakkeilta saadut tiedot on koodattu SPSS 
(13.0) -ohjelmaan, jolla  on suoritettu myös aineiston tilastollinen käsittely.  Mit-
tarien testauksessa käytettyjen polkumallien analysointiin on käytetty AMOS 
(6.0) -ohjelmaa. 
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4   Ensimmäisen mittarin suunnittelu ja 
testaus 

Tässä luvussa kuvataan tutkimuksen  kahden ensimmäisen vaiheen toteutusta ja 
tuloksia. Aluksi kohdassa 4.1 käsitellään ensimmäisen survey-kyselyn erityispiir-
teitä. Kohdassa 4.2  esitellään ensimmäisestä kyselystä  saatua aineistoa sekä sen 
käsittelyä ja tuloksia. Kohdassa 4.3 tehdään yhteenveto tutkimuksen ensimmäi-
sestä vaiheesta ja sen vaikutuksista tutkimuksen toiseen osaan. Kohdissa 4.4, 4.5 
ja 4.6 esitetään vastaavat kuvaukset tutkimuksen toisesta vaiheesta.  

4.1  Tutkimuksen ensimmäisen vaiheen tavoitteet ja -
painopistealueet  

Koko tutkimusprosessin kannalta ensimmäisen vaiheen tärkein tehtävä oli pro-
sessin käynnistäminen ja ensimmäisen kosketuksen saaminen tutkimuskohtee-
seen empiirisen aineiston avulla. Tavoitteena oli testata  tietotekniikkaan liittyvi-
en uskomusten ja asenteiden mittaamiseksi kehitettyjen väitteiden käytännössä 
toimivuutta nuorten kohdalla. Sen lisäksi tutkimusprosessin alussa tiedonhankin-
taa fokusoitiin hakemaan vastauksia neljään erityiskysymykseen: 

  
• muodostaako kunta maantieteellisesti riittävän yhtenäisen alueen tutki-

muksen suorittamiseksi, vai pitäisikö asuinkunnan sisällä ottaa huomioon 
taustamuuttujia? 

• miten  nuorten tietotekniikan käytön valvonta toteutuu käytännössä, ja pi-
täisikö se ottaa esimerkiksi yhtenä TPB-teorian  (Theory of Planned Be-
haviour) mukaisena kontrolloivana tekijä huomioon nuorten tietoteknii-
kan käyttöä tutkittaessa? 

• millä tavalla sisarukset vaikuttavat nuoren tietotekniikkaroolin kehittymi-
seen kodin sisällä? 

• kuinka ratkaisevassa roolissa vastaajan ikä on nuoren tietotekniikan käy-
tölle, ja voidaanko samaa tutkimusasetelmaa käyttää hankittaessa tietoa 
eri ikäisiltä nuorilta?  

 
Näiden kysymysten  tavoitteena oli osaltaan empiirisen aineiston avulla selvittää, 
voidaanko poissulkemismenetelmällä mitattavien muuttujien määrää tutkimus-
prosessin jatkuessa vähentää. Seuraavassa käsitellään kohta kohdalta ensimmäi-
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sen vaiheen painopistealueita ja niiden operationalistamiseen liittyviä kysymyk-
siä.  

4.1.1  Kodin sijainnin merkitys 

Tässä tutkimuksessa pyrittiin tiedonhankinta keskittämään samalle paikkakun-
nalle kuntaan liittyvien taustamuuttujien vakioimiseksi. Ensimmäisen tiedonhan-
kintakerran yhtenä tavoitteena oli selvittää tehdyn rajauksen merkitystä, eli mil-
laisia vaikutuksia nuoren asuinpaikalla mahdollisesti on hänen tietotekniikkasuh-
teensa kehittymiseen. Potentiaalisesti eniten samassa kunnassa asuvien nuorten 
mahdollisuuksia tietotekniikan käyttöön voi eriarvoistaa nuoren asuinpaikka. 
Kunnan eri asuinalueiden välistä digitaalista kuilua on toistaiseksi tutkittu kohta-
laisen vähän. Inkisen (2001, 122)  alueellisen tutkimuksen perusteella aikuisten 
tietotekniikan käyttö laskee siirryttäessä kaupungista maaseutualueelle. Mikko-
sen (2003, 39) verkkoasiointiin kohdistunut alueellinen tutkimus osoitti myös, 
että digitaalisia kuiluja on olemassa sekä kuntien välillä että kunnan sisällä eri 
asuinalueiden välillä. Ostoksia tai palveluja verkon kautta oli koko aineiston pe-
rusteella hankkinut 28% kaupunkitaajamien alueella, 25% kirkonkylätaajamien 
alueella, 22% kylätaajamien alueella ja 20% maaseudulla asuvista. Mikkosen 
tutkimuksen esille nostama digitaalinen kuilu puoltaa asuinpaikan vaikutuksen 
selvittämistä myös tässä tutkimuksessa. Asioiden suhteutuksessa on kuitenkin 
otettava huomioon se, että Mikkosen tutkimuksessa kyselylomakkeen lähettämi-
sen yhtenä perusteena oli vähintään 18 vuoden ikä ja toisaalta samasta tutkimuk-
sesta saatu tulos, jonka mukaan kiinnostus verkkoasiointiin on kääntäen verran-
nollinen vastaajan iän kanssa. Merkillepantavaa on myös se, että aikaa tutkimus-
ten toteutushetkien välillä on kulunut melko tarkkaan 5 vuotta. Pirkanmaalle 
suuntautunut tietoyhteiskuntatutkimus (Inkinen & Kuru 2004, 74) on osoittanut, 
että alueellisesti digitaaliset kuilut ovat kohtalaisen pieniä, mutta taitoon liitty-
vissä kysymyksissä alue-erot näkyvät. Tutkimuksen mukaan ”Eniten tietoyhteis-
kuntataitojen kanssa ongelmia on iäkkäillä ja matalan koulutustason omaavilla 
henkilöillä.” 

 
Etukäteen arvioiden kodin sijainnilla voi olla nuoren tietotekniikan käyttöön sekä 
rajaavia että kannustavia vaikutuksia. Esimerkiksi verkkoyhteyksien  tarjonta ja 
saatavuus haja-asutusalueella voi olla vähäisempää kuin taajama-alueella. Sa-
moin tietotekniikan käyttömahdollisuus julkisissa tiloissa esimerkiksi kirjastois-
sa, voi etäisyyksien ja koulukyyditysaikataulujen takia olla hankalampaa kuin  
keskustaajaman alueella asuville. Haja-asutusalueella myös ystävät voivat olla  
keskimäärin fyysisesti kauempana kuin taajama-alueella asuvilla. Kodin sijain-
nilla on välillinen merkitys myös nuoren ajankäyttömahdollisuuksiin. Pisimmät 
koulumatkat kunnan alueella ovat noin 30 km. Käytännössä tämä merkitsee sitä, 
että kauimmaisena asuvat joutuvat  käyttämään koulumatkoihin aikaa päivässä 
yli 2 tuntia enemmän kuin koulua lähimpänä asuvat. Toisaalta internetin paikka-
riippumattomuus voi kannustaa haja-asutusalueella asuvia nuoria tietotekniikan 
käyttöön esimerkiksi kommunikoinnissa ja verkkoasioinnissa. Tässä suhteessa 
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tietoverkkojen käyttömahdollisuus voikin toimia tasapainottavana elementtinä 
kunnan eri alueilla asuvien nuorten toimintamahdollisuuksille.  

 
Ensimmäisen kyselyn lomakkeissa kodin sijainnin mahdollisen merkityksen sel-
vittämiseksi nuorilta kysyttiin kaksi etäisyystietoa: 
• Koulumatka yhteen suuntaan. (kilometreinä) 
• Etäisyys lähimpään julkiseen paikkaan (esim. kirjasto), jossa on mahdol-

lisuus käyttää tietokonetta. (kilometreinä) 
Jälkimmäinen kysymys oli mukana erityisesti kyläkoulujen oppilaiden vuoksi, 
koska heillä koulumatka ja kirjastomatka saattavat erota toisistaan jopa kymme-
niä kilometrejä. Pienillä paikkakunnilla, jossa nettikahviloita tai muita esim. 
kunnan järjestämiä, vapaasti käytössä olevilla verkkoyhteyksillä varustettuja 
tiloja ei ole useinkaan käytettävissä, koulumatka ja etäisyys kirjastoon ovat usein 
kilometrin tarkkuudella samat.  

4.1.2  Tietotekniikan käytön valvonta 

Useat tutkimukset osoittavat, että nuoret käyttävät tietotekniikkaa eniten kodis-
saan, jossa käytön valvonnalla eri muodoissaan voi olla oma merkityksensä 
TPB-teorian kontrolloivana tekijänä. Tietotekniikan käytön valvonnalla voi olla 
myös teoriassa samoja yksilön omaa harkintakykyä rajoittavia tekijöitä kuin käy-
tön vapaaehtoisuudella on teknologian hyväksymismallien toimivuuden yhtey-
dessä. 
 
Laajakaistayhteyksien nopea yleistyminen tavallisissa kotitalouksissa  nosti esiin 
myös keskustelun lasten suojelusta ja internetin käytön valvontatarpeesta. Asian 
tärkeyttä ja ajankohtaisuutta kuvaa myös laajojen tutkimusprojektien lähes sa-
manaikainen käynnistyminen eri puolilla maailmaa. Maantieteellisesti laajimpien 
joukkoon kuuluu EU:n tukema, viisi maata käsittävä SAFT - Safety, Awareness, 
Facts and Tools  projekti  (SAFT  2003), mutta laajoja ovat myös brittiläinen  
UK Children Go Online –tutkimus (Livingstone & Boder 2005) sekä Eurobaro-
metriin Illegal and harmful content on the Internet liittyvä tutkimus (Sparado 
2003). 
 
Ensimmäisessä kyselyssä selvitettiin, miten tämä julkisuudessakin monessa yh-
teydessä esille nostettu kotien valvontavelvollisuus toteutuu nuorten näkökul-
masta  käytännössä, ja onko valvonta samanlaista tyttöjen ja poikien, kokeneiden 
ja vähemmän kokemusta omaavien tai eri ikäisten nuorten kohdalla. Yhtenä val-
vontaa helpottavana menettelynä on annettu suosituksia nuorten käyttämien ko-
neiden sijoittamisesta yhteisiin tiloihin. Tällä tutkimuksella selvitetään, kuinka 
tämä on toteutunut käytännössä, ja tukeeko aineisto sitä, että suosituksen mukai-
nen sijoitusmenettely  vahvistaa nuorten valvontakokemusta.  
 
Nuorten tietotekniikan käytön valvontaa arvioitaessa täytyy muistaa tämän tut-
kimuksen lähtöasetelma: nuorten näkökulma. Useimmissa sellaisissa tutkimuk-
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sissa, joissa valvonnan määrää ja toteutustapoja on kysytty  sekä nuorilta itseään 
että heidän vanhemmiltaan, vastaukset ovat olleet kovin ristiriitaisia (SAFT 
2003; Salokoski 2005, 78; Livingstone & Boder  2005; Lenhart 2005).  

 
Valvontaan liittyvien tekijöiden selvittämiseksi pyydettiin lomakkeessa  nuoria 
vastaamaan seuraaviin kysymyksiin: 

 
• Kuinka hyvin vanhempasi ovat mielestäsi selvillä ja kiinnostuneita siitä, 

mitä teet ja millä sivustoilla vierailet internetissä? 
• Kuinka paljon sinulla on tapana keskustella vanhempiesi kanssa siitä, 

mitä teet ja millä sivustoilla vierailet internetissä? 
• Kuinka usein olet vieraillut sellaisilla sivustoilla, joilla vanhempasi eivät 

todennäköisesti haluaisi sinun käyvän?  
 Kun käytät tietokonetta, onko vanhemmillasi tai kotona asuvilla aikuisilla henki-
löillä tapana: 
• Asettaa aikarajoituksia kotikoneen käytöllesi? 
• Valvoa pelien ikäsuositusten noudattamista? 
• Käyttää nettiä kanssasi yhdessä? 
• Valvoa surffailuasi jollakin tavalla? 
 

Nuorten tietotekniikan käytön valvonnan helpottamiseksi on suositeltu laitteiden 
sijoittamista kodissa yhteisessä käytössä olevaan tilaan (Mustonen & Pulkkinen, 
2003, 7;  PELA 2005 ). Tähän liittyen lomakkeessa kysytään: 

 
• Mihin huoneeseen käyttämäsi kotitietokone on sijoitettu? (vaihtoehtoina: 

yhteinen tila (olohuone, keittiö vast. / työhuone, oma huone sisarusten 
huone) 

 
Seuraavalla kysymyksellä pyrittiin selvittämään, millainen yleiskäsitys nuorille 
on muodostunut internetin luotettavuudesta: 

 
• Kuinka suuri osa internetistä löytämistäsi tiedoista on mielestäsi totta ja 

luotettavaa? (vaihtoehtoina: jokseenkin kaikki / suurin osa / ainoastaan 
osa / ei yhtään) 

 
Edellinen kysymys otettiin mukaan siksi, että luottamuksella on todettu olevan 
tärkeä,  TAM -mallin koettuun helppokäyttöisyyteen ja koettuun hyödyllisyyteen 
rinnastettavissa oleva vaikutus esimerkiksi verkkoasioinnin yhteydessä (Gefen et 
al. 2003).    

4.1.3  Nuoren tietotekniikkarooli perheyhteisössä 

Kuten edellä alakohdassa 3.3.4 kuvattiin, nuoren kodissaan omaksuma tietotek-
niikkarooli ja sen kehittyminen ovat yhtenä läpäisyteemana tässä tutkimuksessa. 
Ensimmäisessä tiedonhankintavaiheessa pyrittiin selvittämään, millä tavalla sisa-
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rukset vaikuttavat roolin muodostumiseen. Tämän vuoksi lomakkeella pyydettiin 
vastaajaa kertomaan nuorempien ja vanhempien siskojen ja veljien lukumäärät. 
Monet tutkimukset ovat osoittaneet, että perheen lasten lukumäärä nostaa per-
heen teknistä varustelutasoa, mutta vähemmän on tutkittu sisarusten vaikutusta 
esimerkiksi nuoren tietotekniikan asiantuntijuuden tai sukupuoliroolin kehittymi-
seen. 

4.1.4  Iän vaikutus nuoren tietotekniikkasuhteelle 

Ensimmäisellä tiedonhankintakerralla pyrittiin erityisesti jatkotutkimuksia sil-
mälläpitäen saamaan selville myös, se kuinka paljon nuoren ikä vaikuttaa  tieto-
tekniikkasuhteeseen, ja voiko samaa tutkimusasetelmaa käyttää hankittaessa tie-
toa eri ikäryhmiltä. Tämän vuoksi tiedonhankinta kohdennettiin peruskoulun 
yhdeksännellä -, seitsemännellä - ja viidennellä luokalla oleviin nuoriin. Näin 
saatiin neljän vuoden jaksolta aineistoa, josta voi myös alustavasti tarkkailla 
mahdollisia kehityssuuntia. Ensimmäinen kysely kohdennettiin yhdeksännellä 
luokalla oleville nuorille, koska heidän arveltiin olevan kypsempiä ja rohkeam-
pia  antamaan palautetta myös itse kysymyslomakkeesta. Heiltä saadun palaut-
teen perusteella joitakin lomakkeessa käytettyjä termejä selvennettiinkin, ja sii-
hen lisättiin mm. tietokoneen käytön määrää koskeva kysymys. 
 
Aikaisempien tutkimusten perusteella kiinnostus tietokoneisiin laskee sekä ty-
töillä että pojilla siirryttäessä luokkatasoilta toiselle peruskoulun päättöluokkaa 
kohti (Krendl & Broihier 1992). Sama kehitys näyttäisi jatkuvan myös siirryttä-
essä yläasteelta lukioon (Mukkonen ym. 1999, 30-32). Lukion ja yläasteen nive-
lessä valikoituu suunnilleen puolet ikäluokasta, mikä voi osaltaan myös olla vai-
kuttamassa  kehitykseen kahden ikävuoden lisäksi. 

4.1.5  Tietotekniikka-asenne ja -uskomukset 

Ensimmäisen kyselyn toteuttamisen päätavoite oli pyrkiä selvittämään kou-
luikäisten nuorten tietotekniikkaan liittyviä uskomuksia ja asenteita sekä erityi-
sesti testata niiden mittaamiseksi laadittua väitekokonaisuutta. Lähtökohta mitta-
rin kehittämiselle on otettu luvussa 2 esillä olevista teknologian hyväksyntää 
mallintavista teorioista ja toisaalta saman alueen aikaisemmista tutkimuksista. 
Tässä on pyritty huomioimaan se, että luvun 2 teoriat ovat pääosaltaan konstru-
oidut ja testatut aikuisten työympäristössä suhteellisen kapealla sovellusalueella 
kerrallaan.  
 
Konstruoitavan mittarin lähtökohtana on TRA-teorian mukainen käsitys usko-
musten ja asenteiden välisestä suhteesta. Sen mukaan erilaiset uskomukset mää-
rittävät henkilön tietotekniikka-asennetta, joka puolestaan selittää henkilön käyt-
täytymisaikomusta ja edelleen käyttäytymistä. TAM -mallin mukaan koettu hyö-
dyllisyys ja koettu helppokäyttöisyys ovat tärkeimmät asenteeseen vaikuttavat 
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uskomukset. Mittarin lähtökohdaksi tehdään oletus siitä, että nuorten tietotek-
niikka-asenteen muodostumiseen vaikuttavat uskomukset koostuvat kolmesta 
dimensiosta: hyödyllisyydestä, luottamuksesta ja ahdistuksesta. Valintaa voidaan 
perusteella alan kirjallisuuden avulla. Hyödyllisyys sisältyy paljon testattuun 
TAM-mallin keskeiseen uskomusrakenteeseen, ja tietokoneluottamus voidaan 
yhdistää  helppokäyttöisyyteen (Tuomivaara 2000a, 220). Henkilö, joka pitää 
tietokoneen käyttöä helppona, luottaa itseensä tietokoneen käyttäjänä. Tietotek-
niikka-ahdistusta on tutkittu erittäin paljon. Tietotekniikan arkipäiväistymisestä 
huolimatta se ei ole kokonaan hävinnyt, joskin se on voinut kyllä muuttaa muo-
toaan tekniikan kehityksen mukana. Luottamus ja ahdistus olivat mukana myös 
Banduran malliin perustuvassa Compeaun ja Higginsin (1995) tutkimusmallissa. 
 
Mittarin kehittelyn yhteydessä mukaan valituista dimensioista käytettiin seuraa-
via määrittelyjä: 

 
• Hyöty tarkoittaa arviota tietotekniikan merkityksestä vastaajan arkipäi-

vässä sekä lyhyellä että pidemmällä aikavälillä.   
• Tietotekniikka-ahdistus viittaa levottomuuden tunteeseen, joka voi herä-

tä aktuaalisessa tilanteessa tai aiotussa vuorovaikutuksessa tietokoneen 
kanssa. 

• Tietotekniikkaluottamus kuvaa vastaajan käsitystä hänen omista kyvyis-
tään ja mahdollisuuksistaan selviytyä tietokoneen käytössä eteen tulevis-
ta tilanteista.  

• Tietotekniikka-asenne kuvaa vastaajan kokonaisvaltaista arviota tieto-
tekniikan käytön myönteisistä ja kielteisistä piirteitä, eli pitääkö hän tie-
totekniikan käytöstä vai ei. 

          
Tietotekniikka-asenteen ja uskomusten mittaamiseksi lomakkeella oli 35 väitettä, 
joilla nuoret peilasivat omia tuntemuksiaan Likert-tyyppisellä asteikolla 1 – 5 
(1= täysin eri mieltä,  5 = täysin samaa mieltä  ). Suurin osa mittarin väitteistä oli 
muotoiltu kirjallisuuden perusteella, ja osa oli taas kokonaan uusia tätä kyselyä 
varten suunniteltuja (Selwyn 1997; Nickell & Pinto 1987;  Knezek et al. 1995;  
Pell 2001). Väitteistä 8 oli muokattu kielteiseen muotoon, jotka analyysin aikana 
käännettiin samansuuntaiseksi kuin muutkin mittarin osiot. Väitteiden joukossa 
oli myös muutamia yleisempiä osioita tietotekniikan vaikutuksista nuoren arki-
elämään, kuten vaikutusta harrastuksiin, statukseen, kielitaitoon, koulumenestyk-
seen jne. Lomakkeella oli yhteensä 44 väitteen muotoon asetettua osiota. 

 
Tietotekniikka-asenteen arvottamiseksi mittarissa oli mm. seuraavia osioita: 
Teknologiaongelmien ratkaisemisen haasteet eivät vetoa minuun. Voisin hyvin 
kuvitella toimivani tulevaisuudessa IT-alan  ammattilaisena.  IT–lyhenne korvat-
tiin ensimmäisten kyselyjen jälkeen sanalla tietotekniikka-ala, koska jotkut vas-
taajat joutuivat lomakkeita täyttäessään kyselemään, mitä IT-lyhenne tarkoittaa. 
Tietotekniikka-ahdistusta mittarissa edustivat mm. seuraavat väitteet: Pelkään, 
että innostun tietokoneen käyttämisestä niin, että se häiritsee jo koulunkäyntiäni-
kin. Tietokoneen käyttöäni rajoittaa ainainen virusten ja vakoiluohjelmien pelko. 
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Hyötyuskomusta edustivat mm. seuraavat väitteet: Tietokoneen avulla voin har-
rastaa asioita, joista pidän. Internetistä löytyy kavereita helpommin kuin muual-
ta. Tietotekniikkaluottamusta mittarissa edustivat mm. väitteet: Tietokoneiden 
parissa minulla on tunne siitä, että tiedän mitä teen. Olen aina uskonut, että tie-
tojenkäsittely on yksi parhaista osaamisalueistani.            

4.1.6  Kyselyn toteutus ja osallistujat 

Ensimmäinen kysely toteutettiin toukokuussa 2005. Kohteena oli saman kunnan 
peruskoulun seitsemännen luokan (n= 33; 36.6%) ja yhdeksännen luokan oppi-
laita (n=51; 56.0%) sekä edelleen pieni ryhmä saman kunnan  5. luokan oppilaita 
(n=7;  7.7%). Vastaajia oli yhteensä  91 siten, että tytöt olivat hieman yliedustet-
tuina 57% osuudella. 
 
Tutkimukseen osallistuneet yhdeksännen luokan oppilaat edustivat noin 97 pro-
senttia koko kunnan 16-vuotiaiden ikäluokasta. Seitsemännen luokan osalta tut-
kimuksessa  mukana olleet edustivat noin 53 prosenttia koko kunnan 14 vuoden 
ikäisistä nuorista. Kyselyjen vastaukset seitsemännen ja yhdeksännen vuosiluo-
kan osalta saatiin kahdelta luokalta, joihin oppilaat ovat valikoituneet jokseenkin 
satunnaisin perustein. Pieni viidennen luokan ryhmä edustaa noin 15 prosenttia 
koko kunnan 12-vuotiaista. He käyvät samaa, hieman kunnan keskustaajaman 
ulkopuolella sijaitsevaa koulua ja siten he eivät aukottomasti edusta koko kunnan 
12 vuoden iässä olevaa nuorisoa.  

4.2  Aineiston käsittely ja tulokset  

Tässä kohdassa kuvataan ensimmäisestä kyselystä saadun aineiston tilastollista 
käsittelyä ja tuloksia. Alakohdassa 4.2.1 tarkastellaan, kuinka yhtenäistä eri vuo-
siluokilta saatu aineisto on tärkeimpien muuttujien suhteen, ja onko tämän perus-
teella edellytyksiä tarkastella saatua mittausaineistoa kokonaisuutena. Samassa 
yhteydessä pyritään piirtämään kokonaiskuvaa nuorten tietotekniikan käytöstä ja 
siihen vaikuttavista tekijöistä aineistosta saatujen keskiarvotietojen perusteella.  
Alakohdassa  4.2.2 tarkastellaan uskomuksiin ja asenteeseen liittyvien väitteiden 
mittaustuloksia ja niiden jakautumista oletettujen dimensioiden suhteen faktori-
analyysin perusteella. Alakohdassa 4.2.3 tarkastellaan saatua mittausaineistoa 
nuoren asuinpaikan ja kohdassa  4.2.4 valvonnan näkökulmasta. Lopuksi ala-
kohdassa 4.2.5 analysoidaan nuorten  kodissaan omaksumaan tietotekniikkaroo-
liin vaikuttavia tekijöitä, erityisesti sisarten vaikutusta. 
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4.2.1  Tyypillinen vastaaja  

Eri luokkatasoilta  saadun aineiston perusteella 12—16-vuotiaiden nuorten käy-
tettävissä olevissa tietotekniikkaresursseissa ei ole suuria eroja. Kotitietokonei-
den määrät, uusimman koneen ikä, laitteiden sijoituspaikat kotona, käytön ruuh-
kautuminen ja nuorten  asettuminen eri rooleihin  ovat eri ryhmissä hyvin yhte-
näiset.  Ainoastaan kotona käytettävissä olevissa verkkoyhteyksissä oli löydettä-
vissä tilastollisesti melkein merkitsevä ero ( F = 8.515, p = .048) siten, että vii-
dennellä luokalla olevien nuorten käytettävissä oli suhteellisesti vähemmän laa-
jakaistayhteyksiä kuin ylemmillä luokilla  olevilla. 7. ja 9. luokalla olevien nuor-
ten, joita aineistossa on eniten, kodeissa käytettävissä olevat verkkoyhteydet ovat 
hyvin yhdenmukaiset. 
 
Edellä esitetyn perusteella 12—14-vuotiailla nuorilla on ainakin määrällisesti 
tarkasteltuna melko yhtenäiset käytännöt tietotekniikassa, eivätkä myöskään fyy-
sisten laiteresurssien suhteen mahdollisuudet tietotekniikan käyttämiseen poik-
kea ryhmien välillä kovin paljon toisistaan. Kyselyistä saadussa aineistossa ja 
käytännön tiedonhankintatilanteissa ei tullut esille merkkejä siitä, että eri luokka-
tasoille olisi  tässä tutkimuksessa ollut tarpeellista laatia oma tutkimuslomak-
keensa. Jatkossa eri ikäryhmiltä saatua aineistoa analysoidaan lähtökohtaisesti 
kokonaisuutena, koska se 7. luokan ja 9. luokan osalta on hyvin yhtenäistä. Myös 
viidennen luokan oppilailla, joita mukana oli suhteellisen vähän, eroa oli vain 
lähinnä käytettävissä olevien verkkoyhteyksien laadussa, ts. modeemi– ja laaja-
kaistaliittymien suhteessa. 
 
Seuraavassa esitellään kokonaiskuvan hahmottamiseksi muutamia tyypillisen 
vastaajan piirteitä aineistosta saatujen keskilukujen perusteella. Taulukossa 4.1 
on myös esitelty joitakin vastaavia aineistosta poimittuja keski- ja  hajontalukuja. 
Käytön määrässä esiintyvä iso hajonta voi ainakin osittain johtua havaintojen 
suhteellisen pienestä määrästä, koska yhdeksännen luokan oppilailta käytön mää-
rää ei kysytty. 
 
Kyselyyn osallistunut nuori käyttää tietotekniikkaa keskimäärin 13.1 h viikossa 
ja omaa tietotekniikan käytössä jo 5.2 vuoden kokemuksen. Hänen kodissaan on 
keskimäärin 1.8 käytössä olevaa kotitietokonetta, joista uusin on hankittu 1.9 
vuotta sitten. 78% kotikoneista on yhdistetty internetiin laajakaistayhteydellä, 
14%  modeemiyhteydellä ja ilman verkkoyhteyttä on 6% koneista. 30% niistä 
perheistä, joilla on useita kotitietokoneita, koneet on yhdistetty toisiinsa kotiver-
kon välityksellä. Kahdella vastaajalla ei ollut kotikonetta käytettävissään. Kou-
lumatkaa yhteen suuntaan tutkimuksessa mukana olevalla nuorella on keskimää-
rin 4.1 kilometriä (Md = 2.0 km) ja hänellä on  keskimäärin 2.4 sisarta. 
 
Tietotekniikkaa nuoret käyttävät kotonaan keskimäärin ”hyvin usein”  ja  muual-
la ”vain harvoin” tai ”vähemmän”. Nykyiset tietotekniset taitonsa he ilmoittavat 
pääasiassa hankkineensa kotona itse oppien ja kokeillen. Useimmin tietoteknii-
kan sovelluskohteina ovat olleet erilaiset internetpohjaiset toiminnot, kuten verk-
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kokeskustelu eri muodoissaan, tiedon haku ja surffailu ajan kuluksi. Pelaamista 
harrastetaan eniten silloin, kun koneeseen ei ole liitetty internet-yhteyttä. Samat 
käyttökohteet eli surffailu ajan kuluksi, verkkokeskustelu ja tiedon hakeminen 
olisivat myös etusijalla, jos tietotekniikkaa olisi mahdollisuus käyttää nykyistä 
enemmän. 
 
Paikkakunnan kotitalouksien yleistä tietoteknistä varustelutasoa arvioitaessa täy-
tyy huomioida se, että kaikki tässä mukana olevat nuoret edustavat lapsiperheitä. 
Monissa tutkimuksissa on osoitettu, että  lapsiperheet investoivat keskimääräistä 
enemmän tietokonelaitteisiin (PISA 2005, 18; Venkatesh & Brown 2001). 
 
Ensimmäisestä kyselystä saatua aineistoa voidaan vertailla esimerkiksi  Assem-
bly-tapahtumaan osallistuneiden tietotekniikan harrastajien antamiin keskilukui-
hin. Uusimman koneen ikä ja se, kuinka monta vuotta on käyttänyt tietokonetta, 
ovat samaa luokkaa molemmissa kyselyissä, mutta sen sijaan  keskimääräinen 
käytön määrä viikossa on vain noin puolet Assembly –tapahtumaan osallistunei-
den nuorten tietotekniikkaan käyttämästä ajasta (Kumpulainen 2005, 109). Ko-
dissa käytettävissä olevan tietokoneen suhteen tässä mittauksessa saatu luku 98 
% on selkeästi suurempi kuin 2003 tietoihin perustuvassa PISA-tutkimuksessa, 
jossa vastaava luku oli Suomessa 90% (PISA 2005, 92).  Ero voi selittyä nor-
maalin tilastollisen vaihtelun lisäksi sillä, että saman raportin mukaan nuorten 
tietokoneen käyttömahdollisuus oli kasvanut vuodesta 2000 vuoteen 2003 kah-
deksan prosenttiyksikköä. Sama suuntaus on ollut nähtävissä jo pidemmälläkin 
aikavälillä. Esimerkiksi Helsingin kaupungin vuonna 1999 toteuttamassa, laajas-
sa yläastetta ja lukiota käsittäneessä tutkimuksessa 73.2 %:lla oppilaista oli koto-
na käytössään tietokone ja yli puolella vastanneista oli internet–yhteys käytös-
sään sekä kotona että koulussa (Mukkonen ym. 1999, 27).  
 

 
Taulukko  4.1  Aineiston kuvailua keskeisten tunnuslukujen avulla 

        M MD SD   

Tietokoneita kotona   1,80 2,0 1,02  

Uusimman koneen ikä vuosina  1,88 1,0 1,85  

Käytön määrä (tuntia/viikko)  13,12 7,0 14,22  

Käyttökokemus vuosina  5,22 5,0 2,75  

Verkkoyhteydet:       

 ei kotitietokonetta  2,2 %    

 ei verkkoyhteyttä  5,5 %    

 modeemiyhteys  14,3 %    

  laajakaistayhteys   78,0 %       

M = keskiarvo, MD = mediaani, SD = keskihajonta   
    

Aineistosta poimittujen tunnuslukujen perusteella tässä tutkimuksessa mukana 
olleiden nuorten tietotekniikan käyttö ja heidän käytettävissään olevat tietotek-
niikkaresurssit ovat samansuuntaiset aikaisemmista tutkimuksista saatujen tulos-
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ten kanssa. Tarkkaa numeerista vertailua on kuitenkin vaikea tehdä, koska eri 
tutkimuksissa mitattujen tekijöiden operationalisoinnit eroavat toisistaan. Lisäksi 
esimerkiksi tietotekniikan käytön määrä/viikko on ollut mukana monissa kyse-
lyissä, mutta niissä analyysiyksikkönä on usein ollut kotitalous, kun taas tässä 
tutkimuksessa on tarkasteltu käyttöä yksilön näkökulmasta.   

4.2.2   Uskomukset ja asenteet 

Edellä (4.1.5) kuvattujen väitteiden homogeenisuutta yhtenäisenä mittarina tut-
kittiin ensin reliabiliteettikertoimen (Cronbachin alpha) avulla. Kaikille 35 väit-
teelle kertoimen arvoksi saatiin α = .78. Tätä voidaan pitää kohtuullisena ja aina-
kin suositellun .6 yläpuolella (Nunnally & Bernstein 1994). 
 
Väitteiden ryhmittymistä oletetuille dimensioille tutkittiin eksploratiivisella fak-
torianalyysillä. Faktorimenetelmäksi valittiin suurimman uskottavuuden mene-
telmä (maximum likelihood) ja varimax rotaatio. Aineiston sopivuutta faktori-
analyysin toteuttamiseksi tutkittiin ensin Kaiser-Mayer-Olkin –testillä, joka antoi 
testisuureeksi  .59. Tämä on Kaiserin luokituksen mukaan vain välttävää tasoa 
(Kaiser 1974). Korrelaatiomatriisin sopivuutta faktorianalyysiin arvioitiin Barlet-
tin testillä. Se antoi Khin neliön merkitsevyysarvoksi <.001, joten tältä osin ai-
neisto on kelvollinen faktorianalyysiin.  
 
Faktorointi tuotti 11 ominaisarvoltaan yli yhden olevaa faktoria, jotka yhdessä 
selittivät 72 % varianssista. Kun faktorien määrä pudotettiin oletusten mukaisesti 
neljään, saatiin ratkaisu, jossa  hyötyä mittaavien osioiden lataukset hajosivat eri 
faktoreille, ja asennetta mittaavat osiot hajosivat kahdeksi eri faktoriksi. Tämän 
vuoksi hyötyä mittaavat väitteet poistettiin mittarista, ja samalla karsittiin myös 
väitteet, joiden lataukset pääfaktorinsa ulkopuolella olivat suurempia kuin .3. 
Taulukossa 4.2 on esitetty näin mittarille saatu neljän faktorin ratkaisu, jossa 
kokonaisuuden selventämiseksi pienimmät lataukset on jätetty tulostamatta. Nel-
jän faktorin ratkaisu selittää 58.6 % varianssista. Aineiston faktoroinnissa kokeil-
tiin myös Oblim-vinorotaatiota, mutta sen antama ratkaisu ei antanut aihetta uu-
delle tulkinnalle. 
 
Tietotekniikkaan liittyviä asenteita tutkittaessa väitteiden keskittyminen yhdelle 
pääfaktorille ei ole aikaisempien tutkimusten perusteella kovin poikkeuksellista. 
Esimerkiksi DeYoung ja Spence (2004) tutkivat aikuisten tietotekniikka-
asenteen rakennetta ja saivat 12 ominaisarvoltaan yli yhden latautuvaa faktoria 
niin, että ensimmäisen ominaisarvo oli noin 4 kertaa suurempi kuin seuraavan.  
Ominaisarvo > 1 -sääntö myös heidän aineistossaan yliarvioi voimakkaasti fakto-
rien määrää. 
 
Mittariin jäi 18 väitettä, joita vastaava  Cronbachin alpha  = .77,  Kaiser-Mayer-
Olkin –testillä saatu testiarvo  .66 sekä Barlettin testillä saatu  merkitsevyysarvo 
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<.001. Goodness-of fit –testin merkitsevyystaso p = .372 viittaa siihen, ettei fak-
torien määrää ole syytä kasvattaa. 
  
Faktoriin 1 latautuivat voimakkaimmin 6 asenne-dimension väitettä, joille re-
liabiliteettikertoimeksi saatiin α = .83. Toiseen faktoriin latautuivat voimak-
kaimmin neljä luottamus-dimension väitettä, joille reliabiliteettikertoimeksi tuli 
α = .74. Kolmanteen faktoriin latautui voimakkaimmin neljä myös alkuaan asen-
ne-dimension väitettä ja sen reliabiliteettikertoimeksi saatiin α = .71. Viimeiseen 
faktoriin latautui voimakkaimmin neljä alunperin tietotekniikka-ahdistusta mit-
taamaan tarkoitettua osiota. Neljännen faktorin reliabiliteettikertoimeksi saatiin 
vain α =  .55, mikä on hieman pienempi kuin yleinen suositus  .6 (Nunnally & 
Bernstein 1994). Pientä alfan arvoa voi selittää osittain se, että faktorissa on vain 
neljä osiota ja toisaalta ahdistusta mittaavien väittämien saamat korkeat arvot, 
mikä puolestaan indikoi nuorten vähäistä ahdistusta tietotekniikkaa kohtaan. Ku-
viosta 4.1, jossa on rinnakkain myönteistä tietokoneasennetta ja tietotekniikka-
ahdistusta vastaavien väitteiden summamuuttujien histogrammit, voi todeta mer-
kittävät erot jakaumien symmetriassa.  
 
Saadun faktoriratkaisun tulkintaa  helpottaa se, että ensimmäinen, toinen  ja nel-
jäs  faktori vastaavat tulkinnallisesti faktorirakenteen alkuperäisoletusta. Faktoria 
3 on kuitenkin syytä tarkastella lähemmin, koska se edustaa väitteidensä pää-
luokkana samaa kuin ensimmäinenkin faktori. Siihen latautui mm. väitteitä: Olen 
tottunut tietokoneisiin niin, että minun olisi vaikeaa tulla toimeen ilman niitä. 
Eläisin mielelläni ilman tietotekniikkaa, jos se olisi mahdollista. Käytän tietoko-
neita niin vähän kuin mahdollista.  
 
Verrattaessa ensimmäistä ja kolmatta faktoria sisällöllisesti toisiinsa suurin ero 
on siinä, että ensimmäiselle faktorille latautuvat väitteet edustavat vastaajan 
myönteistä suhtautumista ja tahtotilaa tietotekniikkaa kohtaan, kun taas kolman-
teen faktoriin latautuvat tietotekniikkaan varauksellista suhtautumista mittaavat 
väitteet. 
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Taulukko 4.2 Väitteiden latautuminen neljälle faktorille 

Osion nro  F1 F2 F3 F4 Kommunaliteetti 

50 asenne 0,924    0,824 

49 asenne 0,801    0,730 

51 asenne 0,685    0,594 

63 asenne 0,565    0,631 

43 asenne 0,487    0,438 

33 asenne 0,438    0,430 

55 luottamusK   0,795   0,609 

40 luottamus 0,282 0,759   0,627 

42 luottamus   0,613   0,469 

59 luottamusK   0,468 0,291  0,338 

61 asenne     0,744  0,516 

62 asenne K   0,254 0,599 -0,266 0,438 

37 asenneK    0,564   0,396 

46 asenneK    0,540   0,318 

54 ahdistus     0,691 0,447 

41 ahdistus     0,678 0,471 

27 ahdistus     0,431 0,327 

52 ahdistus       0,430 0,408 

 K = käänteinen väite 

 
Faktori 1 edustaa myönteistä suhtautumista tietotekniikkaan ja sen käyttöön,  
faktori 3 taas varauksellista suhtautumista tietotekniikkaan. Saatu faktoriratkaisu 
sisältää samoja elementtejä kuin Whitleyn (1996) useiden tietokoneasenteita kä-
sittelevien mittareiden meta-analyysistä saamat kolme yleistä faktoria: tietoko-
neahdistus/luottamus, tietokoneisiin liittyvät positiiviset uskomukset ja tietoko-
neisiin liittyvät negatiiviset uskomukset (DeYoung & Spence 2004, 56).  

Kuvio 4.1  Myönteistä tietokoneasennetta ja tietotekniikka-ahdistusta vastaavien väitteiden 
summamuuttujien histogrammit.  
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Faktoreihin 2, 3 ja 4 jäi jokaiseen vain neljä väitettä, mitä on pidettävä aika vä-
häisenä määränä dimensioiden yleisluonteisuuteen nähden. Dimensiota kohti 
tarvittavien väitteiden määrä riippuu siitä, kuinka laajasti väitteiden taustalla ole-
vaa latenttia muuttujaa halutaan hahmottaa. Neljän väitteen käyttö ei kuitenkaan 
ole aivan poikkeuksellista. Esimerkiksi useissa 2000-luvun alkupuolella toteute-
tuissa TAM-tutkimuksissa (Venkatesh & Davis 2000; Mathieson, Peacock  & 
Chin 2001; Yang &  Yoo 2003; Saadé 2004)  koettua hyödyllisyyttä ja koettua 
helppokäyttöisyyttä on mitattu neljän väitteen avulla (Kortemann 2005, 59).  
Samoin PISA (2005, 86) tutkimuksessa tietotekniikka-asennetta mitattiin neljän 
väitteen avulla. Richterin,  Naumannin ja Groeben (2000) mittaristossa erilaisia 
dimensioita vastaa 5-7 osiota. 

 
Taulukko 4.3 Normeerattujen faktoripisteiden keskiarvot 
    F1 F2 F3 F4   

Tytöt M 0,318 0,116 -0,073 -0,048  

       

Pojat M -0,424 -0,155 0,097 0,064  

        

 M = keskiarvo 
 

Taulukossa 4.3 on vastaajille lasketut, N(0,1)-normeeratut keskiluvut neljälle eri 
faktorille sukupuolen mukaan eroteltuina. Faktorin voimakkuus kasvaa faktori-
pisteiden pienentyessä. Merkittävin ero keskiarvoissa on ensimmäisellä positii-
vista tietokoneasennetta kuvaavalla faktorilla, jossa poikien asenteet ovat myön-
teisemmät (t(89) = 3.75, p < .001). Muissa faktoreissa ei ole tilastollisesti merkit-
täviä eroja eri sukupuolten välillä. Mittauksen perusteella poikien tietokoneluot-
tamus (F2) on kuitenkin voimakkaampaa kuin tytöillä, kun taas varauksellinen 
tietokoneasenne (F3) sekä tietokoneahdistus (F4) esiintyvät tytöillä hieman voi-
makkaampana. Poikien myönteisempi asennoituminen tietotekniikkaa kohtaan 
on todennettu muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta monissa muissakin tutki-
muksissa erilaisia mittaristoja käyttäen (PISA 2005; Almahboub 2001) .  

4.2.3  Kodin sijainnin merkitys 

Aineiston perusteella nuorten koulumatkan pituus vaihtelee välillä 0.1–30.0 ki-
lometriä. Keskiarvo on 4.1 km ja moodi 2.0 km. Vastaavat arvot kodista lähim-
pään sellaiseen julkiseen paikkaan, jossa voi käyttää tietokonetta, ovat 4.3 km ja 
2.5 km. Etäisyydet korreloivat (r = 0.949, p <0.001) voimakkaasti, joten käytän-
nössä ei ole suurta eroa, kumpaa mittaa käytetään  alueelliseen tarkasteluun. 

 
Karkean arvion tekemiseksi kodin sijainnin vaikutuksesta valitaan keskipisteeksi  
kirjasto, ja jaetaan kunta kahteen topologiseen alueeseen: ympyrään, jonka säde 
on 2.5 km, ja sen ulkopuolella olevaan kunnan alueeseen. Tällöin  ensimmäiseen 
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survey-kyselyyn osallistuneista nuorista suunnilleen yhtä paljon asuu keskusym-
pyrän sisäpuolella ja sen ulkopuolella. Alueiden pinta-alojen suhde on 1/23 (20 
km2/460 km2), joten alueiden keskimääräinen asukastiheys eroaa merkittävästi. 
Haja-asutusalueille tyypillisten kyläyhdyskuntien takia asukastiheys ei välttämät-
tä paikallisesti poikkea keskustaajamasta,  mutta joka tapauksessa kunnan palve-
lut, mm. kirjasto, kaupat ja koulut, ovat huomattavasti etäämpänä  keskusympy-
rän ulkopuolella asuville nuorille, joilla ei ikänsä puolesta ole mahdollisuutta 
esimerkiksi hankkia vielä ajokorttia.  
 
Taulukossa 4.4 on vertailtu keskenään kunnan keskustaajamassa ja sen ulkopuo-
lella asuvien nuorten käytettävissä olevia tietotekniikkaresursseja ja niiden käyt-
töä. Käytön määrän keskiarvoissa on huomattava, n. 4 tunnin ero, mutta se ei ole 
tilastollisesti merkittävä. Havaintojen määrä on muutenkin tietotekniikan käytön 
osalta pienempi, koska ensimmäisissä 9. luokan kyselyissä ei keskimääräistä 
tietotekniikan käytön määrää ollut vielä mukana. 

 
Taulukko 4.4  Käytettävissä olevien tietotekniikkaresurssien ja käytön jakautuminen 
                         kunnan keskustaajamassa ja sen ulkopuolella 

  
Etäisyys kirjas-

toon M  SD t df p 

Kotitietokoneiden määrä > 2,5 km 1,7 1 -0,712 85 0,48 

  < 2,5 km 1,9 1     

Uusimman koneen ikä 

vuosina > 2,5 km 1,9 2,1 -0,114 85 0,91 

  < 2,5 km 1,9 1,6     

Käytön määrä (h/viikko) > 2,5 km 15,1 15,9 0,826 35 0,42 

  < 2,5 km 11,2 12,6     

Käyttökokemus vuosina > 2,5 km 4,8 2,5 -1,401 81 0,17 

  < 2,5 km 5,7 3     

 
Etukäteen arvioiden todennäköisin asia, jossa asuinpaikkaan liittyvää eriarvoi-
suutta nuorten keskuudessa voisi ilmetä, on verkkoyhteyksien käyttömahdolli-
suus. Ensimmäisestä kyselystä saadun aineiston perusteella kodin sijainti ei ai-
heuta tilastollisesti merkitsevää digitaalista kuilua (F = 5,549, p =  .066), mutta 
aineiston p-arvon perusteella pientä viitettä siihen suuntaan on kuitenkin havait-
tavissa. Edellä todettiin, että nuorten käytössä olevat verkkoyhteydet riippuvat 
iästä siten, että viidennen luokan oppilailla verkkoyhteyksiä oli käytössään niu-
kemmin kuin 7. ja 9. luokan oppilailla. Tällä voi olla merkitystä edelliseen testi-
tulokseen, koska kyselyssä mukana olleet 5. luokan oppilaat asuivat keskustaa-
jaman ulkopuolella. 
  
Tilastollisesti merkitsevää eroa ei myöskään tullut esille tietotekniikkalaitteiden 
käyttö- eikä sijoituspaikoissa. Molemmilta alueilla asuvat nuoret käyttivät tieto-
tekniikkaa eniten kotonaan, ja kauempana asuvat käyttivät kirjaston tarjoamia 
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tietotekniikkaresursseja keskimäärin jopa hieman enemmän kuin lähempänä asu-
vat. 
 
Mikkosen (2003, 69) tutkimuksen mukaan ylivoimaisesti tärkein este verkkoasi-
oinnille on sopivien laitteiden ja erityisesti internetyhteyden puuttuminen. Laite-
resurssien osalta keskustaajamassa ja sen ulkopuolella asuvat ovat jokseenkin 
samassa asemassa, joten verkkoasioinnin suhteen ei myöskään ole eroja odotet-
tavissa. Tätä osoittaa myös testitulos (F = 1.967, p = .816).  Kuviosta 4.2 näkyy, 
että  molemmissa ryhmissä verkkoasiointi esimerkiksi kauppa- ja pankkipalve-
luissa on  vielä melko vähäistä. Jakaumien perusmuoto on kuitenkin  molemmil-
la ryhmillä samantyyppinen. Mikkosen (2000, 34) tutkimuksen perusteella 
vuonna 2000 saman paikkakunnan talouksista 27% oli ostanut tuotteita tai palve-
luja verkon kautta, mikä oli 4 prosenttiyksikköä koko aineiston keskiarvoa suu-
rempi. Samasta kunnasta Mikkosen tutkimuksessa oli mukana 55 taloutta. Vii-
dessä vuodessa tässä tutkimuksessa tehdyn kyselyn perusteella ko. prosenttiluku 
on kaksinkertaistunut jo yksittäisen perheenjäsenenkin kohdalla. 

 
Taajama-alueen ulkopuolella ystävät voivat olla keskimäärin fyysisesti kauem-
pana ja harrastusmahdollisuudet rajallisemmat kuin keskustaajamassa asuvilla, 
mikä potentiaalisesti voi kasvattaa nuoren tarvetta kommunikoida tietoverkon 
välityksellä. Nuorten mahdollisen verkostoitumisen selvittämiseksi lomakkeella 
kysyttiin, kuinka monta sellaista ystävää heillä on a) kotipaikkakunnalla b) muu-
alla Suomessa ja c) ulkomailla, joihin he pitävät yhteyttä pääasiassa tietokoneen 
välityksellä. Vastausten vaihteluväli oli suuri 0 – 200. Koko kyselystä saadun 
aineiston perusteella ystävien määrä mediaanilla kuvattuna oli kotipaikkakunnal-
la 4, muualla Suomessa 2 ja ulkomailla 0. Noin 30 prosentilla nuorista ei ollut  
kotipaikkakunnalla yhtään tietotekniikan avulla ylläpidettävää ystävyyssuhdetta, 
ja sama prosenttiosuus koski myös muualla Suomessa –tilannetta. Noin 30 pro-
sentilla kyselyssä mukana olleista nuorista on ulkomailla vähintään yksi tietotek-
niikan avulla säännöllisesti ylläpidettävä ystävyyssuhde. Tietotekniikan avulla 
ylläpidettävien ystävyyssuhteiden määrissä ei t-testin perusteella ollut tilastolli-
sesti merkitseviä eroja keskustaajaman tai sen ulkopuolella asuvien nuorten kes-
kuudessa yhdessäkään kyselyssä eritellyssä ystävien olinpaikan kategoriassa. 
  
Ensimmäisessä kyselyssä hankitun aineiston perusteella kunta muodostaa melko 
yhtenäisen alueen nuorten ja tietotekniikan välisen suhteen tutkimukselle. Ai-
neiston perusteella Mikkosen (2003) tutkimuksessa esille noussutta digitaalista 
kuilua ei näytä syntyvän nuorten välille asuinpaikan perusteella. Saatu tulos an-
taa mahdollisuuden suunnata tutkimusta jatkossa  muille alueille. Se ei myöskään 
anna erityistä aihetta korjata alkuperäistä päätöstä rajata sosioekonomiset tekijät 
tutkimuksen ulkopuolelle. Inkinen ja Kuru (2004, 74) toteavat tutkimuksensa 
perusteella, että alue-eroja on erityisesti taitoon liittyvissä kysymyksissä. Syrjäi-
sillä alueilla asuu enemmän sellaisia henkilöitä, jotka tuntevat tarvitsevansa 
enemmän tietoja tietotekniikan käytöstä. Tässä tutkimusaineistossa osaamista 
sivutaan vasta viimeisen kyselyn yhteydessä.  
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Kuvio 4.2.   Nuorten verkkoasioinnin määrän vaihtelu asuinpaikan mukaan eri-

teltynä. 

4.2.4   Tietotekniikan käytön valvonta 

Kysymyslomakkeella kysyttiin nuorten tietotekniikan käytön valvontaa aikara-
joitusten, ikäsuositusten, vanhemman läsnäolon ja surffailun yleisvalvonnan 
osalta. Näistä ainoastaan aikarajoituksen kohtaan mediaaniluokaksi saatiin sa-
tunnaisesti ja muihin ei koskaan. Nuorten oman arvion perusteella heidän van-
hempansa ovat keskimäärin hieman selvillä ja kiinnostuneita siitä, mitä ohjelmia 
he käyttävät, ja ei koskaan on tyypillisin vastaus, kun kysymyksessä on nuorten 
ja heidän vanhempiensa välisestä keskustelusta internetin käyttöön liittyvistä 
kysymyksistä. Aineiston perusteella  voidaan kokonaisuutena arvioida, että nuo-
ret kokevat valvonnan vähäiseksi, ja käytännössä he tuntevat voivansa käyttää 
tietotekniikkaa melko vapaasti parhaaksi katsomallaan tavalla.  

 
Seuraavassa tarkastellaan, kohdistuuko edellä vähäiseksi todettu valvonta eri 
ryhmiin samalla tavalla. Analyysissä testattiin erikseen kuuden edellä kuvatun 
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valvontatavan toteutumista eri luokilta saadun aineiston kesken. Tilastollisesti 
melkein merkitsevää eroa valvonnassa oli vain pelien ikäsuositusten noudattami-
sessa (F = 10.826, p <.05 ) siten, että 9. luokalla olevat nuoret kokevat valvonnan 
vähäisempänä kuin heitä nuoremmat kyselyssä mukana olleet koululaiset.  

 
Seuraavaksi selvitetään, valvotaanko tyttöjä ja poikia samalla tavalla. χ2 −testin 
perusteella sukupuolten valvonnassa ei ole tilastollisesti merkitseviä eroja. Pientä 
viitettä poikkeamasta aineisto antaa aikarajoituksista (χ2 (2) = 4.71, p = .095).  
Tässä tyttöjen mediaaniluokka on ei koskaan,  kun taas pojilla vastaava luokka 
on satunnaisesti. Ero on samansuuntainen kuin Salokosken (2005, 79) pelien 
valvonnasta saama tulos, jonka mukaan poikien valvontakokemus oli voimak-
kaampi kuin tyttöjen. Tämän tutkimuksen aineistossa  pelien ikäsuositusten val-
vonnassa on kuitenkin täsmälleen sama prosenttijakauma sekä tytöillä että pojil-
la. Molemmista 76.9 % ilmoitti,  ettei heitä tässä suhteessa valvota lainkaan.   

  
Tytöt ja pojat kokevat tietotekniikan valvonnan jokseenkin yhdenmukaisena täs-
sä tutkimuksessa mitatuilla piirteillä arvioituna. Tilanne muuttui kuitenkin täy-
dellisesti, kun tarkasteltiin valvontaa toisesta näkökulmasta kysymyksellä 
”Kuinka usein olet vieraillut sellaisilla sivustoilla, joilla vanhempasi eivät toden-
näköisesti haluaisi sinun käyvän?” Kuvion 4.3 mukaisesti tyttöjen ja poikien 
antamien vastausten jakaumat ovat kovin erilaiset ( χ2(2) = 11.597, p < .001). 
Tulos vastaa norjalaisten nuorten antamaa kuvausta tyttöjen ja poikien erilaisista 
kulttuureista tällä alueella (SAFT 2004, 113). Samansuuntaisia tuloksia on saatu 
myös SAFT-tutkimuksessa (2003). 20 % ruotsalaisista tytöistä ja 43% pojista on 
vieraillut sivustolla, jossa on ollut väkivaltaisia tai verisiä kuvia. Ruotsalaisista 
tytöistä 34% ja pojista 57% ilmoitti vierailleensa vahingossa tai tahallaan por-
nosivustoilla. Tyttöjen ja poikien vastaukset näyttävät systemaattisesti poikkea-
van toisistaan. Samassa  tutkimuksessa saatiin vieläkin suurempi ero vanhempien 
uskomusten ja lasten vastausten välille. Kun 13—16-vuotiaiden lasten vanhem-
milta kysyttiin, onko lapsesi kohdannut internetissä voimakkaasti seksuaalista 
materiaalia, kyllä-vastauksia oli 28%,  kun taas lasten vastaukset samansisältöi-
seen kysymykseen antoivat 68% kyllä-vastauksia.    

 
 
Kotiväen ja vanhempien valvontaan voi vaikuttaa myös nuoren kokeneisuus tie-
totekniikan käyttäjänä. Tämän selvittämiseksi muodostetaan edellä eritellyistä  
kuudesta valvonnan osakokonaisuudesta summamuuttuja, jonka vaihteluväli on 
6–18 siten, että mitä suuremman arvon muuttuja saa, sitä enemmän valvontaa 
nuori kokee saaneensa. Summamuuttujan reliabiliteettikertoimeksi (Cronbachin 
alpha) saatiin  .68. 

 
Yksisuuntaisen varianssianalyysin perusteella valvonnalla ja sillä kuinka monta 
vuotta nuori on tietotekniikkaa käyttänyt, eivät ole yhteyttä toisiinsa  (F(10,72) = 
.84, p > .05). Muuttujien välinen korrelaatio oli myös erittäin pieni (r = .02 ).   
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Kuvio 4.3 Tyttöjen ja poikien vastausten jakautuminen kysymykseen: Kuinka 
usein olet vieraillut sellaisilla sivustoilla, joilla vanhempasi eivät todennäköisesti 
haluaisi sinun käyvän?     
 
Nuorten tietotekniikan käytön valvonnan helpottamiseksi ja tehostamiseksi on 
annettu mm. suosituksia sijoittaa laitteet kodissa perheen yhteisiin tiloihin niin, 
että valvontaa voitaisiin suorittaa muiden kotiaskareiden ohessa (Mustonen & 
Pulkkinen  2003, 7; PELA 2005, 11). Tähän liittyen kyselylomakkeella nuoria 
pyydettiin ilmoittamaan, mihin huoneeseen hänen käyttämänsä kone on kodissa 
sijoitettu. Koko aineistossa yhteiseen tilaan (esimerkiksi olohuone, keittiö) sijoi-
tettua tietokonetta käytti 24% nuorista ja työhuoneeseen sijoitettua laitteistoa 
niinikään 24%. Omassa huoneessa olevaa laitteistoa käytti 38% ja sisarusten 
huoneeseen sijoitettua laitteistoa 14% nuorista. 

 
Nuorison käyttämien laitteistojen sijoituspaikan ja valvonnan voimakkuutta ku-
vaavan summamuuttujan mahdollista kytkentää tutkittiin yksisuuntaisella va-
rianssianalyysillä. Testi osoitti tilastollisesti melkein merkitsevän eron eri sijoi-
tuspaikkojen ryhmäkeskiarvojen välillä (F(2,94) = 2.809, p < .05). Tietotekniik-
kalaitteistojen sijoituspaikkoina olohuoneella ja nuoren omalla huoneella on eroa 
(t(53) = 2.39, p < .05). Tietokonelaitteistojen sijoituspaikan ja ei-toivottujen si-
vustojen katselun välillä ei ole tilastollisesti merkitsevää yhteyttä (F = 5.354, p >  
.05).  

 
Tuloksen tulkinnassa täytyy ottaa huomioon, että sellaiset vanhemmat, jotka ovat 
sijoittaneet tietotekniset laitteet kodin yleisiin tiloihin, mahdollisesti valvovat 
muutenkin lastensa tietotekniikan käyttöä keskimääräistä tunnollisemmin. Nuo-
ret voivat myöskin yhteisessä tilassa tietotekniikkaa käyttäessään voimakkaam-
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min kokea tulevansa valvotuiksi siihen verrattuna, että käyttäisivät tietokonetta 
huoneessaan omissa oloissaan. 
  
Kuviossa 4.4 on esitetty eri sijoituspaikoista saadut valvonnan jakaumat erikseen 
tytöille ja pojille. Siitä nähdään, että tässä tutkimuksessa saatu tulos on  laitteis-
tojen sijoituspaikoista annetun suosituksen suuntainen. Aineiston perusteella 
erityisesti omissa huoneissaan tietotekniikkaa käyttävät tytöt kokevat valvonnan 
vähäiseksi. 

 

Vanhempien mahdollisuudet valvoa nuorten tietokoneen käyttöä voivat riippua 
myös heidän omista tietotekniikkataidoistaan ja harrastuneisuudestaan. Nuorten 
arviota vanhempiensa valmiuksista valvonnan suorittamiseen testattiin väitteellä: 
”Vanhempani elävät tietokoneiden suhteen täysin eri maailmassa kuin minä.” 
Tämä ja valvonnan summamuuttuja korreloivat  (r = -.33, p < .01) . Tulos on 
samansuuntainen kuin Salokosken (2005, 81) tutkimuksessa  pelien valvonnasta 
esille noussut piirre. Ne vanhemmat, jotka olivat aktiivisia peliharrastajia, val-
voivat myös eniten. Norjalaisessa nuorison haastattelututkimuksessa nousi esille 
myös yksi tähän liittyvä seurausvaikutus. Jos lapset osaavat käyttää vanhempiaan 
paremmin tietokonetta ja internetiä, sillä voi olla laskeva vaikutus vanhempien 
auktoriteettiin tällä alueella (Bjørnstad & Ellingsen 2004, 28). Haastatteluissa 
nuoret ovat kyseenalaistaneet varsinkin äitien auktoriteetin tarvittavan kompe-
tenssin puutteen vuoksi. Auktoriteetin muodostumiseen voivat vaikuttaa kuiten-
kin kompetenssin ohella monet muutkin tekijät. Esimerkiksi suomalaisen nuori-
son suosimalla sivustolla toteutetun nettikyselyn perusteella yli 90% kotona asu-
vista vastaajista näki vanhempien oikeutena ja vastuuna tarkkailla ja tarvittaessa 
puuttua lapsen internetin käyttöön EOPH (2005).  
 
Kodissa tietotekniikkalaitteiden sijoituspaikalla voi olla yhteyksiä myös nuorten 
tietotekniikan käytön rakenteeseen. Esimerkiksi Ba, Tally ja Tsikalas (2002) 
huomasivat omassa tutkimuksessaan, että laitteiden sijoittaminen kodissa yhtei-
sesti käytettyyn tilaan lisäsi tietotekniikan käyttöä koulutehtävien suorittamiseen.   

 
Ensimmäisestä kyselystä saadun aineiston perusteella nuoret kokevat saavansa 
melko vapaasti käyttää tietotekniikkaa haluamallaan tavalla. Eri ryhmien välillä 
niin iän, sukupuolen kuin kokemuksenkin suhteen tarkasteltuna ilmennyt tilastol-
lisesti merkitseviä eroja. Nuorten antamien tietojen perusteella vierailujen  
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Kuvio 4.4 Valvonnan ja laitteiden sijoituspaikkojen boxplot-kuviot eriteltynä 
sukupuolen mukaan. 

 
määrä  yleensä aikuisten mielestä ei-toivotuilla web-sivustoilla  poikkesi tilastol-
lisesti  merkittävästi tyttöjen ja poikien välillä. Aineisto tuki suositusta, jonka 
mukaan nuorten käyttämät tietotekniikkalaitteet olisi valvonnan käytännön toteu-
tumisen kannalta  edullisinta sijoittaa kodissa yhteisesti käytettyyn tilaan. Val-
vonnasta saadut tulokset olivat pääosin  samansuuntaisia pelien valvonnasta ai-
kaisemmin saatujen tulosten kanssa.  
 
Useiden tutkimusten perusteella voidaan arvioida, että tietotekniikan käytön val-
vontaa kuvaavat mittarit olisivat todennäköisesti näyttäneet korkeampia arvoja, 
jos tietolähteinä olisi käytetty lasten vanhempia. Esimerkki suuresta näke-
myserosta lasten ja heidän vanhempiensa tietotekniikan valvontaan liittyen tuli 
esille laajassa brittiläisessä 9-19 vuotiaita nuoria koskeneessa tutkimuskokonai-
suudessa: UK Children Go Online.  Kysymyksen ”Ask what child is doing” vas-
tauksissa oli 58 prosenttiyksikön ero lasten ja heidän vanhempiensa välillä. Kah-
deksasta kysymyksestä vain yhteen ”Sit with child” saatiin samat prosenttiluvut 
(31 / 32) ja kaikissa muissa ero oli vähintään 10 prosenttiyksikköä (Livingstone  
& Bober 2005, 24). 
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Kuvio 4.5  Tyttöjen ja poikien jakautuminen eri rooleihin prosenttiosuuksina. 

4.2.5   Nuorten tietotekniikkarooli kodissa 

Ensimmäisessä kyselyssä nuoria pyydettiin paikantamaan oma tietotekniikkaan 
liittyvä roolinsa kodin muodostaman yhteisön sisällä viimeisimmän kotitietoko-
neen hankintaa suunniteltaessa ja tehtäessä. Kyselylomakkeella oli kolme vaih-
toehtoa: epäilijä/jarruttaja, seurailija/sivustakatsoja sekä vaatija/aktiivinen osal-
listuja. Koko aineiston perusteella nuoret ovat kotiyhteisössään tietotekniikan 
suhteen aktiivisia. Vain kaksi poikaa valitsi roolikseen epäilijä/jarruttaja, kun 
taas enemmistö 58 %  sijoitti itsensä ryhmään vaatija/aktiivinen. Kuviosta 4.5 
voidaan nähdä, että tyttöjen ja poikien tietotekniikkaroolit kodeissa eivät juuri 
poikkea toisistaan (F = 3.793, p =  .13).  

 
Kyselylomakkeella pyydettiin nuoria lisäksi arvioimaan omaa rooliaan asteikolla 
kyllä/ei kolmessa kodin arjessa tietotekniikan käytössä vastaan tulevassa tilan-
teessa. Taulukossa 4.4 on eritelty saadut vastaukset erikseen tyttöjen ja poikien 
osalta. Aineiston perusteella suurimmat erot sukupuolten välillä liittyvät ohjel-
mien ja laitteiston asennuksiin, joissa poikien rooli on selkeästi tyttöjä aktiivi-
sempi. ( χ2(2) = 12.977, p< 0,001).  Tilastollisesti melkein merkitsevä ero suku-
puolten välillä on myös taulukossa kohtaan a) saatujen vastausten jakaumissa  ( 
χ2(2) = 4.655, p < 0.05).  Vastaavaa eroa kohdassa b) ei tyttöjen ja poikien koh-
dalla tullut esille  (χ2(2) = 2.694, p >.05).    
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Kuvio 4.6 Tietotekniikkaroolia kuvaavan summamuuttujan jakauma sukupuolen 

mukaan eriteltynä. 
 

 
 

Nuoren kodin piiriin liittyvän tietotekniikkaroolin analysoimiseksi yhdistetään 
laitteiston hankintaan liittyvä rooli ja kysymysten a), b) ja c) tiedot yhdeksi 
summamuuttujaksi, joka kuvaa nuoren aktiivisuutta tietotekniikan alueella ko-
dissaan. Uuden summamuuttujan vaihteluväli on  0-5,  ja se koodataan niin, että 
arvot kasvavat aktiivisuuden kasvaessa. Sen reliabiliteettikertoimeksi (Cron-
bachin alpha) saatiin .69. Rooli kodin tietotekniikkahankintojen osalta on  
painottunut, koska sitä vastaava muuttuja on koodattu asteikolla 0–2, kun taas 
kolme muuta mukana olevaa muuttujaa on koodattu asteikolla 0-1. Tietotekniik-
kahankintojen painotusta voidaan perustella sillä, että laiteinvestoinneilla on tär-
keä portinvartijan rooli kaikelle tietotekniikan käytölle kotiympäristössä. Kuvi-

Taulukko 4.4  Kyllä-vastausten jakautuminen tietotekniikkaroolia tarkentaviin 
 kysymyksiin 

  
Tytöistä 

% 

Pojista 

 % 

Vastanneista 

% 

a)  Ongelmatilanteissa minulta kysytään neuvoa 
yleensä ensin. 36 59 45 

b)  Neuvon ja opastan muuta kotiväkeä tietokoneen 
käytössä säännöllisesti. 34 51 41 

c) Ohjelmien ja laitteistojen asennukset kuuluvat 
 minun tehtä-

viini. 12 46 27 
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ossa 4.6 on summamuuttujan saamat frekvenssit eriteltynä sukupuolen mukaan. 
Vaikka mittarin yksittäisten osioiden välillä ei ollutkaan suuria eroja sukupuolten 
välillä, niin erot kumuloituvat kuitenkin melkein merkitseviksi koko mittarin 
suhteen (t(70,8) = -2.556, p <.05).   

 
Seuraavaksi aineistosta pyritään selvittämään, mitkä muut tekijät sukupuolen 
lisäksi mahdollisesti vaikuttavat tai ovat yhteydessä nuoren tietotekniikkaroolin 
syntymiseen. Potentiaalisia mahdollisuuksia ovat käyttökokemus, käytön määrä, 
ikä, sisarusten määrä, nuoren paikka sisarusten joukossa sekä nuoren ja hänen 
vanhempansa kiinnostuksen ja osaamisen eroavuus tietotekniikkaan liittyvissä 
kysymyksissä. 
 
Nuoren tietotekniikan käytöstä hankkima kokemus, ts. kuinka monta vuotta nuo-
ri on tietokonetta käyttänyt, ja nuoren tietotekniikkaroolin välinen korrelaatio on 
vähäinen (r = 0.16, p = 0.15).  Sirontakuvion perusteella muuttujien välillä ei ole 
myöskään käyräviivaista riippuvuutta. Tulos on hieman yllättävä ja viittaa siihen, 
että kerran hankittu status ei helposti muutu kokemuksenkaan kasvaessa.  Edellä 
esille nousseen sukupuoliriippuvuuden vuoksi tarkasteltiin muuttujien välistä 
korrelaatiota myös erikseen tytöille ja pojille. Tyttöjen kohdalla korrelaatio oli 
lievästi negatiivinen, (-0,21) kun taas poikien tietokoneroolin ja käyttökokemuk-
sen välillä näyttäisi olevan hieman positiivista riippuvuutta (r =  .305, p = .07).  
Edelliset korrelaatiot viittaavat siihen, että kokemus vahvistaa sitä roolia, joka 
nuorelle on käytön alkutilanteessa muodostunut. 

 

Nuorten tietotekniikkaroolin ja tietotekniikan käytön määrän (h/viikko) väliseksi 
korrelaatioksi saatiin koko aineistolle r =  .430, p <.05. Molemmille sukupuolille 
erikseen lasketut korrelaatiot ja niiden merkitsevyydet antoivat saman tuloksen.   

 
Nuoren tietotekniikkaroolin muotoutuminen perheen sisällä voi riippua  kotona 
asuvien muiden henkilöiden ja ryhmien aktiivisuudesta ja osaamisesta tietotek-
niikkaan liittyvissä kysymyksissä. Samoin kuin edellä kuvatussa tietotekniikan 
käytön valvonnassa, on aineistossa pientä, tilastollisesti melkein merkitsevää 
riippuvuutta nuoren tietotekniikka-asenteen ja sukupolvien välistä digitaalista 
kuilua mittaavan väitteen välillä (r =  .266, p <  .05). Tytöillä riippuvuus on vä-
häisempää (r =  .247, p =  .09) kuin pojilla (r = .364, p < .05). Tarkkaan ottaen 
väite vanhempani elävät tietokoneiden suhteen täysin eri maailmassa kuin minä 
mittaa kyllä yksipuolisesti digitaalisen kuilun suuruutta, mutta ei sen suuntaa. 
Korrelaatiokertoimen merkin perusteella voidaan arvioida, että nuoret tuntevat 
voittopuolisesti olevansa ainakin tietotekniikan omalla käyttöalueellaan osaa-
vampia kuin vanhempansa. 

   
Nuoren tietotekniikkaroolin muotoutumiseen voivat vaikuttaa myös sisarusten 
määrä ja heidän aktiivisuutensa tietotekniikkaan liittyvissä asioissa. Kyselyssä 
hankittujen tietojen perusteella on mahdollista jäljittää vastaajan sijoittuminen 
sisaruksiinsa nähden, ts. kuinka monta vanhempaa tai nuorempaa siskoa ja veljeä 
hänellä on. Nuoren paikka sisarustensa joukossa ikäjärjestyksellä mitattuna kor-
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reloi tietotekniikkaroolin kanssa lievästi negatiivisesti. Järjestyskorrelaatioker-
toimen arvoksi saatiin (r = - .218, p <.05). Aineiston perusteella erityisesti van-
hempien veljien lukumäärällä on merkitystä nuoren tietotekniikkaroolin  muo-
dostumiselle (r = - .237, p < .05).  Pojille vanhempien veljien vaikutus oli hie-
man voimakkaampi (r = -.256) kuin tytöille (r = -.174), mutta niistä kumpikaan 
ei ollut tilastollisesti merkitsevä. Yksi syy korrelaatiokertoimen negatiiviseen 
merkkiin on siinä, että  vanhempien sisarusten,  erityisesti vanhempien veljien 
ansiosta, kilpailu perheen tietotekniikka-asiantuntijan asemasta kiristyy. Mittarin 
osiot  kysytään neuvoa yleensä ensin  ja  ohjelmien ja laitteistojen asennukset 
kuuluvat minun tehtäviini  olettavat lähtökohtaisesti, että kodissa tietotekniikka-
osaajan status on vain harvojen hallussa samanaikaisesti. 

 
Nuoren suhteellisella iällä sisaruksiinsa nähden näyttää siis olevan merkitystä 
tietotekniikka-asenteen muodostumiselle. Esimerkiksi nuoremmilla sisaruksilla,  
olkoot he sitten tyttöjä tai poikia, ei aineiston perusteella ole vaikutusta tietotek-
niikka-asenteen muodostumiselle. Roolin muodostumisessa lähtötilanne on tär-
kein ja mielenkiintoisin, koska edellisen perusteella  kerran hankittu rooli näyttää 
vahvistuvan  kokemuksen karttuessa. Erikoisasemassa voivat olla lapset, joilla ei 
ole sisaruksia kilpailemassa kodin tietotekniikkaresurssien käyttöajasta, ja toi-
saalta perheiden esikoiset, joilla ei ole vanhempaa veljeä tai sisarta näyttämässä 
tietä tietotekniikan alueella. Kyselyssä oli mukana 29 sellaista nuorta, joilla ei 
ollut yhtään sisarta. Heidän tietotekniikkaroolinsa eroaa muista mukana olleista 
nuorista tilastollisesti melkein merkitsevästi (t(87) =-2.559, p < .05). Heidän 
keskimääräinen tietotekniikkaroolia kuvaava indeksinsä on 0.8 yksikköä muita 
korkeampi. He kilpailevat kodin tietotekniikka-asiantuntijan statuksesta lähinnä 
vain vanhempiensa kanssa. Toisaalta heillä ei myöskään ole mahdollisuutta saa-
da apua ja ideoita tietotekniikan käyttöön kotona sisarusten välisestä vuorovaiku-
tuksesta.   

 
Nuoren kodissaan omaksuman tietotekniikkaroolin ja faktorin 1 mittaaman  posi-
tiivisen tietotekniikka-asenteen välillä on selkeä yhteys (r =  - .412, p < .001). 
Hieman heikompi yhteys sen sijaan saatiin faktorin 2 mittaaman tietotekniikka-
luottamuksen  (r = -  .269, p < .05) ja varauksellista tietotekniikka-asennetta mit-
taavan faktorin 3 välille (r = -  .227, p < .05). Tietokoneahdistusta mittaavan fak-
torin 4 ja tietotekniikkaroolin välillä ei aineiston perusteella ole ainakaan lineaa-
rista yhteyttä (r = .008, p> .05).   

  
Ensimmäisestä kyselystä saadun aineiston perusteella nuoren tietotekniikka-
asenteen muodostumiseen vaikuttavat viitteellisellä tavalla tietotekniikan käytön 
määrä ja vanhempien veljien määrä.  Erikoisasemassa ovat nuoret, joilla ei ole 
sisaruksia. Aineiston perusteella nuoren sukupuoli vaikuttaa tietotekniikka-
asenteen muodostumiseen kaikkein eniten. Lisäksi tietotekniikan käyttökoke-
muksella ei ole ratkaisevaa merkitystä tietotekniikkaroolin muodostumiselle. 
Tytöt ja pojat  suhtautuvat tietotekniikkaan kotiympäristössään jokseenkin sa-
malla aktiivisuudella, mutta ns. vaativampien tehtävien suorittamiseen pojat va-
likoituvat kodeissa huomattavasti todennäköisemmin kuin tytöt. Tämä kasvattaa 
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heidän itseluottamustaan ja samalla vahvistaa heidän rooliaan perheen tietotek-
niikka-asiantuntijana. Aineiston perusteella aikuisten jakautuminen tietoteknii-
kassa sukupuolen mukaisiin rooleihin näyttäisi saavan alkunsa jo kohtalaisen 
varhaisessa lapsuudessa. Jos tähän halutaan vaikuttaa, niin todennäköisesti toi-
menpiteet kannattaisi kohdentaa  tässä tutkimuksessa mukana olleita ikäluokkia 
nuorempiin ikäluokkiin. 

 

4.3  Ensimmäisen survey-kyselyn yhteenveto ja 
vaikutukset tutkimusprosessin etenemiseen 

Yksi tutkimuksen ensimmäisen vaiheen tavoite oli kartoittaa tutkimuskohdetta 
eri puolilta jatkotutkimuksen suunnittelun tukemiseksi. Tähän liittyen asenteiden 
ja uskomusten mittaamisen ohella ensimmäisestä kyselystä saadun aineiston ana-
lyysissä oli erityisesti esillä kolme teemaa: kunnan alueellinen yhtenäisyys tieto-
tekniikkaan liittyvissä kysymyksissä, nuorten tietotekniikan käytön valvonta ja 
tietotekniikkaroolin kehittyminen kodin muodostamassa yhteisössä erityisesti 
huomioiden perheen sisarusten merkityksen. 

  
 Aineiston analyysin perusteella nuoren iällä, ts. millä vuosiluokalla hän oli kou-
lussa, ei ollut kovin suurta merkitystä nuorten käytettävissä olevien laiteresurssi-
en  tai tietotekniikan käytön suhteen. Sama asetelma tuntui toimivan tässä yhtä 
hyvin niin 5. luokan kuin 9. luokankin oppilaiden kohdalla. Tähän voi vaikuttaa 
se hieman hämmentävä havainto, että mukana olleiden ikäryhmien kokemus tie-
totekniikan käytöstä oli jokseenkin yhtä pitkä:  5. luokan oppilailla kokemuksen 
keskiarvo oli 4.8 vuotta, 7. luokan oppilailla 5.1 vuotta ja 9. luokan oppilailla 5.3 
vuotta.  Karkeasti yleistettynä tulos merkitsee sitä, että seuraava sukupolvi aloit-
taa tietotekniikan käytön aina keskimäärin vuotta aikaisemmin kuin edellinen. 
Ainakin tämän aineiston valossa tietotekniikan arkipäiväistyminen kotitalouksiin 
ei ole saavuttanut vielä täyttä saturaatiota. Ensimmäisessä survey-kyselyssä ol-
lutta neljän vuoden ikä-ikkunaa ei kuitenkaan ole perusteltua laajentaa. Vaikka 
nuorten tietotekniikkaa koskeva kokemushistoria voikin olla suunnilleen saman-
pituinen, niin muun elämänkokemuksen  kartuttamisen suhteen neljä vuotta nuo-
ren elämässä on kuitenkin pitkä aika. Asenteiden ja uskomusten osalta 12-
vuotiaalle esimerkiksi hyöty voi näyttäytyä eri valossa kuin 16-vuotiaalle jo 
enemmän jatko-opiskeluaan pohtivalle nuorelle. Keskiarvojen yhdenmukaisuu-
den taustalla voi olla myös SAFT–tutkimuksessa esille noussut ilmiö, jonka mu-
kaan norjalaisten, ruotsalaisten, tanskalaisten, islantilaisten ja irlantilaisten lasten 
internetin käyttöönottoiässä on n. 15 % ympäristössä oleva tasanne ikäalueella 
7–12 -vuotiaat (SAFT 2003).  

 
Ensimmäisen kyselyn aineiston perusteella kunta muodostaa melko yhtenäisen 
alueen nuorten ja tietotekniikan välisen suhteen tutkimiseksi. Analyysissä tehdyn 
karkean osituksen perusteella  kunnan sisällä ei ainakaan lapsiperheiden kohdalla 
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ole löydettävissä selkeää digitaalista kuilua. Analyysiä voisi tarkentaa  esimer-
kiksi pyytämällä vastaajia ilmoittamaan lähiosoitteensa samaan tapaan kuin 
Mikkonen (2003) menetteli omassa tutkimuksessaan, tai pyytämällä vastaajaa 
merkitsemään rastilla kotinsa sijainnin vastauslomakkeeseen liitettyyn paikka-
kunnan karttaan.  
   
Koska eroja alueiden väliltä ei löytynyt, voidaan tästä myös kääntäen arvioida, 
ettei läheskään kaikkia potentiaalisia, alueellista tasa-arvoa edistäviä tietoverkko-
jen käyttömahdollisuuksia ole vielä käyttöön otettu. Analyysin perusteella nuo-
ren asuinpaikka kunnan sisällä ei ole ratkaisevassa asemassa nuoren tietotekniik-
kasuhteen muodostumiselle. Tämän vuoksi asuinpaikkaan liittyviä tietoja ei tut-
kimuksen jatkuessa enää pyydetä kirjaamaan vastauslomakkeelle. 

 
Ensimmäisestä kyselystä saadun aineiston perusteella nuorten tietotekniikan käy-
tön valvonta on melko vähäistä, mutta se on kuitenkin suuruudeltaan samaa 
luokkaa kuin muissakin  tutkimuksissa. Valvonnalla ei näytä olevan kovin suurta 
vaikutusta nuorten tietotekniikkasuhteen kehittymiseen. Jatkotutkimuksen kan-
nalta tärkeää on myös se, että valvonta ei aineiston perusteella kohdistu leimalli-
sesti mihinkään erityisryhmään.  

 
Useiden tutkimusten perusteella valvonnan määrää kuvaavat prosenttiluvut  
vaihtelevat paljon sen mukaan, kysytäänkö valvontatunteen kokemusta nuorilta 
itseltään vai heidän vanhemmiltaan. Salokoski (2005, 88) mainitsee tietokonepe-
lien yhteydessä ristiriidan taustalla olevan vanhempien sosiaalisesti suotuisan 
vastaamisen ja toisaalta lasten rehentelyn. Lisäksi aikaisempien tutkimusten pe-
rusteella vanhemmat eivät todellisuudessa ole myöskään kovin hyvin selvillä 
peleistä ja lastensa pelaamisesta. Näiden ohella ristiriitaisten tulosten taustalla 
voi myös olla nuorten ja vanhempien välinen valvontaan liittyvä tulkintaero. 
Luultavasti suurin osa vanhemmista kyllä valvoo lastensa tietokoneen käyttöä 
ilmoittamallaan tavalla, mutta niin pitkään kun tilanne pysyy kohtuuden rajoissa, 
he eivät katso viisaaksi tehdä valvonnasta suurta numeroa. Nuoret tulkitsevat 
jatkuvan, näyttävän valvonnan helposti epäluottamukseksi, mikä voi puolestaan 
heijastua perheen arkeen laajemminkin. Joka tapauksessa vanhemmilla näyttäisi 
olevan kohtuullisen hyvät tiedot siitä, millä tavalla lapsia voi suojata internetin 
vahingollisilta tai harmia aiheuttavilta vaikutuksilta. 49 % suomalaisista van-
hemmista katsoi tarvitsevansa tähän vielä lisäinformaatiota, kun taas 48% ei us-
konut tarvitsevansa tähän enää lisäopastusta. Vastaava suhde esimerkiksi Krei-
kassa oli  92/6 ja  15 EU-maan  keskiarvoissa 48/45 ( Sparado 2003, 19). Nuor-
ten tietotekniikan käytön valvonnassa voi osaamisen ohella olla myös kulttuuriin 
liittyviä eroja. Yhdysvalloissa esimerkiksi yli puolet perheistä, joilla on internet-
yhteys, ja joihin kuuluu teini-ikäisiä nuoria, käyttää suodatinohjelmia rajoitta-
maan  potentiaalisesti epäluotettavia yhteyksiä. Sielläkin tosin 65 % vanhemmis-
ta ja  64 % teini-ikäisistä nuorista arvioi, että nuoret tekevät netissä asioita, joista 
he eivät haluaisi heidän vanhempansa tietävän (Lenhart 2005). 
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Ensimmäisestä kyselystä saadun aineiston perusteella nuorten tietotekniikan käy-
tön valvonnalla ei kokonaisuutta ajatellen näyttäisi käytännössä olevan kovin 
ratkaisevaa vaikutusta nuoren tietokonesuhteen kehittymiselle. Tämän vuoksi 
seuraavasta tutkimuslomakkeesta jätetään pois valvontaan liittyvät kysymykset.  

 
Sisarusten vaikutus nuoren tietotekniikkaroolin muodostumiselle kodissa osoit-
tautui analyysin perusteella tärkeäksi. Tulos oli siinä määrin ilmeinen, että jat-
kossa keskitytään tarkkailemaan tietotekniikkaroolin kehittymiseen  vaikuttavia 
muita tekijöitä. 

 
Joitakin tutkimuksen ensimmäisessä osassa käytetyn lomakkeen osioita jätettiin 
seuraavaan vaiheeseen siirryttäessä pois, koska niihin saadut vastaukset näyttivät 
kovin ilmeisiltä, ja toisaalta seuraavassa vaiheessa käytettävälle lomakkeelle 
haluttiin säästää tilaa uusille tutkimusalueille. Yksi tällainen kysymys oli,  missä 
nuori oli tämänhetkiset tietokoneen ja verkon käyttötaidot hankkinut. Vastausten 
perusteella ylivoimaisesti tärkein paikka ja tapa oppia tietotekniikan käyttöä oli 
kotona itse oppien ja kokeillen.  53% nuorista arvioi oppineensa tällä tavalla pal-
jon. 20 % nuorista ilmoitti oppineensa paljon sekä  kotona muiden perheenjäsen-
ten avustuksella että kaverien ja ystävien avustuksella. Vain 12%  nuorista il-
moitti oppineensa koulussa paljon. Vastaavansuuntaisia tuloksia on saatu muis-
sakin tutkimuksissa. Esimerkiksi E-learning Nordic 2006 -tutkimuksen mukaan 
oppilaat kokevat oppivansa tietotekniikkaa enemmän koulun ulkopuolella kuin 
koulussa. Tutkimuksen yksi löydös onkin se, että tietotekniikan käytön välillä 
koulussa ja koulun ulkopuolella on suuri kuilu: oppilaat oppivat koulun ulkopuo-
lella tietoja, joita ei tunnusteta eikä kelpuuteta koulussa (Pedersen ym. 2006, 20).  
  
Edellä esitettyjen lukujen valossa koti ja informaalinen oppiminen ovat nuoren 
tietotekniikkasuhteen kannalta tärkeitä asioita. Tämän vuoksi tutkimuksen pai-
nopistettä ei ole syytä korjata jatkotutkimustenkaan suhteen. Toinen jatkotutki-
muksessa pois jätettävä osio liittyi kysymykseen ”Jos sinulla olisi mahdollisuus 
käyttää tietokonetta ja internetiä nykyistä enemmän, niin mitkä sovellukset ja 
toiminnot olisivat silloin etusijalla?” Tällä kysymyksellä haluttiin selvittää käy-
tettävissä olevien tietotekniikkaresurssien vaikutusta käytön rakenteeseen. Valit-
tavana oli 7 valmista tietotekniikan käyttövaihtoehtoa ja vielä vapaasti täytettävä 
vaihtoehto muu, mikä__. Käytön ruuhkautumisen ja tekstinkäsittely-vaihtoehdon 
välillä on järjestyskorrelaatiokertoimella arvioituna vähäistä riippuvuutta (r = - 
.223, p< .05) ja samoin on  myös surffailua ajan kuluksi -vaihtoehdon kanssa (r 
= .217, p< .05).  Alle 10 % nuorista on  ilmoittanut vaihtoehdon paljon  koulu-
tehtävien ja tekstinkäsittelyn kohdalta, 25 %  nuorista haluaisi lisää peliaikaa ja 
yli 40% taas haluaisi käyttää paljon enemmän  internetpohjaisia sovelluksia.   

 
Aineiston perusteella nuorilla on potentiaalista halua lisätä tietotekniikan käyttö-
ään, mutta lisäkäytön tarve kohdistuu samalle alueelle kuin aikaisempikin käyttö. 
Lisäksi käyttöhalukkuus näyttäisi olevan kovin hennosti riippuvainen käytön 
ruuhkautumisen kokemuksen kanssa.  
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Tietokoneasenteen ja -uskomusten mittaamiseen käytetty väitekokonaisuus ei 
toiminut oletetulla tavalla. Hyötyä mittaavat osiot eivät keskittyneet omaksi fak-
torikseen vaan latautuivat pääosin asennefaktorille ja osittain muillekin faktoreil-
le. Tuomivaaran  (2000b) tutkimuksessa käytettiin yleishyödyllisyyden mittaa-
miseen aikaisemmin testattujen Nickellin ja Pinton (1987) sekä Kayn  (1993) 
mittareista koostettua mittaria, jonka osiot eksploratiivisessa faktorianalyysissä 
erottuivat omaksi ryhmäkseen. Yleishyödyllisyys tuotti kuitenkin hänenkin tut-
kimuksessaan ongelmia niin, että se jouduttiin jättämään malliin sopimattomana 
pois sekä koululaisten että yliopisto-opiskelijoiden tietokoneen käyttöä selittä-
västä polkumallista. 

 
Syy hyötyuskomusten käyttäytymiseen faktoroinnissa em. tavalla voi olla sekä 
mittarissa että myös kohdejoukon valikoimattomuudessa. Myös hyöty ja asenne 
eli tietotekniikasta pitäminen voivat nuorten mielessä muodostaa niin yhtenäisen 
kokonaisuuden, että se ei ole faktoroinnilla erotettavissa. Vastaavasti esimerkiksi 
Nash ja Moroz (1997) osoittivat, että opettajien tietokonepelkoja ja tietokone-
luottamusta ei voida erottaa toisistaan. 

 
Tässä on syytä vielä uusintamittauksella testata mittarin toimivuus erilaisissa 
kohdejoukoissa. Tätä puoltaa myös se, että ensimmäisessä kyselyssä havaintojen 
määrä faktorien määrään nähden oli suositusten alarajalla. Lisäaineistolla olisi 
hyvä pyrkiä nostamaan myös aineiston sopivuutta faktorianalyysiin mittaavan 
Kaiser-Mayer-Olkin -testin arvo välttävää korkeammalle.    

4.4  Toisen survey-kyselyn tavoitteet ja painopistealueet 

Tutkimuksen toisen vaiheen päätavoitteena oli laajemman havaintoaineiston 
avulla varmentaa tutkimuksen ensimmäisestä vaiheesta saadun, nuorten tietotek-
niikkauskomuksia ja  -asenteita jäsentävän faktoriratkaisun toimivuus ja samalla 
selvittää, tukeeko aineisto mahdollisesti muita jäsennyksiä. Faktoriratkaisun toi-
mivuutta testataan myös regressioanalyysin avulla, jolloin riippuvana muuttujana 
on nuorten tietokoneen käyttö. Tämän ohella aineistoa tarkastellaan seuraavien 
erityisnäkökulmien valossa: 

 
• millä tavalla tietotekniikan valinnaisaineekseen valinneet nuoret erottuvat 

muista nuorista 
• millä tavalla nuoret ryhmittyvät tietotekniikan käytön määrän ja laajuu-

den suhteen 
• miten nuoret kokevat tietotekniikan vaikuttaneen heidän arkielämäänsä 

 
Seuraavassa tarkennetaan lyhyesti edellä  mainittujen painoalueiden sisältöjä ja  
kuvataan, millä tavalla valitut teemat on tiedonhankinnassa huomioitu.  
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 4.4.1  Tietotekniikka-asenne ja uskomukset 

Ensimmäinen ja toinen kysely ovat toisistaan riippuvia siten, että kaikki ensim-
mäisessä kyselyssä mukana olleet väitteet ovat mukana myös toisessa kyselyssä. 
Asteikon osalta lomaketta on kuitenkin muutettu niin, että ensimmäisen kyselyn 
tyypillinen Likert –asteikko on korvattu janalla, jonka ääripäihin on merkitty 
voimakkuudet ”täysin samaa mieltä” ja ”täysin eri mieltä”.  Vastaaja merkitsee 
oman arvionsa rastilla janalle vapaasti vastaamaan hänen omaa sijoittumistaan 
ko. asteikolla, jota DeVellis (2003, 81) kutsuu visuaaliseksi analogia-asteikoksi 
(visual analog scale). Lähinnä mekaaninen muutos on tehty  myös asteikon skaa-
lauksessa siten, että voimakkuutta kuvaavana, kyseistä osiota vastaavan muuttu-
jan  arvona on nyt suljettu väli  0 – 5, kun edellisessä lomakkeessa käytettiin 
kokonaislukuja 1–5. Aineistojen yhteistarkastelussa edellisestä kyselystä saatu 
aineisto skaalataan uuden, yhtä yksikköä laajemman vaihteluvälin alueelle.  Ai-
neiston yhteistarkastelussa käytetty mittaustarkkuus on periaatteessa epätarkem-
man eli ensimmäisen mittausaineiston mukainen. 

 
Ensimmäisessä kyselyssä olleiden väitteiden lisäksi toiseen kyselyyn lisättiin 
tietotekniikasta ja sen käytöstä syntyvää statusta mittaavia väittämiä. Status ku-
vaa vastaajan käsitystä tietotekniikan käytön vaikutuksesta toisten hänestä suorit-
tamiin arvioihin, eli onko tietotekniikan käyttö ja omistaminen sosiaalisen identi-
teetin kannalta arvokasta. Tuomivaaran (2000a, 221) mukaan yleishyödyllisyys 
ja käytön statusarvo ovat kaksi erilaista tapaa lähestyä tietokoneiden hyödylli-
syyttä. Koska ensimmäisen kyselyn analyysissä hyödyllisyys ei erottunut omaksi 
faktorikseen, päätettiin toisessa kyselyssä tarkistaa, antaako status-käsite parem-
man mahdollisuuden lähestyä teknologian hyväksymistä käsittelevässä kirjalli-
suudessa perinteisesti tärkeänä pidettyä hyöty-näkökohtaa. Statususkomusten 
mukaanottoa voidaan perustella myös sillä, että vastaajat nuoren ikänsä takia 
voivat olettaa saavansa tietotekniikasta enemmän sosiaalisia palkkioita kuin var-
sinaisesti rahalla mitattavia hyötyjä. Statusta tutkittiin mm. seuraavien väittämien 
avulla: Minun on tärkeää menestyä tietotekniikassa saadakseni statusta ja näyt-
tääkseni muille mihin kykenen. Pidän siitä, kun opettajat pitävät minua  fiksuna, 
koska osaan käyttää hyvin tietokonetta.  

 
Statukseen liittyvien väitteiden lisäksi lomakkeeseen lisättiin vielä yhteensä 12 
väitettä, jotka liittyivät osittain jo ensimmäisessä kyselyssä mukana olleisiin di-
mensioihin. Tavoitteena oli pyrkiä laajentamaan ja monipuolistamaan ensimmäi-
sessä kyselyssä neljän väitteen varaan jääneitä mittarin osioita. Täysimääräisen 
hyödyn saaminen mittarin täydentämisestä ei tässä tutkimusasetelmassa ole kui-
tenkaan mahdollista, koska uusien osioiden vaikutusta voidaan tilasto-ohjelmilla 
testata käytännössä tehokkaasti vain toisesta kyselystä saadun aineiston  avulla.  
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4.4.2  Tietotekniikka valinnaisaineena  

Peruskoulun kahdeksannella ja yhdeksännellä luokalla oppilas voi valita tieto-
tekniikan yhdeksi valinnaisaineekseen monien muiden tarjolla olevien valinnais-
aineiden joukosta. Määrällisesti se merkitsee 2 vuosiviikkotuntia, mikä on vajaat 
7 % oppilaan viikoittaisista koulutunneista. Tietotekniikan valinta on yksi nuoren 
kannanotto tietotekniikan alueella ja siinä mielessä tärkeä tutkimuskohde. Ai-
kuistuvalle nuorisolle mahdollisesti syntyvien digitaalisten kuilujen näkökulmas-
ta tarkasteltuna tietotekniikalla valinnaisaineena voi olla sekä eheyttävä että 
myös eriyttävä merkitys. Ensimmäinen vaihtoehto voi toteutua, jos tietotekniikan 
valinnaiskurssille hakeutuu lähinnä sellaisia nuoria, joille esim. käytettävissä 
olevien laiteresurssien puutteet asettavat esteen digitaalisen lukutaidon hankki-
miselle muulla tavalla. Jos taas tietotekniikan ottavat valinnaisaineekseen sellai-
set nuoret, jotka jo muutenkin käyttävät paljon tietotekniikkaa, voi suhteellinen 
ero tietotekniikan taidoissa ja tiedoissa näiden ryhmien välillä myös kasvaa. 

 
Millä tavalla tietotekniikan valinnaisaineekseen valinneet nuoret eroavat muista 
nuorista -kysymyksen tarkasteluun tarvittavan tilastoaineiston saamiseksi kyse-
lyyn poimittiin painotetusti tietotekniikan valinneita nuoria enemmän kuin  hei-
dän suhteellinen osuutensa olisi muuten edellyttänyt. Tämä täytyy ottaa huomi-
oon silloin, kun toisesta survey-kyselystä saadun aineiston pohjalta tehtyjä joh-
topäätöksiä pyritään yleistämään.  
  
Tietotekniikan valinnaisainevalintaa  (oletko valinnut /aiotko valita) kysytään 
kaikissa tässä tutkimuksessa käytetyissä tutkimuslomakkeissa. Toisessa survey-
kyselyssä oli mukana edelliseen liittyen myös tarkentava lisäkysymys ”Ovatko 
ystäväsi valinneet tietotekniikan valinnaisaineeksi? (vaihtoehtoina: ei yksikään, 
muutamat tai kaikki)”. Jälkimmäisellä  kysymyksellä pyrittiin arvioimaan, missä 
määrin nuoret  tekevät valintojaan  ns. ryhmäpäätöksinä. 

4.4.3  Millä tavalla nuoret ryhmittyvät käytön määrän ja laajuuden 
suhteen 

Kyselystä saadun aineiston analyysissä on jäsennyksen apuna käytetty erilaisia 
ryhmittelyjä, joita mm. Cronbach (1990) on suositellut yhtenä menettelynä mitta-
rin validiteetin tarkistamiseksi. Aineistoa on tarkasteltu  mm. ikäryhmien (vuosi-
luokkien), sukupuolen, valinnaisen tietotekniikan valinnan sekä nuoren asuinpai-
kan perusteella määrittyvien ryhmien avulla. Mahdollisimman monipuolisen 
kuvan saamiseksi laajennetaan vielä ryhmittelyvaihtoehtoja teknologian käytön 
diffuusion tutkimuksessa käytetyllä tietotekniikan käytön määrän ja monipuoli-
suuden nelikenttäjaolla. Shih ja Venkatesh (2004) jakoivat kotitalouksien tieto-
tekniikan käytön diffuusiota tutkiessaan ja mallintaessaan kotitaloudet neljään 
ryhmään. Ensimmäisenä jakoperusteena oli käytön määrä eli kuinka monta tuntia 
viikossa tietokonetta käytettiin. Tästä saatiin jakauman mediaanin avulla kaksi 
ryhmää: paljon ja vähän tietotekniikkaa käyttävät kotitaloudet. Toinen jakoperus-
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te oli käytön laajuus eli kuinka monipuolisesti tietokonetta  käytettiin. Tästä saa-
tiin myös mediaanin avulla kaksi ryhmää: laajasti ja suppeasti tietotekniikkaa 
käyttävät kotitaloudet. Yhdistämällä nämä jaot he saivat nelikentän kuvaamaan 
erilaisia käyttäjäryhmiä. Rajoittuneiksi käyttäjiksi (limited use) he kuvasivat sel-
laisia tietokoneen käyttäjiä, jotka molemmilla dimensioilla olivat alemmassa 
ryhmässä. Intensiiviset käyttäjät (intense use) sijoittuvat molemmilla dimensioil-
la ylempään ryhmään. Erikoistuneet käyttäjät (specialialized use) sijoittuvat käy-
tön määrässä ylempään ryhmään ja käytön laajuudessa alempaan ryhmään. Ei-
erikoistuneita käyttäjiä (nonspecialized use) ovat ne, jotka käyttävät tietokonetta  
määrällisesti vähän, mutta kuitenkin laajalla sovellusalueella. Shih ja Venkatesh 
rinnastivat näin saadut ryhmät innovaatioiden diffuusioteorian adoptioajankoh-
taan perustuvaan ryhmitykseen (Rogers 2003, 281), mutta huomauttivat samalla 
siitä, että kysymyksessä on kuitenkin eri luokitus.  
 
Lomakkeella nuorilta kysyttiin tietotekniikan käyttötietoja sekä määrän, laadun, 
kokemuksen että paikan suhteen. Näistä muodostetaan analyysissä tietotekniikan 
käyttäjäryhmiä, joiden erityispiirteitä voidaan tarkastella asenne- ja uskomusdi-
mensioiden kautta. 

  4. 4.4  Toteutus ja osallistujat 

Toinen kysely toteutettiin marraskuussa 2005 eli noin puoli vuotta ensimmäisen 
kyselyn jälkeen. Kohteena oli saman kunnan peruskoulun seitsemännen luokan  
53 oppilasta, joiden valinnassa ei ole tutkimuksen lähtökohtien mukaisesti käy-
tetty mitään erityistä poimintaehtoa. Toisen survey-kyselyn yhtenä tavoitteena 
oli selvittää tietotekniikan valintaan liittyviä tekijöitä. Tämän vuoksi mukaan 
valittiin kahdeksannelta (n=39) ja yhdeksänneltä luokalta oppilaita (n=16), jotka 
olivat valinneet tietotekniikan yhdeksi valinnaisaineekseen (2h/viikko). Vastaajia 
oli yhteensä 108 siten, että poikien määrä (73%) oli tietotekniikan valinnan pe-
rusteella yliedustettuna. Sukupuolijakauma hieman tasoittuu, jos ensimmäisestä 
ja toisesta kyselystä saadut aineistot yhdistetään. Pojat ovat kuitenkin yhdistetys-
säkin ryhmässä enemmistönä (59%).    

 
Tarve toteuttaa uusi tiedonhankintakierros suhteellisen nopeasti ensimmäisen 
jälkeen nousi edellisestä mittauskerrasta saadun aineiston analyysistä. Erityisesti 
luotettavan faktorianalyysin toteuttamiseksi ensimmäisellä mittauskerralla saatu-
jen havaintojen määrä oli lähellä suositusten alarajaa, jolloin lopputulokseen voi 
jäädä liian paljon satunnaisten tekijöiden vaikutusta.  

 
Ensimmäisen ja toisen survey-kyselyn toteutusajankohdan välillä kouluvuosi on 
vaihtunut, joten tässä tutkimuksessa mukana olevat nuoret edustavat ensimmäi-
seen nähden seuraavaa ikäluokkaa. Kaikkiaan toiseen kyselyyn osallistui n. 30  
% koko kunnan 14–16-vuotiaista  nuorista.  
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Käytetty kyselylomake pohjautui pääosin ensimmäisessä kyselyssä testattuun 
lomakkeeseen, joten kokonaan erilliseen esitutkimukseen ei nyt katsottu olevan 
aihetta. Kyselyn käytännön toteutus aloitettiin samoin kuin ensimmäiselläkin 
kerralla yhdeksänneltä luokalta, ja sieltä saadun aineiston alustavan tarkastelun 
perusteella lomakkeeseen tehtiin vain pieniä sanatarkistuksia ennen kyselyn jat-
kamista.  

 
Ensimmäiseen survey-kyselyyn verrattuna toisessa kyselyssä käytettyä lomaketta 
pyrittiin lyhentämään, koska edellisen kyselyn käytännön toteutustilanteissa teh-
tyjen havaintojen perusteella noin 15-vuotiaiden  nuorten  keskittyneen tekemi-
sen toleranssin alaraja paikannettiin epävirallisesti  neljännen A4 -sivun loppuun. 
Suurin osa nuorista pystyy helposti vastaamaan paljon pidempiinkin kyselyihin, 
mutta silloin on vaarana koko ikäluokkaa ajatellen se, että muutkin kuin tietotek-
niikkaan liittyvät kysymykset voivat painottua tutkimusaineistossa. Ensimmäi-
sestä kyselystä saaduista lomakkeista kuusi oli siinä määrin puutteellisesti täytet-
ty, ettei niitä voinut ottaa mukaan tulosten käsittelyyn. Hylättyjen lomakkeiden 
tarkastelussa ilmeni, että jokseenkin kaikissa oli aivan asiallisesti vastattu en-
simmäisiin kysymyksiin, mutta vastaajan tarkkaavaisuudessa tapahtui muutos 
sen jälkeen, kun oli ylitetty vastaajan käytössä olevia tietotekniikkaresursseja 
käsitellyt kohta. Aineiston vähäisyyden perusteella ei voi päätellä, vaikuttiko 
asiaan enemmän sattuma vai esimerkiksi kognitiivinen dissonanssi, jolloin vas-
taajan käytössä olevat tietotekniikkaresurssit  voisivat jotenkin heijastua esimer-
kiksi hänen arvioonsa  koko kyselyn tarpeellisuudesta. Varmuuden vuoksi  ky-
symysten järjestystä kuitenkin muutettiin niin, että  asenneväitteet  sijoitettiin 
lomakkeen alkuun ja  resurssikysymykset sen loppuun. Vastaajia tämän tutki-
muksen eri kyselyissä on aina kerrallaan ollut melko vähän, joten kyselytutki-
muksille tyypillistä kysymysten sijoittelun permutointia tietolomakkeella ei tässä 
tutkimuksessa katsottu tarpeelliseksi toteuttaa. 

4.5  Toisen survey-kyselyn aineiston analyysi ja tulokset 

Ensimmäinen ja toinen survey-kysely sisälsivät poikkeavasta järjestyksestä huo-
limatta myös paljon yhteisiä osiota, joiden yhdistäminen voisi antaa vakautta 
tilastollisten menetelmien käytölle. Tätä silmälläpitäen vertaillaan ensin ensim-
mäisestä ja toisesta kyselystä saatujen aineistojen tärkeimpiä muuttujia  toisiinsa.  

 
Havaintoja molemmissa aineistoissa on suunnilleen sama määrä (91/108), mutta 
silmiinpistävin ero on  tyttöjen ja poikien määrällisissä suhteissa. Vastaajien kes-
ki-ikään liittyvä mediaaniluokka oli ensimmäisessä kyselyssä 9 ja toisessa 8, 
mutta erot ovat kuitenkin hyvin pienet. Tietotekniikan käytön määrissä on kes-
kiarvoissa eroa noin 2 tuntia viikossa, mutta se ei ole tilastollisesti merkitsevä 
(t(140) = - .824, p > .05). Käytön määrissä on huomattava se, että ensimmäisessä 
mittauksessa 9. luokan oppilailta tietotekniikan käytön määriä ei vielä kysytty.  

 



 
 
92 

Taulukosta 4.5 nähdään, ettei verkkoyhteyksissä  (F =5.965, p> .05) eikä muis-
sakaan nuorten käytettävissä olevissa tietotekniikkaresursseissa ole suuria eroja. 
Tulos ei ole yllätys, koska kyselyjen toteutusajankohtien välillä on vain noin 
puolen vuoden ero. 

 

Taulukko 4.5   Kyselyjen 1 ja 2 aineistojen vertailua  

    survey 1 survey 2 testi   

Käytön kokemus vuosina  5,5 5,5 t(186 )= - .564  p > .05 
Tietokoneiden määrä  1,8 1,7 F = 4.998  p > .06 
Uusimman koneen ikä  1,9 1,7 t(181)= .845  p > .07 
Verkkoyhteydet:      

ei kotitietokonetta  2,2 % 4,6 %   

ei verkkoyhteyttä  5,5 % 3,7 %   

modeemiyhteys  14,3 % 8,3 %   

laajakaistayhteys   78,0 % 77,8 %     

 

4. 5.1  Uskomukset ja asenne –mittarin kvalifiointia 

Ensimmäisen kyselyn pohjalta saatiin yksi neljästä faktorista muodostuva ratkai-
su nuorten tietotekniikkaan liittyvien uskomusten ja asenteen dimensioille. Fak-
tori 1 edusti nuoren positiivista asennetta ja tahtotilaa tietotekniikkaa kohtaan, 
kun taas tälle vastakkaiset, varauksellista asennetta heijastavat väittämät latau-
tuivat faktorille 3. Tietotekniikkaluottamusta eli henkilön uskoa omiin kykyihin 
selviytyä tietotekniikkaan liittyvistä tilanteista mittaavat osiot latautuivat fakto-
rille 2, ja tietotekniikka-ahdistukseen viittaavat väittämät latautuivat faktorille 4. 
Yhdistämällä ensimmäisen ja toisen kyselyn aineisto voidaan saadun faktorirat-
kaisun stabiilisuutta tarkastella isomman havaintoaineiston pohjalta monipuoli-
semmin. Seuraavassa sovelletaan ensin konfirmatorista faktorianalyysiä ensim-
mäisestä kyselystä saadun faktorierittelyn arvioimiseen.  

 
Ensimmäisestä ja toisesta kyselystä yhdistetystä aineistosta latautuvat samat fak-
torit, jotka saatiin pelkästään ensimmäisen kyselyn perusteella. Kaiser-Meyer-
Olkin -testin tulos  .825 osoitti nyt aineiston  paremmin faktorianalyysiin sopi-
vaksi. Jos käytetään samaa menetelmää (Maximum Likelihood,  Varimax - rota-
tion) kuin ensimmäisessäkin kyselyaineistossa, niin väitteet hakeutuvat kyllä 
samoille faktoreille, mutta väitteiden lataukset pirstoutuvat enemmän kuin en-
simmäisestä kyselystä saadun aineiston analyysin yhteydessä, ja lisäksi luotta-
musta ja ahdistusta mittaavat faktorit ovat vaihtaneet paikkaansa. Taulukossa 4.6 
on vinokulmaisen rotaation (Oblimin, delta = 0) avulla saatu vastaava ratkaisu, 
jossa pirstoutuminen on Vasimax-rotaatiolla saatuun ratkaisuun nähden vähäi-
sempää. Ratkaisu ei kuitenkaan aivan täytä väitteiden 32 ja 39 osalta latauksien-
sa voimakkuuden suhteen ehtoa, jonka mukaan tietokoneasenteiden mittarissa 
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jokaisen osion latauksen olisi hyvä olla yhdellä faktorilla .45 tai suurempi ja vas-
taavasti muilla faktoreilla .35 tai pienempi (Abdel-Gaid et al. 1986). Tähän sään-
töön, jota  kyseisessä tutkimuksessakaan ei aivan täydellisesti voitu noudattaa, 
päädyttiin tapauskohtaisesti soveltamalla ominaisarvo>1 –periaatetta ja toisaalta 
tarkastelemalla faktoreiden ominaisarvojen kehitystä graafisesti. Neljä faktoria 
selittää yhteensä 57,8 % varianssista.  

 

 

Taulukko 4.6  Kyselyjen 1 ja  2 yhdistetyn aineiston faktoriratkaisu (Oblimin, ∆=0). 

 väite F1 F2 F3 F4 Kommunaliteetti   

j29_asenne 0,827       0,721  

j30_asenne 0,826       0,699  

j31_asenne 0,677       0,588  

j23_asenne 0,640       0,601  

j43_asenne 0,562       0,622  

j13_asenne 0,472       0,438  

j21_ahdistus   0,619     0,579  

j34_ahdistus   0,577     0,558  

j07_ahdistus   0,497     0,476  

j32_ahdistus   0,370     0,516  

j41_asenne     0,733   0,685  

j17_asenneK     0,633   0,592  

j42_asenneK     0,580   0,610  

j26_asenneK     0,547   0,524  

j35_luottamusK       0,692 0,646  

j20_luottamus       0,635 0,641  

j22_luottamus       0,584 0,576  

j39_luottamusK       0,388 0,337   

 K = väite on käännetty 

 

Jos ensimmäisestä ja toisesta kyselystä saatua yhdistettyä aineistoa tarkastellaan 
erikseen tyttöjen ja poikien osalta, niin tyttöjen kohdalla perusrakenne pysyy 
samana, mutta väite j42 latautuu hieman voimakkaammin ahdistusta mittaavalle 
faktorille kuin varauksellista tietotekniikka-asennetta edustavalle faktorille. 
Huomattavasti enemmän pirstoutumista ja muutoksia on poikien aineistosta sa-
malla menetelmällä muodostetussa faktorierittelyssä. Suurimman ominaisarvon 
sai negatiivista tietokoneasennetta edustava faktori ja vasta sen jälkeen positiivis-
ta tietokoneasennetta vastaava faktori. Väitteet j20, j07 ja j23 latautuvat myös 
melko tasavahvasti useammalle faktorille.   

 
Kun aineistosta poimitaan tietotekniikan valinnaisaineekseen valinneet, ja suori-
tetaan faktorointi samoilla periaatteilla kuin edellä, niin väitteet kyllä pirstoutu-
vat enemmän kuin koko aineistossa, mutta suurimmat lataukset asettuvat alkupe-
räisen oletuksen mukaisille faktoreille. Niiden osalta, jotka eivät ole tietotekniik-
kaa valinneet, vastaava faktorierittely poikkeaa alkuperäisestä ratkaisusta siten, 
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että läheskään kaikki ahdistusta ja luottamusta edustavat väitteet eivät lataudu 
oletusten mukaisesti. Tämä on sikäli yllättävää, että ensimmäinen vertailtavana 
ollut faktoriratkaisu on saatu aineistosta, jossa tytöt ovat enemmistönä. 

 
Jos ensimmäisestä kyselystä saatua faktoriratkaisua pyritään konfirmoimaan pel-
kästään toisesta kyselystä saadulla aineistolla, niin perusratkaisu on sama, mutta 
kaksi väitettä (13 ja 35)  eivät lataudu voimakkaimmin oletetuille faktoreilleen.   

 
Edellä esitetyn tarkastelun perusteella ensimmäisen kyselyn aineistosta saatu 
faktoriratkaisu ei ole kovin stabiili kohdejoukon suhteen. Tämä samoin kuin 
Nashin ja Morozin (1997) tutkimus korostaa yleisestikin mittarin tarkistamisen 
tärkeyttä aina tapauskohtaisesti silloin, kun kohdejoukko tai ympäristö vaihtuvat. 
Taulukkoon 4.6 koottujen, eri ryhmittelyjä vastaavien aineistojen reliabiliteetti-
kertoimista voidaan nähdä, että tietotekniikan valinta aiheuttaa suurimman eron 
ryhmien välille.  

 

Taulukko 4.6   

Reliabiliteettikertoimet eri kriteereillä valituille ryhmille (Cron-
bach's alpha)  

Yhdistetty aineisto survey 2 Tytöt Pojat Tietotek. val. Tietotek. ei val. 

.79 .80 .75 .78 .80 .70 

      

 
Seuraavaksi tutkittiin, antaako laajempi aineisto mahdollisesti uusia, paremmin 
aineistoa jäsentäviä ratkaisuja. Ensin sovellettiin faktorianalyysiä molemmissa 
kyselyissä olleisiin yhteisiin osioihin.  Kaiser-Meyer-Olkin -testin tulos  .838 
osoitti, että aineisto on faktorointiin kelvollista. 

 
Tuloksena saatiin 10 ominaisarvoltaan yli yhden arvoista faktoria, jotka yhdessä 
selittivät 67 % varianssista. Pääfaktoriin, joka yksin selitti 24 % varianssista, 
latautui vahvimmin 12 luottamusta, asennetta ja hyötyä edustavaa väitettä.  Jos 
hyötyjä mittaavat väitteet otetaan mittarista pois, niin päädytään samantyyppi-
seen ratkaisuun  kuin ensimmäisenkin survey-kyselyn perusteella.  

 
Yhden voimakkaasti dominoivan faktorin ratkaisuun päädyttiin myös sen jäl-
keen, kun uudet väitteet otettiin  mukaan. Tällöin asenne- , luottamus- ja  status-
dimensiot eivät erottuneet selkeästi omille faktoreilleen. Hyötyyn liittyvien väit-
teiden poistaminen hieman selkeytti väitteiden hajoamista, mutta edelleenkin 
faktoriratkaisun tulkinta tuotti vaikeuksia. Hyötyuskomukset ja statususkomukset 
eivät erityisesti hakeutuneet samoille faktoreille, mikä olisi ollut odotettavaa sen 
perusteella, että status voidaan tulkita myös hyötynäkökohtana (Tuomivaara 
2000a).  

 
Kun toisesta survey-kyselystä saatua aineistoa tarkasteltiin faktorianalyysillä, 
hajosivat erityisesti luottamus-dimension osiot eri faktoreille. Koska saatuun 
ratkaisuun ei löytynyt luotettavaa tulkintaa, poistettiin luottamukseen liittyvät 
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osiot  mittarista. Näin saatiin ratkaisu, jossa kolme statukseen liittyvää väitettä 
latautuivat voimakkaimmin ensimmäisen faktorin kärkeen. Faktorointi ei pysty-
nyt erottelemaan statusta ja positiivista tietotekniikka-asennetta toisistaan. Sitä 
vastoin hyötyyn liittyviä osioita alkoi ryhmittyä omaksi ryhmäkseen. Toisessa 
survey-kyselyssä oli mukana suhteellisen paljon tietotekniikan valinnaisaineek-
seen valinneita poikia, joilla luottamus tietotekniikkaan on olettavasti keskimää-
räistä korkeampi. Tämä on todennäköisesti tärkein syy siihen, miksi tietotekniik-
kaluottamus ei erottunut analyysissä omaksi faktorikseen. Sama tekijä voi liittyä 
myös siihen, että kaikki statukseen liittyvät osiot ryhmittyivät ensimmäiseen 
faktoriin yhdessä positiivista tietotekniikka-asennetta mittaavien väitteiden kans-
sa. Oletettavasti vastanneiden joukossa on keskimääräistä enemmän sellaisia 
nuoria, jotka ovat voineet saada sosiaalisia tai muita palkkioita tietotekniikkaan 
liittyvästä toiminnastaan. Tutkimuksen jatkon kannalta on myös tärkeää huoma-
ta, että ainakin joissakin tilanteissa ja olosuhteissa myös hyötynäkökohdat voivat 
olla nuorille tärkeitä tietotekniikan alueella.      

 
Oletettujen dimensioiden suhteen tehtiin vielä faktorianalyysillä yhtenäisyystar-
kistus. Taulukossa 4.7 on kooste dimensio kerrallaan tehdystä faktoroinnista. Ne 
on saatu tarkastelemalla oletettuihin dimensioihin liittyviä väitteitä  ryhmä ker-
rallaan ja karsimalla heikoimmin latautuvat väitteet mittarista  kommunaliteetti-
kertoimen  avulla niin, että on päästy  ominaisarvoltaan yli yhden olevaan fakto-
riratkaisuun.  # -notaatio taulukossa 4.7 merkitsee tässä sitä, että kyseinen di-
mensio perustuu tehtyihin oletuksiin eikä ole siis tässä läpäissyt eksploratiivista  
empiiristä tarkastelua. 

 
Taulukko 4.7 Mittarin oletettujen dimensioiden tunnuslukuja 

      väitteitä selitysaste α   

Asenne#   5 50,30 % .74      

Hyöty#   5 42,60 % .66  

Status#   6 50,60 % .80  

Ahdistus#   6 44,80 % .74  

Luottamus#     7 53,90 % .80   

 
Taulukkoon 4.8 on koottu muutamia tutkimuksessa käytettyjen summamuuttuji-
en keski- ja hajontalukuja sekä niiden välisiä korrelaatioita. Rooli on otettu tau-
lukkoon lähinnä vertausmahdollisuuden saamiseksi siihen, millä tavalla yksin-
kertaisesti ja kokonaan eri periaatteella muodostettu summamuuttuja toimii 
asenne- ja uskomusväitteisiin nähden. Taulukosta 4.8 voidaan helposti nähdä, 
että molemmat ahdistukseen liittyvät summamuuttujat poikkeavat muiden sum-
mamuuttujien käyttäytymisestä sekä suuruutensa että korrelaatioiden merkitse-
vyyden suhteen. # -merkittyjen dimensioiden korrelaatiot ovat korkeita vastaa-
van eksploratiivisesta analyysistä saadun summamuuttujan kanssa, koska jäl-
kimmäisen  summamuuttujan muodostavat osiot koostuvat # -merkityn summa-
muuttujan osajoukosta. Ahdistusta lukuun ottamatta  summamuuttujien keskinäi-
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set  korrelaatiot ovat samaa luokkaa kuin DeYoung ja Spence (2004) mittasivat 
omassa tutkimuksessaan. 

 
Taulukko 4.8  Tutkimuksessa käytettyjen summamuuttujien välisiä korrelaatiota 
    1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Mean S.D. 

1. Mittari*                 3,22 0,66 

2. Pos. asenne 0,55              2,62 1,20 

3. Var. asenne 0,54 0,42            3,09 1,14 

4. Ahdistus -0,80 -0,06 -0,16          1,33 0,96 

5. Luottamus  0,57 0,42 0,31 -0,23        3,11 0,98 

6. Asenne # 0,57 0,92 0,58 -0,07 0,40      2,73 1,13 

7. Luottamus # 0,63 0,68 0,41 -0,19 0,78 0,68     2,93 1,04 

8. Ahdistus # -0,76 -0,10 -0,18 0,91 -0,31 -0,11 -0,27    1,44 0,94 

9. Status # 0,42 0,68 0,40 0,10 0,44 0,66 0,62 0,03   1,95 1,03 

10. Hyöty # 0,49 0,53 0,42 -0,06 0,35 0,54 0,51 -0,06 0,46  3,09 1,02 

11. Rooli 0,44 0,58 0,23 -0,12 0,41 0,54 0,58 -0,14 0,49 0,39 5,40 1,46 

 
*  Mittariin on otettu mukaan dimensiot 2, 3, 4, 5, 9 ja 10.  Lihavoinnilla on 
merkitty merkitsevyyttä p < .01 ja alleviivauksella merkitsevyystasoa p< .05. 

              

 
Mittarin toimivuutta voidaan arvioida myös sen perusteella, kuinka hyvin sen 
dimensiot pystyvät selittämään nuorten käyttäytymistä tietotekniikan alueella. 
Taulukkoon 4.9 on koottu nuorten tietotekniikan käytön määrään, laajuuteen ja  
kokemukseen perustuvien muuttujien sekä toisaalta asenteisiin ja uskomukseen 
ja rooliin liittyvien summamuuttujien välisiä korrelaatioita. Lineaarisen riippu-
vuuden ohella tutkittiin myös mahdollista ei-lineaarista riippuvuutta. Sen vuoksi 
taulukkoon on sijoitettu myös summamuuttujien korrelaatiot logaritmoituihin 
käytön määriin sekä ”pintaelementtiin” ln(määrä x laajuus) ja myös ”tila-
vuuselementtiin” lg(määrä x laajuus x kokemus). Tässä lg tarkoittaa kymmen-
kantaista (Briggin) logaritmia ja ln luonnollista logaritmia, jonka kantaluku on 
Neprin luku (n. 2.7). Taulukosta voidaan nähdä, ettei kokemuksen mukaanotto 
kasvata korrelaatiokerrointa merkittävästi muiden kuin luottamuksen kohdalla. 
Muiden kuin molempien tietotekniikka-ahdistusta mittaavien ulottuvuuksien 
kohdalla korrelaatiokertoimet ovat samaa luokkaa tai hieman suurempia kuin 
DeYoung ja Spence (2004) saivat omassa tutkimuksessaan aikuisten tietoko-
neasennetta tutkiessaan. Viimeisellä rivillä oleva rooli-summamuuttuja näyttäisi 
vastaavan nuorten tietotekniikan käyttöön suunnilleen samalla tavalla kuin asen-
teisiin ja uskomuksiinkin perustuvat muuttujat.    
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Taulukko 4.9  

Kokonaismittarin ja sen eri dimensioiden korrelaatiot tietoteknii-
kan käytön määrään ja laajuuteen sekä niistä johdettuihin muuttu-
jiin 

    

  

  

    

Käyt. 

määrä 

Ln(käyt. 

määrä) 

Käyt. 

laajuus 

Ln(määrä 

x laajuus) 

Lg(määrä 

x laajuus x 

kokemus) 

Koko mittari  0,42 0,50 0,35 0,52 0,51 

Pos.asenne  0,38 0,45 0,45 0,49 0,43 

Var.asenne  0,47 0,57 0,32 0,57 0,53 

Luottamus   0,35 0,40 0,35 0,43 0,47 

Ahdistus   -0,16 -0,17 -0,01 -0,16 -0,19 

Asenne#  0,44 0,51 0,44 0,55 0,49 

Luottamus#  0,50 0,54 0,47 0,59 0,60 

Ahdistus#  -0,15 -0,18 -0,07 -0,18 -0,23 

Status#  0,36 0,47 0,55 0,55 0,50 

Hyöty#  0,32 0,38 0,43 0,42 0,40 

Rooli   0,44 0,49 0,50 0,55 0,50 

Lihavoinnilla on merkitty merkitsevyyttä p < .01 ja   

 alleviivauksella merkitsevyystasoa p< 05.       

 
 

Mittarin toimivuutta testattiin vielä lineaarisen regressiomallin avulla valitsemal-
la selitettäviksi muuttujiksi  taulukosta 4.9 ln(käytön määrä), käytön laajuus sekä 
ln(määrä x laajuus). Selittäviksi muuttujiksi valitaan positiivista  ja varauksellista 
asennetta, luottamusta sekä ahdistusta vastaavat Varimax-rotaation avulla saadut 
ja N(0,1)-normeeratut faktorimuuttujat. Tällä valinnalla selittävien muuttujien 
välinen korrelaatio saadaan mahdollisimman vähäiseksi, mikä puolestaan helpot-
taa regressiomallin tulkintaa. Taulukkoon 4.10 on koottu analyysin tuloksena 
saatuja standardoituja regressiokertoimien arvoja sekä selitysasteita. Ahdistuksen 
vaikutus ei muodostunut merkittäväksi yhdessäkään mallissa, mikä on taulukon 
4.9 perusteella helppo ymmärtää.  Mallin  kehittelyssä se kannattaisi jättää  pois. 
Taulukon perusteella varauksellinen tietokoneasenne vaikuttaa yllättävän paljon 
nuorten tietotekniikan käytön määrään. 

 
Taulukko 4.10 Standardoidut regressiokertoimet kyselyistä 1 ja 2 saadulle aineistoille 

  ahdistus   posit. as. varauk- as luottamus F R2 
ln (käyttö) .038  .255 *** .459 *** .252 *** 22,457 *** .38 

laajuus .063  .353 *** .181 ** .243 *** 16,186 *** .24 

ln(käyt x laa-

juus) .023   .299 *** .444 *** .266 *** 24,948 *** .41 

  
 
Malli pystyy selittämään tietotekniikan käytön laajuutta suhteellisen vähän. Tau-
lukon 4.9 perusteella esimerkiksi rooli korrelaatiokertoimensa neliön perusteella 
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selittää yksinään suunnilleen saman verran kuin regressiomallin 4 muuttujaa yh-
teensä. Saadut selitysasteet eivät ole kuitenkaan kovin kaukana aikaisemmissa 
tutkimuksissa saaduista tuloksista. Esimerkiksi Shih ja Venkatesh (2004) saivat 
omalla regressiomallillaan  kolmen maan kotitietokoneiden adoptiota ja käyttöä 
koskeneessa vertailevassa tutkimuksessa tietokoneen käytön määrälle (rate) seli-
tysasteeksi .248 ja vastaavasti laajuudelle (variety) .605. Heidän mallissaan oli 
12 selittävää muuttujaa, mikä tietenkin vaikuttaa selitysasteeseen kohottavasti. 
  
Jos malliin lisätään sukupuoli dummy-muuttujana, niin mallin selitysaste nousee 
silloin, kun selitettävänä on ln(käyt x laajuus) tai ln(käyttö), vain noin 2 prosent-
tiyksikköä, ja dummy-muuttujan standardoiduksi kertoimeksi tulee molemmissa  
.181. Molempien merkitsevyystaso on < .05, kun taas käytön laajuutta mallinnet-
taessa sukupuoli ei ollut ensinkään tilastollisesti merkitsevä. 

 4.5.2 Tietotekniikka valinnaisaineena 

Tässä kohdassa tarkastellaan muutamien tunnuslukujen avulla, miten vapaaeh-
toisen tietotekniikan valinneet erottuvat niistä koulunuorista, jotka eivät ole sitä 
valinneet. Ensimmäisessä ja toisessa kyselyssä oli yhteensä 129 sellaista nuorta, 
jotka olivat valinneet tai aikoivat valita tietotekniikan valinnaisaineekseen. Heis-
tä selkeä enemmistö (73%) oli poikia. Yhtenä analyysin näkökulmana onkin 
pyrkiä hakemaan aineiston pohjalta mahdollista selitystä, miksi pojat ovat suosi-
neet suhteessa enemmän tietotekniikan valintaa kuin tytöt. 

 
Taulukossa 4.11a on vertailtu tietotekniikan valinneiden nuorten ja ei- valinnei-
den nuorten kotona käytettävissä olevia laiteresursseja keskenään. Verkkoyhte-
yksien kohdalla (koodattu siten, että  0 = ei kotitietokonetta, 1 = ei verkkoyhteyt-
tä, 2 = modeemiyhteys ja 3 = laajakaistayhteys.) ei-valinneilla on käytössään 
keskimäärin hieman enemmän laajakaistayhteyksiä kuin tietotekniikan valinneil-
la. Erot ovat marginaalisia, ja tilasto ei tue sitä, että nuoret kompensoisivat koto-
naan käytettävissä olevien tietotekniikkalaitteiden puuttumista valitsemalla tieto-
tekniikan koulussa yhdeksi valinnaiseksi oppiaineekseen. Käytön ruuhkautumi-
sen arvot perustuvat kysymykseen ”Tuleeko kodissasi usein tilanteita, jolloin 
useampi henkilö haluaisi käyttää samaa laitteistoa samanaikaisesti?” Vaihtoeh-
toina: 0 = ei lainkaan, 1 = kerran kuukaudessa, 2 = kerran viikossa ja 3 = päivit-
täin. 
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Taulukko 4.11a  Nuorten käytettävissä olevat laiteresurssit tietotekniikan valin-
naisaineen valinnan mukaan eriteltynä 

 
Laiteresurssit  Valinneet  Ei-valinneet      

 M MD SD  M MD SD  p 

Tietokoneita kotona 1,8 2 0,9  1,7 1 1,1 t(181)=0,77 p>.05 

Tietokoneita / käyttäjät 0,6 0,5 0,4  0,5 0,4 0,4 t(181)=1,39 p>.05 

Verkkoyht.  2,7 3 0,7  2,8 3 0,6 F=5,97 p=.09 

Uusimman koneen ikä 1,8 1 1,7  1,8 1 1,7 t(173)=-0,18 p>.05 

Käytön ruuhkautumi-

nen 2,1 2 0,9  1,9 2 1,1 F =3,70 p>.05 

 
Nuorten tietotekniikan käyttö on eritelty taulukossa 4.11b. Suurin ero ryhmien 
välillä on tietotekniikasta hankitun kokemuksen määrässä sekä käytön määrässä 
ja laajuudessa. Käytön laajuutta mitataan tässä summamuuttujalla, joka koostuu 
12 eri käyttötarkoituksesta saatuihin tietoihin. Käytön määrä ja laajuus korreloi-
vat (r = .43, p<.001), mutta niillä on kuitenkin oma roolinsa tietotekniikan käy-
tön  kuvauksessa. Aineiston perusteella tietotekniikan valitsevat  sellaiset nuoret, 
jotka ovat käyttäneet tietotekniikkaa  pidempään ja käyttävät sitä muutenkin 
enemmän ja monipuolisemmin kun ne, jotka tietotekniikkaa eivät ole valinneet. 
Aineiston perusteella valinnainen tietotekniikka ei näytä keskimäärin ainakaan 
kaventavan mahdollisia nuorten tietotekniikkaosaamiseen liittyviä digitaalisia 
kuiluja.  

 
Taulukko 4.11b Nuorten tietotekniikan käyttöön liittyviä tunnuslukuja tietotek-

niikan valinnan mukaan eriteltyinä.  
 

Tietotekniikan käyt-
tö 

  
Valinneet Ei-valinneet     

  M MD SD M MD SD  p 
Kokemus vuosina 5,7 6 2,8 4,5 5 2,6 t(178)=2,86 p=.005 

Käytön määrä (h/viikko) 16,5 12,5 12,7 9,7 5 10,6 t(133)=2,96 p=.004 

Käytön monipuolisuus 2,8 2,8 0,7 2,5 2,5 0,7 t(187)=2,93 p=.004 

Käyttö kotona 4,4 5 0,7 4,2 5 1,1 F=4,27 p>.05 

Käyttö koulussa 2,7 3 0,9 2,2 2 0,9 F=12,32 p<.05 

Käyttö muualla 2,6 2,5 0,9 2,3 2 0,9 F14,26 p<.05 

 
Kuviossa 4.7 on rooli-summamuuttujan jakaumat eriteltynä sukupuolen ja tieto-
tekniikan valinnan suhteen. Koko aineistossa roolimuuttujan arvo keskimäärin 
on tietotekniikan valinneilla korkeampi, mutta selkeä ero on vain poikien kohdal-
la.  Kuviossa ilmenevä selektiivisyys voidaan todentaa myös keskiarvotesteillä, 
jotka osoittavat pojille huomattavaa eroa (t(94) = 2.85, p = .005), kun taas vas-
taavaa eroa tyttöjen kohdalla ei tullut esille (t(66) = 0.96, p > .05).  Yksi selittävä 
tekijä  on  se,  että roolimuuttuja on sukupuolen suhteen selektiivinen  (t(169) =  
-6.26, p <.001). 
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Tietotekniikan valinneiden tyttöjen roolimuuttujan mediaani on kuvan perusteel-
la jopa hieman pienempi kuin niillä, jotka eivät ole tietotekniikkaa valinneet. 
Yksi mahdollinen, tyttöjä tietotekniikan valintaan motivoiva vaikutin voisi lähteä 
aidosta tarpeesta kehittää omia tietotekniikkataitoja. Mahdollisten taustalla ole-
vien vaikuttimien selvittämiseksi on taulukkoon 4.12 koottu tässä tutkimuksessa 
tähän mennessä esiteltyjen mittavälineiden antamia tuloksia eriteltynä sukupuo-
len ja tietotekniikan valinnan mukaan. Aineiston perusteella  esimerkiksi poikien 
tietotekniikan valinnan ennustamiseen sopisi suunnilleen yhtä hyvin mikä hy-
vänsä taulukon muuttujista, kunhan ei valitse kummastakaan mittarista ahdistus-
ta, joka puolestaan olisi paras vaihtoehto tyttöjen kohdalla. Tällöinkin kannattaisi 
vielä erityisesti käyttää sen laajempaa versiota. Aineiston perusteella vain tieto-
tekniikan statukseen liittyvät uskomukset näyttäisivät määrittävän tietotekniikan 
valintaa valinnaisaineeksi molemmilla sukupuolilla.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kuvio 4.7  Rooli-muuttujan arvot sukupuolen  sekä tietotekniikan valinnei-
den ja ei-valinneiden kesken eriteltyinä.   
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Taulukko 4.12 Nuorten tietotekniikkaan liittyvien uskomusten ja asenteiden ja-

kautuminen valinnaisen tietotekniikan valinnan ja sukupuolen 
mukaan eriteltynä.  # -merkki viittaa oletettujen  dimensioiden 
mukaiseen mittariin. 

 
  Muuttujan keskiarvot             

  Tytöt Pojat Tytöt    Pojat   

  valinneet/ valinneet/ t df  p t df p 

  ei-valinneet ei- valinneet            

Positiivinen 

asenne -0,501 0,506 0,746 75 0,458 2,738 111 0,007 

 -0,633 -0,029            

Varauksellinen  0,059 0,022 -0,764 75 0,447 3,124 111 0,002 

asenne 0,196 -0,630            

Luottamus -0,073 0,222 0,801 75 0,426 3,253 111 0,002 

 -0,228 -0,367            

Ahdistus 0,176 -0,051 1,268 75 0,209 0,214 111 0,831 

 -0,057 -0,094            

Asenne# 2,218 3,333 0,987 75 0,327 3,723 111 0,000 

 2,019 2,363            

Luottamus#  2,558 3,426 1,259 75 0,212 2,957 111 0,004 

 2,299 2,723            

Ahdistus# 1,764 1,299 2,123 75 0,037 -0,996 111 0,321 

 1,339 1,536            

Status# 1,650 2,411 1,843 75 0,069 2,688 111 0,008 

 1,288 1,741            

Hyöty# 2,724 3,444 -1,051 75 0,297 3,059 111 0,003 

 2,960 2,700            

Rooli# 4,803 6,143 0,955 66 0,343 2,847 94 0,005 

 4,538 5,088            

 
 

Koulukaverien vaikutuksen selvittämiseksi nuoren valinnaisen tietotekniikan 
valintaa lomakkeella kysyttiin: ”Ovatko ystäväsi valinneet tietotekniikan valin-
naisaineekseen?” (vaihtoehtoina: ei yksikään, muutamat, kaikki). Järjestyskorre-
laatiokertoimeksi nuoren oman valinnan ja ystävien valinnan välille muodostui r 
= .50 (p < .001). Tulos on vain viitteellinen, koska perusteellisemman kuvan 
saamiseksi täytyisi käyttää monipuolisempaa mittaria. 

4.5.3  Tietotekniikan käytön mukainen ryhmittely 

Uuden näkökulman saamiseksi nuorten ryhmittymisestä tietotekniikan käytön 
mukaan jaettiin ensimmäisestä ja toisesta kyselystä saatu aineisto karkeasti sekä 
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käytön määrää että käytön laajuutta kuvaavan summamuuttujan moodin kohdalta 
kahteen suunnilleen yhtä monta havaintoa sisältävää ryhmään. Kun saadut ryh-
mät yhdistettiin, saatiin taulukon 4.13 mukainen jako havaintoaineistolle. En-
simmäisen kyselyn testivaiheessa ei ollut mukana tietotekniikan käytön määrää, 
joten sen aineiston osalta (58 9. luokan oppilasta) vastaavaa nelikenttätarkastelua 
ei voinut toteuttaa. Tämä ryhmä on otettu tarkasteluun mukaan vertailuryhmäksi. 
Ryhmän mukana aineistosta poistuu noin neljännes, ja näin tietotekniikan valin-
neiden ja samalla poikien määrä dominoi aineistoa.    

 
Taulukko 4.13  Vastaajien ryhmittyminen käytön määrän ja laajuuden perus-

teella 

  

Rajoittunut 

käyttö 

  

Ei-

erikoistunut 

käyttö 

  

Erikoistunut 

käyttö 

  

Intensiivinen 

käyttö 

  

Vertailuryhmä 

  

  n % n %  n %  n % n  % 

Osallistuj. 49 34,8 25 16,6 20 14,2 47 33,3 58   

Tytöt  25 51,0 11 44,0 8 40,0 5 10,6 33 57 

Pojat  24 49,0 14 56,0 12 60,0 42 89,4 25 43 

Luokat:                     

5 4 66,7 1 16,7     1 16,7     

7 32 38,1 17 20,2 13 15,5 22 26,2     

8 9 25,0 3 8,3 6 16,7 18 50,0     

9 4 26,7 4 26,7 1 6,7 6 40,0     

Tietot. val                      

  25 53,2 18 75,0 14 73,7 38 86,4 34 61 

 
Taulukosta nähdään, että moodin käyttö ryhmien jakoperusteena johti melko 
suuriin eroihin ryhmien miehityksessä. Ryhmityksen kummassakin äärilaidassa 
on noin kaksinkertainen määrä havaintoja keskimmäisiin ryhmiin verrattuna. 
Yksi luonnollinen selitys tähän on siinä, että jakoperusteena käytetyt muuttujat 
korreloivat. Mitä monipuolisemmin tietotekniikkaa käytetään, sitä enemmän 
siihen luultavimmin kuluu myös aikaa.  Tätä myös Shih ja Venkatesh (2004, 60) 
pohtivat ja toteavat, että näiden muuttujien tarkkaa suhdetta ei ole empiirisesti 
tutkittu. Ensimmäisestä ja toisesta kyselystä saadun aineiston perusteella tieto-
tekniikan käytön määrän ja laajuuden välinen korrelaatio on r = .49 (p< .001). 
Yliopisto-opiskelijoita koskeneessa tutkimuksessaan van Braak ja Goeman 
(2000) saivat omilla mittareillaan hieman suuremman korrelaation (r=  .76, 
p<.001) käytön määrän ja laajuuden välille. 

 
Vertailtaessa tyttöjen ja poikien sijoittumista eri ryhmiin nähdään, että rajoitettua 
käyttöä  edustavassa ryhmässä tyttöjä ja poikia on jokseenkin yhtä paljon. Kes-
kimmäisissä ryhmissä eri sukupuolten määrien välinen balanssi on vielä kohtuul-
linen, mutta  intensiivistä käyttöä edustavassa ryhmässä pojilla on selkeä enem-
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mistö. Aineiston perusteella suurin ero tietotekniikan käytössä  tyttöjen ja poiki-
en välillä sijoittuu intensiivisen käytön alueelle.  

 
Eri luokilla olevien  ja samalla eri ikäryhmiä edustavien nuorten sijoittuminen 
noudattaa samaa ääriryhmiin keskittymistä kuin koko aineistokin. Prosenttiluvut 
luokkien 5-9 kohdalla on määritetty luokkakohtaisesti, eli perusarvona on aina 
kyseiseltä luokalta kyselyssä mukana olleiden oppilaiden määrä (rivisumma 100 
%). Seitsemännen luokan oppilaiden jakautuminen edellä kuvattuihin ryhmiin 
vastaa parhaiten todellisuutta, koska siinä on kohtuullisesti havaintoja (n = 84), 
ja otoksessa ei ole valinnaisaineen painotuksesta johtuvaa vääristymää. 

 
Taulukon viimeiseltä riviltä ilmenevät, tietotekniikan valinnaiseksi aineeksi va-
linneiden prosenttiosuudet ovat isoja toiseen kyselyyn valittujen painotuksen 
vuoksi. Vertailuryhmään, jossa on saman kunnan yhdeksännellä luokalla ollut 
koko ikäluokka (n=58), verrattuna prosenttiosuudet eivät ole kuitenkaan ratkai-
sevan paljon korkeammalla. Tässä prosenttiluvut kuvaavat ryhmän sisäistä ja-
kautumista tietotekniikan valinnan suhteen. Ryhmien väliseen vertailuun taulu-
kon viimeinen rivi on kelvollinen. Se osoittaa mm. sitä, että valinnaisen tietotek-
niikan valinneissa oppilaissa on suunnilleen yhtä paljon sellaisia nuoria, jotka 
käyttävät tietotekniikkaa vähän mutta monipuolisesti, ja toisaalta niitä, jotka 
käyttävät tietotekniikkaa paljon mutta yksipuolisesti.  

 
Taulukossa 4.14 on eri käyttäjäryhmiin jakaantuneiden nuorten tietotekniikan 
käyttökokemusta mittaavat ryhmäkeskiarvot ja niiden keskihajonnat.  Rajoitettua 
käyttöä lukuun ottamatta ryhmien keskiarvot ovat melko lähellä toisiaan. Ne 
poikkeavat kuitenkin tilastollisesti merkitsevästi toisistaan (F(3) = 7.94, p < 
.001). Käytön kokemus ja käytön määrä korreloivat (r = .38, p< .001), samoin 
kokemus ja käytön laajuus (r = .43, p< .001), joten tässä valossa ryhmäkeskiar-
vojen ero olisi voinut olla suurempikin.      

  
Taulukko 4.14 Tietotekniikan käytön määrän ja laajuuden perusteella muodostet-

tujen ryhmien keskiarvot ja hajonnat 
 

  

Rajoittunut 

käyttö 

  

Ei erikoistu-

nut käyttö 

  

Erikoistunut 

käyttö 

  

Intensii-

vinen käyttö 

  

Vertailu- 

ryhmä 

  

  M SD M SD M SD M SD M SD 

Kokemus 

vuosina 3,9 2,3 5,7 2,1 6,0 3,0 6,2 2,5 5,5 3,0 

 
Taulukossa 4.15 on tietotekniikan määrän ja laajuuden perusteella toteutettua 
luokitusta tarkasteltu  jo aikaisemmin esiteltyjen, tietotekniikkaan liittyvien asen-
teiden,  uskomusten ja roolin näkökulmasta. #-merkillä merkityt dimensiot mit-
taavat omaa aluettaan useammalla väitteellä kuin perusteellisemmin kvalifioidut, 
ei-merkityt dimensiot. Kuviossa 4.9 on eri dimensioita edustavat vastaavat luok-
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kakeskiarvot graafisessa muodossa. Kuvaajista voidaan nähdä, että tietotekniikan  
intensiivistä käyttöä edustavat nuoret ovat ahdistusta lukuun ottamatta kaikilla 
dimensioilla mitattuna muiden luokkien vastaavia arvoja korkeammalla. Tieto-
tekniikka-ahdistuksen suhteen intensiiviseen käyttäjäryhmään kuuluvien ryhmä-
keskiarvo samoin kuin muidenkin ryhmien vastaavat arvot ovat pienen vaihtelu-
välin alueella. Vertailuryhmän ryhmäkeskiarvot sijoittuvat  viivastojen keskivai-
heille, mikä tuntuu loogiselta ryhmien muodostustapaan nähden ja varmentaa 
omalla tavallaan sitä, että dimensioiden välillä on olemassa kohtalainen balanssi. 
Aineiston perusteella molemmat tietotekniikka-ahdistusta  mittaavat osiokoko-
naisuudet sekä hyötyyn liittyvät osiot erottelevat ryhmäkeskiarvon perusteella 
käyttäjiä vähiten. Tämä voi olla yksi selitys siihen, miksi hyötyyn liittyvät väit-
teet eivät erottuneet selkeästi omaksi faktorikseen  kummankaan kyselyn pohjal-
ta saadussa aineistossa, ja toisaalta tietokoneahdistukseen liittyvät väitteet erot-
tuivat käytännössä lähes kaikissa faktorointiyrityksissä osittain ilmeisesti saami-
ensa pienten arvojen vuoksi.   

 
Kuvion 4.8 murtoviivat eivät leikkaa kovin monessa kohdassa, eli  käyttäjäryh-
mien järjestys on melko vakaa eri dimensioiden välillä. Tyypillisin nouseva jär-
jestys eri ryhmien välillä on: rajoittunut käyttö, ei-erikoistunut käyttö, vertailu-
ryhmä, erikoistunut käyttö ja intensiivinen käyttö.  

 
Taulukko 4.15   Tietotekniikka-asenteen, -uskomusten ja -roolin  ryhmäkeskiar-

vot eri käyttäjäryhmissä 
 

  

Rajoittunut 

käyttö 

Ei-

erikoistunut 

käyttö 

Erikoistunut 

käyttö 

Intensiivinen 

käyttö 

Vertailu-

ryhmä 

Positiivinen 

asenne 2,11 2,59 2,47 3,60 2,32 

Varauksellinen 

asenne 2,66 2,69 3,54 3,81 2,88 

Luottamus 2,63 3,06 3,25 3,63 3,08 

Ahdistus 1,37 1,56 1,00 1,18 1,42 

Asenne * 2,23 2,67 2,68 3,72 2,38 

Luottamus * 2,34 2,94 3,26 3,84 2,58 

Ahdistus * 1,48 1,61 1,20 1,19 1,62 

Status * 1,26 2,14 1,71 2,81 1,83 

Hyöty * 2,67 3,18 3,11 3,61 2,99 

Rooli  4,18 5,16 5,69 6,38 5,48 
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Kuvio 4.8. Taulukon 4.15 numeeriset arvot graafisena esityksenä. 
 

 
Shih ja Vekatesh (2004, 69) toteavat tutkimuksensa keskusteluosassa, että ryhmi-
tyksen jakoperusteen osatekijänä käytön monipuolisuus on keskeinen, koska se 
on yksi käytön innovatiivisuuden avaintekijä. Edellä kuvattu ryhmien järjestys 
on tämän kanssa samansuuntainen, koska sekä erikoistuneeseen että intensiivi-
seen käyttäjäryhmään kuuluvilla henkilöillä käytön laajuutta kuvaava mittaluku 
on mediaanin yläpuolella.  

 
Mielenkiintoinen kuvaajista  esille nouseva yksityiskohta liittyy erikoistuneen 
käytön ja intensiivisen käytön suuriin eroihin  positiivisen ja varauksellisen tie-
tokoneasenteen alueella. Myönteinen suhtautuminen tietotekniikkaan, ts.  lähinnä 
tietotekniikasta pitäminen, ja tietty tahtotila ottaa tällä alueella haasteita vastaan 
erottelevat intensiivikäyttäjät ja erikoistuneet käyttäjät toisistaan tehokkaimmin. 
Melko suuri ero näiden ryhmien välillä on  myös statuksen kohdalla, jossa eri-
koistuneet käyttäjät ovat poikkeuksellisesti toiseksi alimmaisina. Erikoistunutta 
käyttöä edustavilla nuorilla odotukset sosiaalisten palkkioiden saantimahdolli-
suuksista tietotekniikan alueelta ovat selvästi pienemmät kuin intensiivistä käyt-
töä edustavilla nuorilla. 
 
Yksi mielenkiintoinen kuvioon 4.8 liittyvä yleispiirre on se, että yksinkertainen 
ja teoreettisesti muista taulukon muuttujista poikkeava rooli-muuttuja erittelee 
ainakin ryhmäkeskiarvojen perusteella eri käyttäjäryhmät symmetrisesti vertailu-
ryhmän molemmille puolille. Myös status-dimension kohdalla on lähes sama 
tilanne, mutta vertailuryhmän viereiset käyttäjäryhmät ovat siinä vaihtaneet 
paikkaansa. 
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Taulukko 4.16  Nuorten käytettävissä olevat laiteresurssit käyttäjäryhmien mu-

kaan eriteltyinä 

Laitteet 

Rajoittunut 

käyttö 

 

Ei-

erikoistu-

nut käyttö 

 

Erikoistunut 

käyttö 

 

Intensiivinen 

käyttö 

 

Vertailu-

ryhmä 

 

  M SD M SD M SD M SD M SD 

Koneita/käyttäjät 0,33 0,40 0,60 0,30 0,33 0,32 0,63 0,53 0,54 0,30 

Uusim. koneen ikä 2,32 2,2 2,00 1,69 1,47 1,57 1,29 1,22 1,74 1,61 

Verkkoyhteys 2,29 1,00 2,92 0,28 2,65 0,81 2,93 0,33 2,81 0,44 

Ruuhkautuminen 1,39 0,6 1,46 0,66 1,8 0,41 1,84 0,37 1,62 0,56 

  
Seuraavassa tarkastellaan vielä, onko nuorten käytettävissä olevilla tietotekniik-
karesursseilla ja  kuvatuilla käyttäjäryhmillä  toisiaan selittäviä piirteitä. Taulu-
kossa 4.16 on joidenkin nuoren kotiin liittyvien  resurssitekijöiden keskiarvoja ja 
keskihajontoja. Taulukon kaksi viimeistä riviä eli verkkoyhteyksiä ja ruuhkau-
tumista on kuvattu indeksillä, joka on saatu välillä 0 – 3 olevien asian voimak-
kuutta kuvaavien kokonaislukujen keskiarvona. Kuviossa 4.9 numeerisia arvoja 
on havainnollistettu grafiikan avulla. Yksi leimallinen piirre aineistossa on se, 
että erikoistunutta käyttöä edustavilla nuorilla on viereisiin ryhmiin verrattuna 
vähemmän tietokoneita ja  heikommat verkkoyhteydet sekä samalla kilpailu ko-
din tietotekniikkaresursseista korkealla. Toisaalta heillä kyllä on toiseksi uusim-
mat koneet, mikä voisi viitata aloitteleviin tietotekniikan käyttäjiin. Edellä kui-
tenkin kävi jo ilmi, että heillä on kokemusta keskimäärin ryhmistä toiseksi eniten 
eli keskimäärin 6 vuotta, joten käytettävissä olevien tietotekniikkaresurssien eri-
laisuus voi olla yhtenä selityksenä. Tässä kysymyksessä tutkimusta olisi ehkä 
kohdennettava edellä kuvatulle tietotekniikan asennealueelle.  

4.5.4  Miten tietotekniikka näkyy ja vaikuttaa nuoren arjessa? 

Tässä kohdassa muutamien kyselystä poimittujen erityisteemojen avulla pyritään 
piirtämään kuva siitä, millaisen merkityksen nuoret antavat tietotekniikalle 
omassa elämässään. Ensin käsitellään nuorten tietotekniikan kokonaisvaltaista 
hahmottamista viihteen ja hyödyn näkökulmasta ja sen jälkeen tietotekniikan 
kytkeytymistä nuorten ystävyys- ja harrastussuhteisiin.  

 
Nuoret paikantavat tietotekniikan elämässään voittopuolisesti vapaa-aikaan ja 
viihteeseen kuuluvaksi. Painopisteen paikka näkyy selvästi kuviosta 4.10, johon 
on tulostettu histogrammina nuorten antamat vastaukset väitteeseen: ”Minulle 
netin ja tietokoneen käyttö on ensisijaisesti hauskaa ajankulua.”  Kuvio voi osal-
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taan  antaa vastauksen myös siihen, miksi koettu hyödyllisyys, joka on monissa 
teknologian hyväksyntää käsittelevässä tutkimuksissa varmennettu tärkeäksi 
elementiksi, ei erottunut kunnolla omaksi ryhmäkseen edellä kuvatussa fakto-
rierottelussa. Hyödyllisyyden merkitystä on tutkittu aikaisemmissakin  

 
 

Kuvio 4.9. Taulukon 4.16 numeerisia arvoja graafisessa muodossa. 
 

tutkimuksissa. Esimerkiksi van der Hejden (2004) korostaa systeemin käyttötar-
koituksen tärkeyttä tilanteeseen sopivan tutkimusmallin valinnassa. Hyödylli-
syyttä painottaville systeemeille kannattaa harkita eri TAM-mallin käyttämistä 
kuin nautinnon tuottamista painottaville systeemeille. Hedonistisia tekijöitä on 
otettu mukaan niin teoreettisiin jäsennyksiin (Iivari 1991, 2007) kuin  teknologi-
an hyväksyntää käsitteleviin malleihinkin (Venkatesh &Brown 2001). Myös 
Richterin, Naumannin ja Groeben (2000) lähinnä humanistisia tieteitä opiskele-
ville yliopisto-opiskelijoille suunnittelemassa ja testaamassa mittaristossa on 
viihteellinenkin puoli mukana. 
 
Hedonistisia motiiveja testaava väite oli mukana vain jälkimmäisessä kyselyssä. 
Siitä saadun aineiston perusteella tyttöjen ja poikien välillä ei ole eroja. Tieto-
tekniikan valinnaisaineekseen valinneiden ryhmäkeskiarvo (4.0) oli hieman kor-
keampi kuin ei-valinneiden (3.5). Poikkeavuus ei kuitenkaan ole tilastollisesti 
merkitsevä (t(101) =1.70, p =.09). Usein tietotekniikan hedonistiset piirteet yh-
distetään erilaisiin tietokoneen avulla toteutettaviin peleihin. Verkkopelien pe-
laamisen ja edellisen kysymyksen välillä on järjestyskorrelaation avulla mitattu-
na pieni, mutta tilastollisesti merkitsevä yhteys (r = .30, p = .001). Vastaava yh-
teys tietokoneen käyttöön ilman nettiyhteyttä on lievästi negatiivinen (r = - .22, p 
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<.05), eli ilmeisesti verkkoyhteys lisää hedonistisia piirteitä enemmän kuin se, 
että nuoret  käyttävät tietokonetta pelaamiseen ilman verkkoyhteyttä   
Edelliseen liittyen väitteellä ”Internet merkitsee minulle käytännössä samaa kuin 
tietokone” pyrittiin paikantamaan tietotekniikan fyysistä painoaluetta  

Kuvio 4.10. Nuorten antamat vastaukset väitteeseen ”Minulle netin ja tietoko-
neen käyttö on ensisijaisesti hauskaa ajankulua.” 

 
 
nuorten ajatusmaailmassa. Väite oli mukana myös ensimmäisessä kyselyssä, ja 
koko aineiston keskiarvoksi tuli 2.8, eli painopiste on hieman internetin puolella. 
Myös tyttöjen ja poikien ryhmäkeskiarvot olivat lähellä toisiaan (tytöille 2.9 ja  
pojille 2.7), eivätkä ne keskiarvotestin perusteella poikenneet toisistaan. Kuvion 
4.11 perusteella jakaumien hajonnat ovat kuitenkin erilaiset siten, että pojista 
lähes yhtä monta on sekä  täysin samaa mieltä että  täysin eri mieltä väitteen 
kanssa. Täysin eri mieltä väitteen kanssa olevasta 19 nuoresta ei kukaan kuiten-
kaan ilmoita käyttävänsä tietokonetta lainkaan ilman nettiyhteyttä, ja 5 heistä 
tekee niin melko usein. Valinnaisaineekseen tietotekniikan valinneiden nuorten 
ryhmäkeskiarvo (2.6) on merkitsevästi pienempi kuin ei-valinneiden ryhmäkes-
kiarvo (3.4) (t(188) = -3,42, p= .001). Siis ne nuoret, jotka eivät ole tietotekniik-
kaa valinneet, mieltävät internetin tärkeämmäksi kuin valinnaisen tietotekniikan 
valinneet oppilaat.    

 
Kaikki kyselyyn osallistuneet nuoret ovat  koululaisia, joten heille yksi luonteva 
vaihtoehto on integroida tietokoneen käyttö koulutyöhön. Tällä mahdollisuudella 
he myös usein perustelevat laiteinvestoinnin tärkeyttä silloin, kun kotiin suunni-
tellaan uusien tietotekniikkalaitteiden hankkimista. Kuviossa 4.12 on havainnol-
listettu ensimmäisestä ja toisesta kyselystä saatujen vastausten jakaumat kysy-
mykseen: ”Kuinka usein käytät tietokonetta koulutehtävien tekemiseen?” 
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Kuvio 4.11 Tyttöjen ja poikien vastaukset väitteeseen ”Internet merkitsee minul-

le käytännössä samaa kuin tietokone.”  
 

Kuvasta voidaan nähdä, että tietotekniikan käyttö koulutyön apuna on todelli-
suudessa vielä kovin vähäistä. Lisäksi eri luokkatasoilta saatujen jakaumien 
muodot ovat melko yhtenevät. Tässä voi olla myös yksi syy siihen, miksi hyö-
tyyn liittyvät uskomukset eivät kunnolla erottuneet omaksi faktorikseen. 

 
Tyttöjen ja poikien välillä ei aineiston perusteella ole eroja tietokoneen käytössä 
kotitehtävien tekemiseen. Tulos poikkeaa brittiläisen koulunuorison keskuudessa 
tehdystä tutkimuksesta, jonka mukaan tytöt käyttävät kotona tietotekniikkaa kou-
lutehtävien tekemiseen paljon todennäköisemmin kuin pojat. Tutkijat tosin arve-
levat tämän johtuvan pikemminkin tyttöjen tunnollisesta asenteesta opiskelua 
kohtaan kuin varsinaisesti tietotekniikasta pitämisestä (Valentine, Marsh & Pattie 
2005). Myöskään valinnaisen tietotekniikan valinneiden ja ei- valinneiden nuor-
ten välillä ei  aineiston perusteella ole eroa tietotekniikan käytössä koulutehtävi-
en tekemiseen. Hyödyllisyys-dimension ja koulukäytön välillä on pieni, mutta 
merkitsevä yhteys. Järjestyskorrelaatiokertoimella mitattuna se on (r=0.29, 
p<.001). Tietotekniikan käyttö koulutehtävien tekemiseen ei korreloi väitteiden 
”Tietokoneen käyttö on parantanut koulumenestystäni” ja ”Kielitaitoni on paran-
tunut tietokoneen käytön ansiosta” kanssa. Kaksi viimeksi mainittua uskomusta 
kuitenkin korreloivat keskenään (r = .40, p< .001). Pojista 17.1% uskoi tietoko-
neen käytön parantaneen  koulumenestystä (arvio > 3.9 asteikolla 0 ... 5), kun 
taas yksikään tyttö samalla kriteerillä arvioituna ei siihen uskonut. Tytöistä 9% ja 
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pojista peräti 46.2% uskoi tietokoneen käytön vaikuttaneen kielitaidon kohoami-
seen ( >3,9). 
Koska väitteet mittasivat jo toteutuneen ”on parantunut” -vaikutuksen arvioimis-
ta, selittää tyttöjen ja poikien välistä eroa heidän tietokoneen käyttöhistoriansa 
erilaisuus. Ensimmäisestä ja toisesta kyselystä yhdistetyn aineiston perusteella 
tytöt käyttävät tietotekniikkaa sekä määrän että laajuuden suhteen vähemmän 
kuin pojat. Tyttöjen ryhmäkeskiarvo oli 10.1 h/viikko, kun pojilla vastaava luku 
oli 16.9 h/viikko. Keskimääräinen ero on huomattava, noin tunti päivässä (t(140) 
= -3.29, p= .001). Myös tietotekniikan käytön laajuudessa on tyttöjen ja poikien 
välillä tilastollisesti erittäin merkitsevä ero. 

 
Kuvio 4.12 Nuorten tietotekniikan käyttö koulutehtävien suorittamiseen luokka-
tasojen mukaan eriteltynä.  
 
Aineiston poikkileikkausluonteen takia ei voi selvittää, johtuuko tyttöjen vähäi-
sempi tietotekniikan käyttö poikiin verrattuna mahdollisesti osittain siitä, että he 
eivät usko hyötyvänsä tietotekniikan käytöstä. Ehkä vieläkin tärkeämpää olisi 
seurantatutkimuksella selvittää, millä tavalla tyttöjen tämänhetkiset tietotekniik-
kakokemukset tulevat vaikuttamaan nuoren ja tietotekniikan välisen suhteen ke-
hittymiselle myöhemmissä elämän vaiheissa.  
Nuoren ja tietotekniikan väliseen suhteeseen liittyy muita kanssaihmisiä, joista 
kodissa vanhemmat ja sisaret ovat usein ensimmäisiä ja monesti myös tärkeim-
piä. Ensimmäisen kyselyn yhteydessä analysoitiin sisarten merkitystä tietotek-
niikkaroolin muodostumiselle. Samassa yhteydessä sivuttiin myös mahdollista  
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sukupolvien välistä digitaalista kuilua koulunuorison ja heidän vanhempiensa 
välillä tietotekniikan käytön valvonnan yhteydessä. Digitaalisen kuilun yksipuo-
liseen arvioimiseen käytettiin väitettä ”Vanhempani elävät tietokoneiden suhteen 
täysin eri maailmassa kuin minä.” Kuviossa 4.13 on ensimmäisen ja toisen sur- 

 
Kuvio 4.13. Nuorten vastaukset väitteeseen ”Vanhempani elävät tietokoneiden 
suhteen aivan eri maailmassa kuin minä.”  
 
vey-kyselyn yhdistetystä aineistosta muodostettu histogrammi. Tyttöjen ja poiki-
en vastaukset eivät eroa toisistaan. Eroa ei myöskään ole valinnaisen tietoteknii-
kan valinneiden ja ei-valinneiden välillä. Aineiston perusteella sukupolvien välil-
lä näyttää olevan merkkejä digitaalisesta kuilusta. Jakauman mediaani on 3.5, eli 
ainakin 50 % nuorista kokee puhuvansa eri kieltä vanhempiensa kanssa tietotek-
niikkaan liittyvissä kysymyksissä. Tässä täytyy kuitenkin muistaa, että asiaa on 
kysytty vain toiselta osapuolelta.  
 
Väitteessä kuvattuun eroon vaikuttaa molempien osapuolten kiinnostuksen suun-
tautuminen samalle tietotekniikan alueelle. Teoreettisesti voidaan arvioida, että 
mitä enemmän nuori tietotekniikkaa käyttää, sitä epätodennäköisemmin van-
hemmat pysyvät mukana. 
 
Tietotekniikalla ja nuoren ystäväpiirillä voi olla monenlaisia kytköksiä ja vaiku-
tuksia. Tietotekniikan mukanaoloa nuorten välisessä sosiaalisessa vuorovaiku-
tuksessa testasi seuraava väite: ”Käytän tietokonetta usein kavereiden kanssa.” 
Vastausten perusteella tietotekniikan yhteiskäyttö osoittautui yllättävän suosituk-
si. Koko aineiston keskiarvo oli 3.0 ja keskihajonta 1.5. Tyttöjen ja poikien eikä 
myöskään tietotekniikan valinneiden ja ei-valinneiden välillä ollut eroja. Luokki-
en välisessä vertailussa oli ryhmäkeskiarvoissa pieniä merkkejä siitä, että tieto-
koneen käyttö kaverien kanssa voi olla sidoksissa nuoren ikään ja kehitykseen 
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(F(3) =2.29,  p= .08). Luokkien ryhmäkeskiarvot olivat: 5. luokalla 2.5,  7. luo-
kalla 2.7,  8. luokalla 3.4 ja 9. luokalla 3.0.  Kysymykseen sisältyvän tietokoneen 
yhteiskäytön tulkinta on tässä jäänyt vastaajan päätettäväksi. Tehtävästä pitäisi 
selkeästi käydä ilmi sekin, edellyttääkö tietokoneen yhteiskäyttö myös fyysisen 
läsnäolon. Koko väestöönkin kohdistuneissa mittauksissa tietotekniikan yhteis-
käyttö on yllättävän yleistä. Esimerkiksi Tilastokeskuksen mittausten mukaan 
lähes 50% niistä, jotka ovat joskus käyttäneet internetiä, ilmoitti käyttäneensä 
sitä ystävien tai sukulaisten luona kuluvan vuoden aikana (Nurmela & Sirkiä 
2005, 10). 

 
Samaan sosiaalisen vuorovaikutuksen teemaan kuin edellinen liittyy myös väite: 
”Annan usein apua muille tietokoneen käytössä.” Koko aineiston keskiarvo oli 
2.4, eli asteikon keskivaiheilla, ja keskihajonta 1.5. Poikien ryhmäkeskiarvo oli 
merkitsevästi korkeammalla kuin tyttöjen. Tulos on samansuuntainen kuin hel-
sinkiläisten koululaisten keskuudessa toteutetussa tutkimuksessa  (Mukkonen 
ym. 1999). Myös tietotekniikan valinnaisaineekseen valinneiden nuorten ryhmä-
keskiarvo oli korkeampi kuin niillä,  jotka eivät olleet tietotekniikkaa valinnet.  

 
Ensimmäisen ja toisen survey-kyselyn lomakkeilla pyydettiin myös vastaamaan 
seuraavaan kysymykseen: ”Kuinka monta sellaista ystävää sinulla on, joihin pi-
dät säännöllisesti yhteyttä pääasiassa tietokoneen avulla a) kotipaikkakunnalla, 
b) muualla Suomessa ja c) ulkomailla?” Ystävien määrät vaihtelivat eri luokissa, 
mutta tilastollisesti merkitseviä eroja ei tyttöjen ja poikien välillä ollut. Mediaa-
nilla kuvattuna nuorilla on kotipaikkakunnalla 4, muualla Suomessa 2 ja ulko-
mailla ei yhtään sellaista ystävää, johon pidetään säännöllisesti yhteyttä tietoko-
neen avulla. Valtakunnan ja samalla kielirajan  ylittäminen näyttää olevan nuor-
ten keskuudessa  vasta muutamien innovaattoreiden varassa. Tässä suhteessa 
koulu tai jokin muu yhteisö voisi luultavasti  kohtalaisen pienellä organisoinnilla 
auttaa toiminnan käynnistämiseen tarvittavan, diffuusiteorian mukaisen kriittisen 
massan kasvattamisessa.  

 
Tietotekniikka kilpailee yhtenä harrastuksena muiden joukossa nuorten vapaa-
ajasta. Kuinka vahvana kilpailijana nuoret sitä käytännössä pitävät, selvitettiin 
seuraavalla väitteellä: ”Tietokoneen käytön vuoksi olen joutunut luopumaan ai-
kaisemmista harrastuksistani.” Tämän väitteen suhteen lähes yksimielisesti kaik-
ki vastaajat ilmoittivat olevansa täysin eri mieltä. Samaa aihepiiriä testattiin 
myös väitteellä ”Tietokoneen käytön vuoksi katselen nykyään vähemmän televi-
siota kuin aikaisemmin.” Tähän tavallaan edellisen väitteen erikoistapaukseen 
sekä tyttöjen että poikien vastausten jakaumassa oli kaikkia vaihtoehtoja suunnil-
leen yhtä paljon. Tietotekniikan käytön määrän ja televisionkatselua koskevan 
väitteen välillä on heikko korrelaatio (r = -.25, p< .05). Nuoret voivat kokea tie-
totekniikan yhtenä muiden harrastusten kilpailijana, mutta toisaalta myös itse 
harrastuksen kohteena ja apuvälineenä päästä harrastamaan muita harrastuksia 
tai tehostaa niitä. Kyselyssä viimeisen vaihtoehdon yleisyyttä testattiin seuraa-
valla väitteellä: ”Tietokoneen avulla voin harrastaa asioita, joista pidän”. Tyttö-
jen ja poikien vastauksissa oli pientä (t(193) = -1.93, p =  .055) eroa keskiarvois-
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sa (asteikolla 0 ... 5:  pojilla 3.1 ja tytöillä 2.7). Pojilla moodiarvo oli 5, eli ha-
vaintoja kasautui jakauman päähän selkeästi muita korkeammaksi pylvääksi. 
Tyttöjen jakaumassa oli myös selkeä moodiluokka, mutta se oli aivan jakauman 
keskellä. Sillä, että nuori kokee tietotekniikan antavan lisämahdollisuuksia muil-
le harrastuksille, saattaa olla merkitystä yleisemminkin tietotekniikan hyödylli-
syyden arvottamiselle. Tähän suuntaan viittaa myös harrastusmahdollisuutta 
koskeneen väitteen ja aikaisemmin esitellyn hyödyllisyysdimension välinen kor-
relaatio (r =  .70, p<.001). 

4.6 Yhteenveto tutkimuksen toisesta survey-kyselystä 

Tiedonhankinnan uusiminenkaan ei ratkaisevasti parantanut nuorten tietotek-
niikkaan liittyvien uskomusten ja asenteiden mittaamiseen tarkoitetun mittarin 
kehitystä. Ensimmäisen survey-kyselyn perusteella löydetyt neljä dimensiota 
kyllä kvalifioituivat ensimmäisestä ja toisesta kyselystä muodostetussa yhdiste-
tyssä aineistossa, mutta mittari ei osoittautunut täysin stabiiliksi silloin, kun ai-
neistoa ryhmiteltiin sukupuolen tai tietotekniikan valinnan suhteen. Lisäksi tieto-
tekniikka-ahdistus osoitti selvästi sekä korrelaatiotarkastelussa että lineaarisessa 
regressioanalyysissä muita dimensioita heikommin liittyvän nuorten toteutunee-
seen tietotekniikan käyttöön. Se ”tunnisti” myös nuoret kaikkein heikoimmin  
käytön määrän  ja laajuuden avulla konstruoidussa nelikentässä.  

 
Kokonaisvaltaisesti tietotekniikan asenteiden ja uskomusten tarkastelu antoi viit-
teitä siitä, että oletettuja dimensioita vastaavia tekijöitä on vaikuttamassa nuorten 
ja tietotekniikan välisessä suhteessa.  Esimerkiksi hyöty hahmottui tietotekniikan 
valinnaisaineekseen valinneiden aineistossa, ja status oli ainoa tyttöjä ja poikia 
yhdistävä tekijä silloin, kun tarkasteltiin tietotekniikan valinneiden yhdistäviä 
tekijöitä eri sukupuolien näkökulmasta. Myös kuviossa 4.8 esille tuleva eri käyt-
täjäryhmien välinen ”symmetrian” säilyminen viittaa siihen, että oletettujen us-
komusten ja asenteen välillä on ainakin jonkinlainen yhteys nuorten todellisuu-
teen ja ajattelumaailmaan.  

 
Monet syyt voivat vaikuttaa siihen, miksi mittari ei kuitenkaan toiminut suunni-
tellulla tavalla. Ensinnäkin nuorten tietokoneasenne voi muodostaa siinä määrin 
yhtenäisen käsitteen, ettei sen separointi faktorianalyysin avulla ole mahdollista. 
Eri dimensioiden välistä jatkuvuutta voi vielä lisätä tässä tutkimuksessa tietotek-
niikan määrittelyn yleisyys. Monissa teknologian hyväksyntää käsitelleissä tut-
kimuksissa on voitu kohtalaisen tarkasti nimetä tietty tietotekniikan sovellus tai 
ainakin se alue, jonka suhteen tutkittavat ovat voineet luultavasti selkeämmin 
peilata omat tuntemuksensa ja kokemuksensa. Mittarin osioiden latautuminen 
dominoivasti yhdelle faktorille voi olla oire tietotekniikka-asenteen yhtenäisestä 
perusrakenteesta (DeYoung & Spence 2004, 58). Toisaalta Nash ja Moroz toivat 
esille, että erillisten dimensioidenkin välillä voi esiintyä ”siltauksia” kohderyh-
mästä riippuen. He osoittivat, että opettajille tehdyssä jo monissa tutkimuksissa 
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testatun mittarin luottamusta (confidence) ja tietokonepelkoa (anxiety) mittaavat 
osiot mittasivatkin käytännössä samaa piirrettä (Nash & Moroz  1997). Tässä 
voidaan ajatella, että kaksi semanttiselta lähtökohdiltaan  aika erilaista  dimen-
siota muodostavat yhteisen piirteen, jonka ääripäitä alkuperäiset dimensiot edus-
tavat. Viitteitä siitä, että vastaavia ”siltauksia” voi olla esimerkiksi statuksen ja 
positiivisen tietotekniikka-asenteen välillä, oli havaittavissa myös tässä tutki-
muksessa. 

 
Yhtenä tekijänä voi myös olla väitteisiin perustuvan mittarin sopimattomuus 
asenteiden ja uskomusten mittaamiseen 12—16-vuotiailta nuorilta. Whitleyn 
(1996) artikkelissa, ”It depends on what you ask”, samoin kuin Morsen ja Dai-
uten (1992) artikkelissa, “ I LIKE Computers versus I LIKERT Computers”, 
huomautetaan siitä, että se mitä ja millä tavalla  kysytään, voi vaikuttaa tuloksiin 
erityisesti sukupuolierojen kohdalla. Tiedonhankinnan käytännön tilanteiden tai 
aineiston analyysin aikana ei ole tullut esille sellaisia  tekijöitä, jotka viittaisivat 
nuorison riittämättömään kypsyyteen vastata luotettavasti kysymyksiin. Väitteitä 
on käytetty  myös muissa  koulunuorisolle suunnatuissa  tutkimuksissa, joista 
PISA -tutkimukset ovat olleet laajimpia. 

 
Ehkä kuitenkin tärkein tarkistettava asia tässä tutkimusprosessissa on siinä, 
kuinka hyvin mittari vastaa sisällöllisesti ja painotuksensa osalta sitä arkitodelli-
suutta, jossa nuoret elävät. Huomattava osa mittarin osioista on otettu ensimmäi-
sen kerran käyttöön suunnilleen silloin, kun tässä tutkimuksessa mukana olleet 
vastaajat ovat syntyneet. Tutkimusprosessin jatkosuunnitelmia tehtäessä täytyy 
varmentaa se, että mittari ja nuorten maailmat vastaavat mahdollisimman hyvin 
toisiaan. 
 
Regressioanalyysin perusteella faktorianalyysistä saadut selitysasteet eivät nous-
seet kovin korkeiksi. Varsinkin käytön laajuuden selitysaste osoitti, että asentei-
den ja uskomusten ohella moni muukin asia vaikuttaa nuorten tietotekniikan 
käyttöön. Tämän vuoksi olisi jatkotutkimuksissa  tarpeellista kartoittaa edellistä 
tarkemmin myös nuorten tietotekniikan käyttöön liittyviä ulkoisia tekijöitä. 
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5.  Toisen mittarin suunnittelu ja testaus   

Tässä luvussa käsitellään tutkimuksen kolmea viimeisintä vaihetta, joihin sisäl-
tyy nuorten ja tietotekniikan välisen suhteen keskeisten tekijöiden kartoitus 
avointen kysymysten avulla (5.1), uuden mittarin osioiden valintaprosessi asian-
tuntijamenettelyä hyväksikäyttäen (5.2) sekä viimeisenä laajempana kokonaisuu-
tena kolmannen survey-kyselyn toteutus kokonaisuudessaan (5.3). Tutkimuksen 
vaiheet 3 ja 4 ovat viidennen vaiheen valmistelua. Tämän vuoksi ne myös käsi-
tellään samassa luvussa.  

5.1  Mittarin painopistealueiden  kartoitus  avointen 
kysymysten avulla – kvalitatiivisen aineiston keruu 

Tutkimuksen lähtökohtien tarkistamisen yhtenä motiivina oli se, että tutkimus-
prosessin kahdesta ensimmäisestä kyselystä saadun aineiston käsittelyssä  tuli 
ilmi, ettei toisella tiedonhankintakerralla enää saatu kovin paljon uutta tietoa, 
vaan sitä voitiin käyttää lähinnä vain ensimmäisen vaiheen tulosten vahvistami-
seen. Tilanne näytti siinä määrin saturoituneelta, ettei uuden aineiston hankkimi-
nen samoista lähtökohdista käsin kuin kahdessa ensimmäisessä vaiheessa olisi 
enää todennäköisesti antanut kovin paljon uutta tietoa tutkimuskohteesta.  
 
Toisena motiivina oli se, että luvussa 4 kuvattu  mittarin kvalifiointi survey-
kyselyistä 1 ja 2 saadun empiirisen aineiston avulla johti kovin kapea-alaiseen 
mittariin. Hyöty- ja status-dimensiot jouduttiin faktoroinnissa  kokonaisuuteen 
sopimattomina hylkäämään kokonaan, ja ahdistuksenkin osalta mittari antoi ko-
vin pieniä keskilukuja. Aineiston käsittelyn yhteydessä nousi epäilys, vastaako 
mittarin antama kuva sittenkään arkihavaintoja ja aikaisemmista tutkimuksista 
saatuja tuloksia. Esimerkiksi Tuomivaaran (2000a, 228) tutkimuksessa lukiolai-
silta mitattu, tietokoneahdistuksen ja tietokoneluottamuksen välinen polkuker-
roin oli .63, ja yliopisto-opiskelijoiden osalta vastaava kerroin oli vieläkin korke-
ampi .91. Vaikka paljon on voinutkin tapahtua, on kuitenkin vaikea uskoa, että 
tilanne tietotekniikka-ahdistuksen osalta olisi 10 vuodessa kokonaan muuttunut. 

 
Epävarmuuden selvittämiseksi päätettiin metodia vaihtamalla tarkastella samaa 
asiaa toisesta näkökulmasta. Nuoret ovat koulun erilaisissa kokeissa tottuneet 
vastaamaan siihen, mitä kysytään, mutta tämän tutkimuksen varsinainen ongel-
ma olikin etukäteen tietää, mitä juuri nuorten näkökulmasta olisi tärkeintä kysyä. 
Tämän vuoksi päätettiin valmiiden vaihtoehtojen asemesta pyytää nuoria vas-
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taamaan avoimiin kysymyksiin pyrkimyksenä saada näin lisäselvitystä siihen, 
mitkä tekijät tietotekniikassa olivat sillä hetkellä heille kaikkein tärkeimpiä ja 
ajankohtaisimpia.  

 
Ensimmäisestä mittarista saatujen kokemusten jälkeen uuden mittarin suunnitte-
lussa  tärkeimpänä tavoitteena oli metodin muutoksella triangulaatiota hyväksi 
käyttäen saada mahdollisimman ajankohtainen ja kokonaisvaltainen kuva nuor-
ten ja tietotekniikan välisen suhteen tärkeimmistä piirteistä. Samalla tämä on osa 
sitä välttämätöntä  vuorovaikutusta, jolla pyritään löytämään tilanteeseen sopivat 
kysymykset ja mittarit (Järvinen & Järvinen 2004). 
     
Toisena tavoitteena oli selvittää, millaisessa vaiheessa omalla diffuusiokäyräl-
lään kotien tietotekniikkainvestoinnit olivat. Tämän asian tarkistaminen oli tär-
keää jo koko tutkimuksenkin  mielekkyyden kannalta. Jos kotien tietotekniik-
kaan liittyvät hankinnat ovat kovin aktiivisessa vaiheessa, jää survey-tyyppiseen 
tiedonhankintaan perustuvan tutkimuksen antamaan poikkileikkaustietoon  hel-
posti  paljon satunnaistekijöitä (Järvinen & Järvinen 2004). Investointien suhteen 
ajankohtaisin ja ehkä myös nuorten tietotekniikan käyttöön eniten vaikuttava 
tarkkailun kohde oli laajakaistayhteyksien yleistyminen kotitalouksiin. 
  
Kolmantena tavoitteena on tutkia tietotekniikan käyttöä kuvaavan muuttujan 
luonnetta. Se tai ainakin sen yksi komponentti on monissa tutkimuksissa opera-
tionalisoitu muotoon, kuinka monta tuntia viikossa tietotekniikkaa käytetään 
(Kumpulainen 2004; Tuomivaara  2000; Shih & Venkatesh 2003, 2004). Joissa-
kin mallinnuksissa se on myös selitettävänä muuttujana (van Braak & Goeman 
2000), mutta kirjallisuudesta ei ole kuitenkaan löytynyt empiiriseen aineistoon 
perustuvaa selvitystä tai edes kovin paljon pohdintaa kyseisen muuttujan pysy-
vyydestä. Joissakin tutkimuksissa analyysiyksikkönä on ollut koko kotitalous, 
jolloin viikoittaisen tietotekniikan käyttöajan selvittäminen lienee vielä tässä 
käsiteltyä yksilötasoakin epämääräisempää. Käytännössä vain harvat vastaajista 
voivat olla aina kotona kellottamassa kotitietokoneen käyttöä.         

5.1.1  Tutkimusasetelma ja kohdejoukko      

Nuorille tietotekniikkaan liittyvien tärkeiden asioiden tunnistamiseen päätettiin  
rinnakkaisena metodina soveltaa nominaaliryhmätekniikan ensimmäistä vaihetta. 
Menetelmää soveltaen nuoria pyydettiin listaamaan, mikä tietotekniikassa on 
tärkeää, hyödyllistä, hauskaa, pelottavaa tai statusta tuottavaa.  Ryhmän sisäiseen 
vuorovaikutukseen perustuvaa käsittelyä ei prosessin yksinkertaistamiseksi otet-
tu mukaan, vaan nuorten vastauksista esille nousseita tekijöitä jäsennettiin lähin-
nä yksittäisten tekijöiden esiintymistiheyksien perusteella. Nominaaliryhmätek-
niikkaa (NGT, a Nominal Group Technique) on mm. Havelka (2003) soveltanut 
yliopisto-opiskelijoiden informaatioteknologiaan liittyvien uskomusten ja asen-
teiden identifioimiseen ja ryhmien väliseen vertailuun.  
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Tutkimukseen osallistui 50 sellaista seitsemännen luokan oppilasta, jotka olivat 
mukana myös tutkimuksen toisessa survey-kyselyssä. Tiedonkeruu toteutettiin 
vuoden 2006 toukokuussa eli noin 5 kuukautta edellisen survey-kyselyn toteu-
tusajankohdan jälkeen. Pitkittäisasetelma  järjesteltiin niin, että toisen survey-
kyselyn yhteydessä vastaajat koodasivat  vastauslomakkeensa omista nimistään 
tekemillään tunnuksilla. Vastaavan tunnuksen he merkitsivät  myös tutkimuksen 
tämän osan lomakkeeseen. Näin analyysivaiheessa käytettyjen koodien perus-
teella eri lomakkeilla olevat tiedot voitiin yhdistää ja aineistoa päästiin tarkaste-
lemaan pitkittäissuunnassa. Lomakkeiden koodausmenettely toimi yllättävän 
hyvin. Vain noin 6% vastaajista ei pystynyt palauttamaan mieleensä tunnistetta-
valla tarkkuudella edellisellä kerralla käyttämäänsä koodia. Ne vastaukset, joita 
ei voitu käyttää pitkittäistarkasteluun, oli edellisellä kerralla koodattu jollakin 
muulla kuin vastaajan nimeen perustuvalla ”salausavaimella”.  

 
Lomakkeella kysyttiin demograafisena tietona vain vastaajan sukupuolta. Tätä 
tietoa voitiin hyödyntää myös silloin, kun käytetyt koodit eri lomakkeilla eivät 
täysin vastanneet toisiaan. Tietotekniikan käyttöön liittyen lomakkeella kysyttiin 
samoja asioita kuin edellisessäkin kyselyssä: Käytätkö säännöllisesti tietokonetta 
(vähintään kerran viikossa)? ja Kuinka monta tuntia keskimäärin käytät tietoko-
netta viikossa? Tietotekniikan käyttöä eri tarkoituksiin ei kysytty tässä vaiheessa 
enää uudestaan.  

 
Mahdollisia resurssimuutoksia selvitettiin kysymyksellä: Onko käytettävissä 
olevien kotilaitteiden (tietokoneet, ohjelmat, verkkoyhteydet ...) suhteen tapahtu-
nut muutoksia edellisestä kyselystä? Jos on, niin mitä: ___ . Lisäksi lomakkeella 
oli kuusi avointa kysymystä, joihin nuorilta toivottiin vastausta pelkistetysti luet-
telon muodossa. Ne esitellään seuraavassa kohdassa kysymyksiin saatujen vasta-
usten esittelyn yhteydessä. Tässä käytetty tiedonhankintamenettely eroaa Havel-
kan (2003) käyttämästä menetelmästä myös siinä, että hän esitti opiskelijoille 
vain yhden kysymyksen. 

5.1.2  Aineiston analyysi ja tulokset  

Avoimiin kysymyksiin saatuja vastauksia kuvataan seuraavassa kysymys kysy-
mykseltä samassa järjestyksessä kuin ne olivat tutkimuslomakkeellakin. Raportin 
lyhentämiseksi tulokset on tiivistetty taulukkomuotoon, jossa koko ryhmää edus-
tavien frekvenssien lisäksi määrät on eritelty myös sukupuolen mukaan. Koko-
naiskuvan hahmottamiseksi taulukoihin on lisätty joitakin kokoavia, mm. tieto-
verkkoihin liittyviä rivejä, luokkien frekvenssejä yhdistämällä. 

 
Ensimmäisen tehtävä oli muotoiltu seuraavasti: Tietotekniikka liittyy elämääsi 
monella tavalla tahdoitpa sitä tai et. Tietotekniikka voi antaa mahdollisuuksia, 
mutta siihen voi liittyä myös uhkia. Mitkä tietotekniikkaan liittyvät piirteet ja 
ominaisuudet ovat sinulle tärkeitä? 
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Vastausten perusteella sekä tytöille että pojille verkkoyhteyksien kautta tapahtu-
va tietotekniikan käyttö oli näyttävästi etusijalla (taulukko 5.1). Tulos on saman-
suuntainen kuin mitä saatiin kvantitatiivisessakin tarkastelussa alakohdassa 
4.5.4. Pojille myös pelaaminen ja tekniset asiat, kuten esim. laitteiden teho, ovat 
tärkeämpiä kuin tytöille. Mielenkiintoista oli se, että helppokäyttöisyys, joka on 
TAM-mallin toinen keskeinen uskomus, nousi spontaanisti tästäkin aineistosta 
esille. Taulukossa 5.1 esitettyjen tekijöiden lisäksi vastauksissa oli noin 10 muu-
tamien nuorten yksittäisinä asioina  tärkeäksi luokittelemaa tekijää. Vain yksi 
poika oli nostanut edullisuuden tärkeiden asioiden joukkoon.   

 
Taulukko 5.1 Mitkä tietotekniikkaan liittyvät piirteet ovat tärkeitä?  

Aihe f f %  tytöt % pojat % 

Nettiyhteys 22 47,8  52,9 44,8 

Voi pelata 9 19,6  11,8 24,1 

Helppokäyttöisyys 9 19,6  11,8 24,1 

Teho  9 19,6  5,9 24,1 

Voi keskustella/viestiä/Messenger  8 17,4  23,5 13,8 

Luotettavuus/hyvä tietoturva 4 8,7  5,9 10,3 

         

Yhdistettynä :         

Netti/viestintä verkon kautta 30 65,2   76,5 58,6 

  
  

Toisessa kysymyksessä nuoria pyydettiin listaamaan mahdollisia  pelkoihin ja 
ahdistuksiin yhdistyviä asioita:  Mitkä tietokoneisiin ja niiden käyttöön liittyvät 
piirteet tuntuvat sinusta ikäviltä ja / tai pelottavilta? 

 
Molemmille sukupuolille, mutta varsinkin pojille, virukset ja vastaavat haittaoh-
jelmat muodostavat tärkeimmän epämiellyttäviä tunteita tietotekniikkaa kohtaan 
aiheuttavan kokonaisuuden. Tytöille myös tekniset ongelmat ovat tuottaneet 
enemmän harmia kuin pojille (taulukko 5.2). Taulukkoon on laskettu ”välisum-
ma” niitä tekijöitä vastaavista frekvensseistä, jotka voidaan olettaa liittyvän lä-
heisesti tietoverkkojen käyttöön. Vastausten perusteella ongelmatilanteisiin voi-
daan suhtautua melko tunneperäisestikin: Tietokoneen tilttiin meneminen on rai-
vostuttavaa!  Taulukossa 5.2 olevien tekijöiden lisäksi yksittäisinä asioina mai-
nittiin laput, jotka ovat englanniksi  ja  joutuminen sivuille, joista ei pääse pois 
sekä vaikeat termit jne. Yhtenä huolenaiheena tuli esille myös fysiologinen oirei-
lu: pääkipu, silmät huononee. Internetin varjopuolista oli tunnistettu oikeellisuu-
teen liittyvä ongelma:  se, että netissä kaikki asiat eivät ole totta.  Yksikään nuori 
ei kuitenkaan tuonut esille internetin käytön mahdollisia muita seurausvaikutuk-
sia ja niihin mahdollisesti liittyviä uhkatekijöitä.  

 
Survey-kyselyjen 1 ja 2 perusteella tietokonepelot osoittautuivat kvantitatiivisel-
la mittarilla kovin vähäisiksi. Tässä aineistossa oli kuitenkin vain kaksi poikaa, 
jotka  ilmoittivat, ettei tietokoneissa ole mitään pelottavaa. Tulos vaikuttaa risti-
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riitaiselta siihen nähden, että aineistoissa osa vastaajista on ollut samoja henkilöi-
tä. Kuvioon 5.1 on tulostettu histogrammit kahdesta edellisestä  kyselystä saa-
dusta aineistosta. Vasemmalla puolella on vastausjakauma väitteelle ”Tietoko-
neen käyttöäni rajoittaa ainainen virusten ja vakoiluohjelmien pelko.” Keskiarvo 
ja -hajonta olivat tälle jakaumalle  yhtä suuret 1.5. Yli 70 nuorta on vastannut 
olevansa väitteen suhteen täysin eri mieltä. Avoimen kysymyksen perusteella 
saatu aineisto kuitenkin osoittaa, että lähes 90 % vastanneista  kokee virukset ja 
vastaavat haittaohjelmat ikävinä tai pelottavina. Yksi selitysvaihtoehto voisi olla 
se, että nuoret mitä ilmeisemmin kyllä pelkäävät viruksia ja  haittaohjelmia, mut-
ta se ei rajoita heidän tietokoneen käyttöään. Tätä tulkintaa tukee hieman kuvion 
5.1 oikeanpuoleisen jakauman muoto. Se on saatu väitteestä ”Minua arveluttavat 
ohjelmien rekisteröinnit ja toistuvat päivitykset verkon kautta.” Jakauman kes-
kiarvo on 1.9 ja keskihajonta 1.4. Molemmat väitteet liittyvät tietyllä tavalla tie-
totekniikan käytön hallintakokemuksen horjumiseen, mutta jälkimmäisessä mita-
taan vain tunnetta automaattipäivityksiä kohtaan, ei tunteen reagointivastetta. 
Edellisessä väitteessä taas ilmeisesti reagointivaste eli verbi rajoittaa on ollut 
määräävässä asemassa. Yleisemmin arvioiden tämä voi merkitä myös sitä, että 
tietotekniikka-ahdistus ja tietokoneen käytön määrä tai laajuus eivät välttämättä 
korreloi keskenään, ja toisaalta sitä, että tietotekniikka-ahdistuksen voimakkuutta 
ei välttämättä voi saada selville mittaamalla ahdistuksen oletettuja seurausvaiku-
tuksia.  

 
Taulukko 5.2  Mikä on ikävää  ja / tai pelottavaa?    

Aihe f f %  tytöt % pojat % 

Virukset 29 63,0  64,7 62,1 

Vakoiluohjelmat, hakkerointi yms. 8 17,4  11,8 20,7 

Popupit, roskaposti 3 6,5  0,0 10,3 

Edelliset yht. 40 87,0  76,5 93,1 

Koneen jumiutuminen 7 15,2  35,3 3,4 

Asennukset 3 6,5   11,8 3,4 
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Kuvio  5.1 Vasemmalla on survey-kyselyistä 1 ja 2 saatu histogrammi väit-
teeseen ”Tietokoneen käyttöäni rajoittaa ainainen virusten ja va-
koiluohjelmien pelko.” Oikealla puolella on vastaava jakauma 
survey-kyselystä 2 väitteelle ”Minua arveluttavat ohjelmien rekis-
teröinnit ja toistuvat päivitykset verkon kautta.” 

 
Kolmannessa osiossa nuoria pyydettiin luetteloimaan tietotekniikan hedonistisia 
piirteitä: Mitkä tietokoneisiin ja niiden käyttöön liittyvät piirteet ovat sinusta 
hauskoja? 

 
Vastausten perusteella (taulukko 5.3) hauskinta näyttää olevan mahdollisuus 
keskustella ja pitää yhteyttä ystävien kanssa. Pelaaminen oli pojista hieman 
hauskempaa kuin tytöistä. Vastausten perusteella nuoret eivät miellä  tietoteknii-
kan käyttöä erityisen hauskaksi. Esimerkiksi yksi tyttö ilmoitti, ettei tietoteknii-
kassa ole mitään hauskaa, ja toinenkin kommentoi varauksellisesti: Jotkut pelit 
vaikka, en tiedä, ei niissäkään mitään hauskaa ole. Aineiston perusteella sana 
hauska ei saanut oletettua vastakaikua nuorten keskuudessa. Jokin neutraalimpi 
adjektiivi avainsanana olisi saattanut antaa enemmän tietoa nuorten tietotekniik-
kaan liittämistä hedonistisista piirteitä. Tulos on kuitenkin samansuuntainen kuin 
Suomisen (2003) nuoriin kohdistuneessa tutkimuksessa. Sen mukaan televisio ja 
videot olivat nuorille huomattavasti tietokonetta tärkeämpiä medioita silloin, kun 
he etsivät jännitystä tai kaipasivat ajankulua. Tutkija piti mielenkiintoisena myös 
sitä, että hyvin harvat nuoret nimesivät tietokoneen tai pelit silloin, kun he halu-
sivat rentoutua.  

 
Taulukko 5.3  Mitkä käytön piirteet ovat hauskoja?     

Aihe f f %  tytöt % pojat % 

Pelien pelaaminen 24 52,2  41,2 58,6 

Netti 19 41,3  41,2 41,4 

Messenger 11 23,9  35,3 13,8 

Netti/Messenger yht. 30 65,2   76,5 55,2 

 
Neljännessä kysymyksessä käsiteltiin tietotekniikan hyötynäkökohtia nyt ja 
mahdollisesti tulevaisuudessa. Sen a-osiossa nuoria pyydettiin listaamaan seu-
raavaan teemaan liittyviä asioita: Mitä tietotekniikkaan liittyviä taitoja ja asioita 
pidät itsellesi hyödyllisinä tällä hetkellä? 
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Taulukoon 5.4 on kirjattu yleisimmät nuorten tiedonkeruuhetkellä hyödyllisim-
miksi kokemat asiat. Tässäkin taulukossa on tietoverkkoihin liittyviä tekijöitä 
pyritty havainnollistamaan myös yhdistämällä niihin läheisesti liittyvät frekvens-
sit. Tytöt pitävät yleisiä verkonkäsittelytaitoja selkeästi poikia tärkeämpinä. Yk-
sittäisinä  asioina  taulukossa mainittujen lisäksi olivat  mm. osaan asentaa Win-
dowsin,  osaan tehdä joitakin ohjelmia, apuohjelmien käyttö ja koneenkäytön 
pikku niksit  jne. Vaikka kaikki vastaajat olivat koululaisia, ei koulutehtäviä tai 
koulua mainittu saaduissa vastauksissa kertaakaan. Tämä ei ollut kovin suuri 
yllätys survey-kyselyjen 1 ja 2 aineistojen pohjalta tehdyn selvityksen jälkeen 
(alakohta 4.5.4). Niin survey-kyselyjen 1 ja 2 kuin tämänkin tiedonhankintaker-
ran perusteella ei löytynyt kovin selkeitä merkkejä esimerkiksi TAM-mallin mu-
kaisesta koetusta hyödyllisyydestä. Ilmeisesti tietotekniikka on arkipäiväistynyt 
nuorten elämässä niin, että hyötyjen tunnistaminen on vaikeaa. Heillä ei ole  tun-
tumaa siihen aikaan, jolloin tietokoneita ei ollut käytettävissä. 

 
Aihe f f % tytöt % pojat % 

Osaa käyttää/etsiä tietoa verkosta 20 43,5 70,6 27,6 

Messenger 4 8,7 11,8 6,9 

Sähköposti 3 6,5 5,9 6,9 

 Verkkotaidot/Messenger/sähköposti yhteensä 27 58,7 88,2 41,4 

Tekstinkäsittely/kymmensormijärjestelmä 7 15,2 23,5 10,3 

Voi pelata 5 10,9 5,9 13,8 

Kuvan muokkaus 4 8,7 11,8 6,9 

  
 

Hyöty-kysymyksen b-osiossa kartoitettiin mahdollisia tulevia hyötyjä: Mitä tie-
totekniikkaan liittyviä taitoja ja asioita pidät itsellesi hyödyllisenä mahdollisesti 
myöhemmin jatko-opinnoissa ja työelämässä?  

 
Tähän kysymykseen saatiin vain noin 30 vastausta, ja niissäkin verkonkäyttötai-
toja pidettiin tärkeänä myös tulevaisuudessa. Tämä ei ollut kovin yllättävää, kos-
ka tässä vaadittiin vastaajalta tulevan ennakointia, mikä ei ole helppoa aikuisille-
kaan (Hufnagel  & Conca 1994).  

 
12 nuorta nosti esille tekstinkäsittelyn osaamisen tärkeyden tulevaisuuden kan-
nalta. Vain yksi poika ilmoitti tärkeäksi sen, että tietotekniikasta voisi saada tu-
levaisuudessa ammatin. Kysymyksen b-osiolla pyrittiin saamaan selville, kuinka 
motivoivana ja houkuttelevana nuoret näkevät tietotekniikasta mahdollisesti tu-
levaisuudessa realisoitavissa olevat hyödyt. Aineiston perusteella nuorisolle tässä 
ja nyt realisoitavissa olevat hyödyt ovat selvästi  tärkeimpiä, ja ainakaan spon-
taanisti pidemmän aikavälin taktista ajattelua ei vastauksista noussut esille. Sur-
vey-kyselyissä 1 ja 2 oli mukana myös tähän liittyvä väite: ”Hyvän opiskelupai-
kan / työpaikan saamiseksi minun täytyy tietää, kuinka tietokonetta käytetään.” 
Vastausten keskiarvo oli 3.3 ja keskihajonta 1.5  asteikolla 0–5, eli huomattava 
enemmistö vastaajista näki kuitenkin tietotekniikan tarpeelliseksi potentiaalisen 
hyödynkin näkökulmasta silloin, kun sitä heiltä erikseen kysyttiin.  
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Viidennessä kysymyksessä koulunuorisoa pyydettiin listaamaan tietotekniikan 
mahdollisiin statusarvoihin liittyviä tekijöitä: Mistä tietokoneympäristöön liitty-
vistä laitteista, ohjelmista, suorituksista, osaamisesta jne. voisit olla itseesi tyyty-
väinen ja / tai voisit saada arvostusta kavereiltasi, koulustasi, kotiväeltäsi jne.?  
 
Tämän laaja-alaisen kysymyksen vastauksissa oli odotetusti paljon hajontaa. 
Yleispiirteenä oli se, että  nuoret tuntuivat saavan tietotekniikasta sosiaalisia 
palkkioita käyttämällä laitteita  tuottajapainotteisesti (Pedersen ym. 2006). Ar-
vonantoa ja myönteistä palautetta oli saatu mm. seuraavien taitojen hallinnasta: 
osaan tehdä videosta  DVD:n,  asensin tietokoneeseen Windowsin,  latasin netis-
tä ohjelman, jolla voi tarkkailla tietokoneen lämpötiloja ja säätää tuulettimen 
nopeuksia,  osaan käyttää konetta ja auttaa vanhempia, jos he eivät osaa jotakin 
tehdä  jne. Ilmeisesti tavallinen tietotekniikan rutiinikäyttö on jo nyt niin arki-
päiväistä, etteivät nuoret koe saavansa siitä mitään erityistä lisäarvoa. Ainakin 
muutamat tytöt kommentoivat, etteivät he osaa tehdä tietokoneella mitään sel-
laista, mitä muut eivät osaisi jo tehdä.   

 
Kuudennella kysymyksellä haluttiin saada rooli-muuttujalle uutta näkökulmaa ja 
samalla tietoa perheen sisäisestä kommunikoinnista pyytämällä nuorisoa kuvai-
lemaan tavallisimpia reaktioitaan ongelmatilanteissa: Mitä teet silloin, kun tieto-
kone ei sinua ”tottele” eli kohdalle osuu isompi tai pienempi ongelmatilanne? 

 
Jokseenkin kaikille nuorille oli kehittynyt oma selviytymisstrategiansa ongelma-
tilanteiden varalle. Useimpien menettelyalgoritmi ongelmatilanteissa noudattaa 
kaavaa Painan nopeasti ALT, CTRL ja DEL tai painan vaan resettiä. Aina toi-
minta ei vaikuttanut kovin rationaaliselta: Laitan sen tottelemaan tai painelen 
vähän mistä sattuu tai sammutan koneen ja häivyn tai käynnistän uusiksi. Myös 
tavoitehakuisempaa tilannespesifistä ongelmanratkaisua tuli esille: yritän selvit-
tää, mikä on ongelman syy ja  pyrin estämään sen toistumista,  sammutan sen ja 
annan jäähtyä vähän aikaa, käynnistän uudelleen, etsin viruksia ja hakkereita 
koneesta,  huudan isoveljeä apuun tai sammutan vain koneen se riippuu tilan-
teesta ja, että mitä on tapahtunut. 

 
Toinen tärkeä päälinja ongelmasta selviämiseen on avun pyytäminen joko heti 
ensimmäisessä vaiheessa tai sitten sen jälkeen, kun on ensin yritetty selviytyä 
omilla taidoilla. Taulukkoon 5.5 on eritelty muutamia päälinjoja yleensä äkilli-
sesti syntyvästä ongelmanratkaisutilanteesta. Tämän kvalitatiivisen aineiston 
antama kuva tehtävien ja roolien erikoistumisesta on samansuuntainen aikai-
semmin hankitun kvantitatiivisen aineiston kanssa (luku 4). Vaikka aineisto on-
kin pieni, ei kuitenkaan liene täysin sattumaa, että sisarusten keskuudessa sis-
koilta ei ole pyydetty apua kertaakaan, ja vain yksi poika on turvautunut äidin 
apuun. Varsinkin tytöt näyttävät turvautuvan veljien apuun poikia useammin. 
Apua on pyydetty suunnilleen yhtä usein perheen sisältä kuin sen ulkopuolelta-
kin. Myöskään mahdollinen sukupolvien välinen digitaalinen kuilu ei tullut tässä 
pienessä aineistossa esille. Ensimmäisen survey-kyselyn perusteella nuoret koki-
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vat oppineensa eniten tietotekniikasta kotona itse oppien ja kokeillen. Aineiston 
valossa informaalisessa oppimisessa näyttää olevan tärkeää se, että apua on tar-
vittaessa nopeasti saatavissa. Yksikään nuori ei raportoinut, että he eivät olisi 
kohdanneet ongelmatilanteita tietotekniikan käytön yhteydessä. 
  
Kodissa saatavilla oleva asiantuntija-apu on otettu mukaan myös kotiympäris-
töön keskittyviin teknologian käyttöä ja adoptiota käsitteleviin mallinnuksiin. 
Esimerkiksi aikaisemmin alakohdassa (2.3.5) esitellyssä MATH-mallissa se on 
mukana yhtenä riippumattomana muuttujana (Venkatesh & Brown 2001;  Shih 
& Venkatesh 2003). 

.  
 

Aihe f f % tytöt % pojat % 

Ensisijaisesti koneen sammutus  16 34,8 41,2 31,0 

Toissijaisesti sammutus 7 15,2 17,6 13,8 

Edelliset yht. 23 50,0 58,8 44,8 

Pyydän/kysyn/huudan apua … 10 21,7 29,4 17,2 

Toissijaisesti pyydetään apua 9 19,6 23,5 17,2 

Avunpyynnöt yht. 19 41,3 52,9 34,5 

Ensisijaisesti omatoiminen ongelmanratkaisu 10 21,7 17,6 24,1 

     

Apua veljeltä 5 10,9 23,5 3,4 

Apua äidiltä 1 2,2 0,0 3,4 

Apua isältä 3 6,5 5,9 6,9 

Korjaaja/ammattiapu 3 6,5 0,0 10,3 

Apua kavereilta 1 2,2 0,0 3,4 

Apua joltakin/soitan jonnekin 6 13,0 29,4 3,4 

Yht. apua 19 41,3 58,8 31,0 

 
Ongelmatilanteiden kartoittaminen osoittautui antoisaksi tutkimusalueeksi. Se on 
konkreettinen, ja monesti ongelmien kulminoituessa mukaan tulee myös vas-
tauksistakin ilmennyttä tunnepitoista latausta. Jokseenkin kaikilla nuorilla näytti 
olevan varma ja valmis toiminta-algoritmi siihen, mitä pitää tehdä, kun järjes-
telmä ei toimi toivotulla tavalla. Vastaavalla tavalla kuin kotitietokoneen hankin-
taprosessiakin tutkittaessa nousi esille, että nuorille näyttäisi jo varsin varhaises-
sa vaiheessa kehittyvän selkeitä toimintamalleja, jotka yksinkertaistavat ongel-
manratkaisua sulkemalla pois vaihtoehtoisten ratkaisujen pohdintatarpeen. Ai-
neiston perusteella aika harvaa nuorta näytti kiinnostavan tai vaivaavan tähän 
lähes automatisoituneeseen toimintamalliin liittyvä miksi-kysymys. Useimmille 
näytti riittävän se, että ongelma saadaan pois päiväjärjestyksestä mahdollisim-
man nopeasti. 
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5.1.3 Muutokset tietotekniikan laiteresursseissa ja -käytössä 

Kolmannella mittauskerralla kysyttiin myös tietokoneen keskimääräistä käytön 
määrää ja kotiin edellisen kyselyn jälkeen mahdollisesti tehtyjä hankintoja. Noin 
puolen vuoden aikavälillä samoilta nuorilta saatujen tietokoneen käytön määrän 
reliabiliteetin arvioimiseen voidaan käyttää korrelaatiota. Koko aineistolle saatiin 
pitkittäisasetelmassa kertoimeksi  r = .67, p<.01. Tytöillä korrelaatio on hieman 
voimakkaampaa (r = .72, p<.01) kuin pojilla (r = .69, p<.01). Toistettujen mitta-
usten t-testin perusteella jakaumien keskiarvot eivät poikkea toisistaan t(44) = -
1.57, p>.05. Tietokoneen käyttö on keskimäärin lisääntynyt 2.0 h/viikko eli noin 
18 min/päivä.  
  
Kuviossa 5.2 on eri mittauskertojen perusteella muodostettu sirontakuvio. Osa 
kuviossa ilmenevistä poikkeamista selittyy sillä, että kodin tietokoneresursseissa 
on eri mittauskertojen välisenä aikana tapahtunut muutoksia. Eri perheisiin oli 
hankittu yhteensä 5 tietokonetta, joista yksi on ollut perheen ensimmäinen. Ko-
neen hankkiminen on nostanut käytön määrää keskimäärin 3.3 h/viikko. Yhden 
nuoren toinen tietokone ei ollut enää hänen käytettävissään. Tietokoneen käytön 
määrä laski hänen kohdallaan 26.5 tuntia viikkoa kohden. Kahden nuoren kotiin 
oli puolen vuoden aikana hankittu laajakaistayhteys. Yllättävää kyllä, molempien 
nuorten tietokoneen käytön määrä laski. Toisella 5 h/viikko ja toisella 2 h/viikko. 
Tässä ilmeisesti kilpailutilanne perheen sisällä yhteisistä resursseista on verkko-
yhteyksien tehostumisen myötä myös muuttunut. Yhden nuoren kotikoneen 
ADSL-modeemi oli kyselyhetkellä rikki, mikä selittää käytön laskemisen 6 tun-
nista viikossa  nollaan. Sellaisten havaintojen poistaminen aineistosta, joissa oli 
mainittu puolen vuoden aikana tapahtuneista selkeistä muutoksista laiteresurs-
seissa, ei kuitenkaan ratkaisevasti korrelaatiota kasvattanut (r = .76, p<.01). Teh-
ty selvitys osoitti, että laiteinvestointien diffuusiokäyrällä on meneillään melko 
stabiili vaihe, joten kyselytutkimuksen tekemiseen ei pitäisi olla siltä osin esteitä 
(Järvinen & Järvinen 2004). Suurin osa tehdyistä hankinnoista koskee jo aikai-
semmin käytettävissä olleiden järjestelmien kehittämistä. 
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Kuvio 5.2  Toistomittauksena saadut tietotekniikan käytön määrät sirontakuvio-
na. 

5.1.4  Yhteenveto avoimista kysymyksistä saaduista tuloksista 

Avoimilla kysymyksillä saatu kvalitatiivinen aineisto sisälsi konkreettisia, pää-
osin suoraviivaisesti koulunuorison kotiarkeen liittyviä asioita ja tilanteita. Vas-
taukset heijastavat kodin sisäistä ja toisaalta muun lähipiirin välistä vuorovaiku-
tusta tietotekniikkaan liittyvissä kysymyksissä. Tietotekniikan laajemmat ja ylei-
semmät globaalit kysymykset eivät tulleet lainkaan kyselyssä esille. Jos verra-
taan tässä saatujen vastausten kokonaisuutta Havelkan (2003) korkeakouluopis-
kelijoilta saamiin vastauksiin, ovat erot suurimmat hyödyn ja yleisyyden alueel-
la. Hän käytti tutkimuksessaan yhtä kysymystä, jonka muotoilu oli seuraava: 
”What characteristics or features does information technology have that are 
important to you?” Molemmat tutkimuksessa mukana olleet vastaajaryhmät nos-
tivat aivan tärkeimpien asioiden joukkoon hyötyyn liittyvän tekijän: “IT         
improves work efficacy.” Tämä viittaa siihen, että vastaajan ikä ja elämäntilanne 
ovat vaikuttavia tekijöitä siinä, miten tietotekniikan merkitystä arvotetaan. Yksi 
merkittävä ero voi olla erityisesti se, että yliopisto-opiskelijoille on käytännössä 
tullut vastaan tilanteita, joissa tietokoneen käytöstä on ollut hyötyä esimerkiksi 
opiskelussa. Tässä tutkimuksessa hankitun aineiston perusteella näyttää siltä, että 
vastaavat tilanteet koulunuorison kohdalla ovat olleet jokseenkin harvinaisia.  

 
Nuorisolle suunnatut avoimet kysymykset toivat selkeästi esille painotuseroja 
nuorten ja aikuisten ajattelutavoissa. Hyötynäkökohtien arvottaminen ja tunnis-
taminen olivat aineiston perusteella taka-alalla. Yhdessäkään vastauksessa ei 
otettu esille tietotekniikan merkitystä koulutyön apuna eikä verkkopalvelujen 
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käyttömahdollisuuksien hyödyntämistä muuten kuin musiikin lataamisessa. 
Myös visio siitä, mitä tietoteknisiä taitoja voisi mahdollisesti tarvita tulevaisuu-
dessa,  oli vielä hämärä. Aineistossa ei myöskään tullut esille se, että tietokonei-
den käyttöön voi mennä nuorilta enemmän aikaa kuin mikä olisi kohtuullista. 
Myös tietoverkkojen käytön riskitekijät jäivät taka-alalle. Molemmat viimeksi 
mainitut tekijät ovat  usein aikuisten suurimpia lasten arkeen ja tietotekniikan 
käyttöön liittyviä huolenaiheita. 

 
Pitkittäisasetelmasta saatua, tietotekniikan käyttömäärien välistä korrelaatiota on 
vaikea suhteuttaa, koska kirjallisuudesta ei ole löytynyt tietoa vastaavasta mitta-
uksesta. Moniin tietotekniikan määrän arvioimiseen liittyviin vaikeuksiin nähden 
saatu tulos on odotusarvojen rajoissa. Metsämuuronen (2002, 43) toteaa, että 
ihmistieteissä päästään harvoin suurempiin korrelaatioihin kuin .80.  Lisäksi si-
rontakuvion (5.2) silmämääräisessä tarkastelussa muutamien poikien isot käyt-
tömäärien vaihtelut mittauskertojen välillä voivat tässä pienessä aineistossa yli-
korostua  kertoimen tulomomenttien laskennassa, jolloin korrelaatiokerroin ei 
anna oikeaa kuvaa todellisuudesta. 
  
Uusintakysely järjestettiin  edelliseen nähden noin puolen vuoden viiveellä. Pit-
kähkö aikaväli voi myös heikentää tulosta mahdollisten olosuhteiden muutosten 
ansiosta. Esimerkiksi Metsämuuronen (2000, 35)  toteaa: ”On esitetty, että puoli 
vuotta on ehdottomasti liian pitkä aika mitata reliabiliteettia testi-uusintatesti 
menetelmällä.” Hänen mukaansa pitkien aikavälien jälkeen  todennäköisesti mi-
tataan enemmän stabiiliutta kuin mittarin reliabiliteettia. Tässä tutkimuksessa on 
uusintamittauksen ajankohtaa valittaessa pyritty siihen, että vastaajat joutuisivat 
todella arvioimaan uudestaan tietotekniikkaan käyttämänsä ajan, eivätkä pelkäs-
tään muistelemaan, mitä kyseiseen lomakkeen kohtaan edellisellä kerralla kirjoit-
tivat. Ihmisten pyrkimyksestä vastata samalla tavalla kuin aikaisemmallakin ker-
ralla myös Nunnaly ja Bernstein (1994, 254) huomauttavat kirjassaan. Samanai-
kaisesti on myös nuorten tietotekniikan käytön todennäköisesti tärkeintä tausta-
vaikuttajaa eli laiteresurssien muutoksia kontrolloitu. Lisäksi mitään systemaatti-
sia isoja muutoksia, esimerkiksi luokalta toiselle siirtymistä, ei ole tapahtunut 
mittauskertojen välillä. 

 
Tutkimusprosessin kolmannessa vaiheessa saatu aineisto osoitti, että nuorten 
tietotekniikan käytön ja arvostuksen painopiste on selkeästi tietoverkkojen käy-
tön alueella. Tutkimusta on syytä fokusoida tähän suuntaan prosessin seuraavissa 
vaiheissa.    

5.2  Uuden mittarin osioiden valinta 
asiantuntijamenettelyä hyväksi käyttäen   

Tässä kohdassa käsitellään kehitteillä olevan nuorten tietotekniikkaan liittyviä 
uskomuksia ja asenteita mittaavan tutkimusinstrumentin osioiden valintaproses-
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sia. Ensin  pohditaan mittarin  uudistamisen tarvetta (5.2.1) ja sen jälkeen  kuva-
taan mittarin dimensioiden valintaan liittyviä vaihtoehtoja (5.2.2). Mittariin mu-
kaan otettavien väitteiden valintaprosessissa käytettyä asiantuntijamenettelyä 
esitellään alakohdassa 5.2.3. 

 5.2.1  Miksi uuden mittarin suunnittelu on tarpeellista? 

Monessa suhteessa järkevin tapa olisi käyttää tutkimuksessa, jos se  suinkin on 
mahdollista, jo useaan kertaan erilaisissa ympäristöissä testattuja valmiita mitta-
reita. Niiden käyttäminen antaisi esimerkiksi mahdollisuuden vertailla eri pai-
koista ja kohdejoukoista saatuja tuloksia keskenään. Yhteismitallisuuden lisäksi 
huomattava määrä inhimillistä ponnistelua olisi mahdollisuus suunnata jollekin 
toiselle alueelle. Tämänkin tutkimusprosessin ensimmäisen mittarin suunnittelu 
ja testaus on jo osoittaneet, että luotettavan mittari kehittäminen erilaisine tes-
tauksineen on työläs, epävarma ja aikaa vievä projekti.  

 
Monissa yhteyksissä on korostettu mittarin toimivuuden tarkistamista aina uu-
dessa mittaustilanteessa. Esimerkiksi TAM-mallin käytössä instrumentin validi-
suuden tarkistus on osoittautunut tarpeelliseksi. Jos instrumentti ei toimi, niin 
ohjeen mukaan se on määriteltävä uudestaan (Lee et al. 2003). Tämän tutkimuk-
sen ensimmäisen mittarin kohdalla toteutui jälkimmäistä skenaariota vastaava 
tilanne. Mittarin kehittämistä päätettiin jatkaa uudelta pohjalta, koska tutkimus-
projektin aikaisemmissa vaiheissa testattu, huomattavalta osaltaan kirjallisuudes-
sa esitetyistä mittareista poimittuihin osioihin perustuva mittari, ei toiminut tyy-
dyttävällä tavalla käytännössä. Lisäksi kohdassa (5.1) tarkasteltu kvalitatiivinen 
aineisto osoitti, että käytetty mittari ei kohdentunut riittävästi sille tietotekniikan 
alueelle, josta nuorten enemmistö on tällä hetkellä eniten kiinnostunut. Teknolo-
gia on kehittynyt ja arkipäiväistynyt, ja sen mukana nuorten kiinnostus on nyt 
leimallisesti  kiinnittynyt enemmän  tietoverkkojen käytön alueelle. Kvantitatii-
visen aineiston perusteella varsinkin tyttöjen motiivit näyttäisivät liittyvän 
enemmän tietotekniikan käytöstä saatavissa olevaan lisäarvoon kuin varsinaisesti 
laitteiden ja tekniikan kiinnostavuuteen sinänsä. 

 
Tekniikan ja olosuhteiden muutokset aiheuttavat omalta osaltaan paineita mitta-
usinstrumenttien  päivittämiseen. Ongelmana voi olla myös sukupolvien väliseen 
digitaaliseen kuiluun liittyvät tekijät. Ensimmäinen tässä tutkimusprojektissa 
testattu mittari olisi ehkä paremmin soveltunut nuorten vanhempien tietotekniik-
kauskomusten ja -asenteiden mittaamiseen kuin heidän lapsilleen. 

5.2.2 Mittarin dimensioiden valinta 

Erilaisten vaihtoehtojen etujen ja haittojen puntaroinnin jälkeen mittariin päätet-
tiin lopulta valita samat dimensiot kuin toisessa survey-kyselyssä oli ollut esillä 
eli hyöty, status, luottamus, ahdistus ja asenne. Valinnan tärkein vaikutin oli tut-



 
 
128 

kimusprosessin linjauksessa. Jos liian paljon tekijöitä muutetaan kerralla, niin  
lopulta on vaikea tunnistaa, mikä osuus mittarin uusimisella on lopputuloksissa. 
Toisaalta kvalitatiivisessa tarkastelussa (kohta 5.1) ei myöskään tullut esille sel-
laisia tekijöitä, jotka olisivat erityisesti horjuttaneet käytettyjen perusdimensioi-
den kokonaiskonseptia. Potentiaalisina vaihtoehtoina oli esillä mm. nautinto, 
itseohjautumisvalmius ja verkkososiaalisuus. Hedonististen tekijöiden mukaanot-
toa voisi perustella ainakin sillä, että nuorten tietotekniikan käyttö painottuu va-
paa-ajalle. Toisaalta avoimien kysymysten perusteella tietotekniikka sinänsä ei 
tuntunut olevan hauskaa vaan päämotiivina oli sen antama mahdollisuus  kom-
munikoida verkon kautta. Itseohjautumisvalmiuksien mukaanottoa aikaisempi 
aineisto puoltaa siinä, että nuorten enemmistö näyttäsi hankkivan tietotekniikka-
taitonsa pääosin kotona itse oppien ja kokeillen. Esimerkiksi Tuomivaara 
(2000a) käytti polkumallissaan itseohjautumisvalmiutta pelkojen ohella tietoko-
neluottamuksen selittävänä tekijänä. Lukiolaisten tietokoneen käyttöhalukkuutta 
kuvaavaan malliin se sopikin aineistoon, mutta yliopisto-opiskelijoiden vastaa-
vasta mallista se jätettiin aineistoon sopimattomana pois.  

 
Mittarin dimensiot päätettiin pitää samana kuin ensimmäisessäkin mittarissa, 
mutta niiden mittaamiseen käytettävien osioiden painotusta pyritään muuttamaan 
tutkimuksen aikaisemmista vaiheista saatujen havaintojen perusteella. Väitteiden 
muotoilussa täytyy erityisesti huomioida se, että nuoret kokivat internetin käytön 
eri muodoissaan tärkeäksi, hyödylliseksi ja hauskaksi niin tällä hetkellä kuin 
arvioiden mukaan myös tulevaisuudessa. Verkkoympäristöön virusten ja vastaa-
vien muodossa linkittyivät myös tietotekniikassa koetut negatiiviset tekijät, jotka 
kuitenkaan eivät näyttäneet olevan suoranaisena esteenä nuorten tietotekniikan 
käytölle.    

5.2.3  Mittarin osioiden valintaprosessi 

Tutkimuksen edellisissä vaiheissa oli noussut esille epäilys siitä, että käytetty 
mittari ei riittävästi vastannut sitä todellisuutta, jossa nuoret käytännössä elävät. 
Tämän korjaamiseksi päätettiin mittariin valittavien osioiden valinnassa käyttää 
nuorten omaa asiantuntemusta. Osioiden valintaan osallistui 35 kohdejoukkoa 
vuotta vanhempaa kahdeksannen luokan oppilasta sekä lisäksi viisi nuorten ja 
tietotekniikan parissa kokemusta omaavaa aikuista asiantuntijaa. Koska asiantun-
tijoissa oli suunnilleen yhtä paljon molempia sukupuolia, tällä menettelyllä us-
kottiin mittarin luonnollisella tavalla balansoituvan mittaamaan tasapuolisesti 
myös eri sukupuolia kiinnostavia tietotekniikan alueita. Samantyyppistä menette-
lyä eli seuraavan vuosikurssin opiskelijoita myös Davis, Bagozzi ja Warshaw 
(1989) käyttivät selvittäessään tutkimuksessaan tekstinkäsittelyohjelmaan liitty-
viä uskomuksia vertaillakseen kahden eri teorian antamia tuloksia keskenään.      

 
Ensimmäisessä vaiheessa valittiin hyöty-dimensiota testaamaan 13 väitettä, sta-
tusta vastaavasti 10 väitettä ja muita 12 väitettä. Osa valittavista väitteistä saatiin 
muotoilemalla ja virittämällä uudelleen ensimmäisessä ja toisessa kyselyssä ol-
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leita väitteitä ja osa kirjoitettiin kokonaan uusiksi avointen kysymysten antamat 
painoalueet huomioiden. Väitteiden karsimiseen sovellettiin asiantuntijamenette-
lyä siten, että väitteet kirjattiin vastauslomakkeelle ryhmiteltyinä kukin edusta-
mansa uskomuksen tai asenteen yhteyteen satunnaiseen järjestykseen. Jokaisen 
ryhmän yläpuolelle sijoitettiin kyseisestä dimensiosta  lyhyt kuvaileva määritte-
ly.  
 
Vastaajia pyydettiin valitsemaan jokaisesta ryhmästä 6 sellaista väitettä, jotka 
heidän mielestään parhaiten sopisivat testaamaan kyseisen  käsitteen eri puolia 
rakennettavan mittarin kohdejoukon huomioiden. Vastaajia pyydettiin myös kir-
jaamaan mahdollisia uusia väitteitä siinä tapauksessa, että jokin olennainen, eh-
dotusten joukosta poisjäänyt dimension osa-alue tulisi huomioiduksi. Samoin 
vastaajia pyydettiin siirtämään tai poistamaan sellaiset väitteet, jotka eivät heidän 
mielestään kuulu kyseisen käsitteen piiriin. 

 
Ensimmäisessä versiossa vastaajia pyydettiin järjestämään väitteet ryhmittäin 
tärkeysjärjestykseen. Se osoittautui kuitenkin liian työlääksi tehtäväksi. Saatujen 
vastausten analysoinnissa laskettiin jokaisen väitteen kohdalle osuneet valinnat 
erikseen nuorten ja aikuisten osalta. Lopuksi yksittäisten väitteiden saamat pis-
temäärät  yhdistettiin, jolloin nuorten valinnat saivat tämän tutkimuksen perus-
linjauksen mukaisesti huomattavasti aikuisia suuremman painoarvon. Uudelle 
kyselylomakkeelle väitteet valittiin pääsääntöisesti niiden saamien pistemäärien  
perusteella ja rajatapauksissa niiden sisältöä edellisessä kyselyssä hankittuun 
kvalitatiiviseen aineistoon peilaten. Tietokoneahdistusta testaamaan valittiin 9 
väitettä ja kaikkia muita mukana olleita dimensiota mitattiin jokaista 8 osion 
avulla. Lisäksi tietokoneasennetta eli tietokoneen käytöstä pitämistä mittaamaan 
kehitettiin rinnakkainen semanttinen differentiaaliasteikko Ajzenin (2006) anta-
maa esimerkkiä ja ohjeistusta mukaillen.  

 
Aineiston pienuudesta huolimatta suoritettiin järjestyskorrelaatiota käyttäen pieni 
vertailu aikuisilta (n = 5) ja nuorilta  (n = 35) saatujen dimensiokohtaisten osioi-
den  prioriteettijärjestysten kesken. Korkein kertoimen arvo saatiin hyödyn alu-
eella (r = .56) ja myös ahdistuksen, luottamuksen ja statuksen osalta kerroin oli 
samaa kertaluokkaa, mutta asenteen suhteen aikuisten ja nuorten näkemykset 
poikkesivat huomattavasti toisistaan (r = .02).  Tulos aineiston pienestä määrästä 
huolimatta tuki sitä jo aikaisemminkin  esitettyä tutkimusongelmaa ja epäilyä, 
että aikuisille on kohtalaisen vaikea tehtävä tavoittaa nuorten ajattelutapaa tieto-
tekniikkaan liittyvissä kysymyksissä. 

5.3 Kolmannen survey-kyselyn valmistelu, toteutus ja 
tulokset 

Seuraavassa käsitellään tutkimusprosessin kolmannen survey-kyselyn valmiste-
lua, toteutusta ja tuloksia. Aluksi esitellään mittari testaukseen käytettyjä tutki-
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musmalleja (5.3.1) ja sen jälkeen kohdassa 5.3.2  kuvataan mallin operationali-
sointia ja tiedonhankintaan käytettyä tutkimuslomaketta. Kohdassa 5.3.3  esitel-
lään tutkimuksen käytännön toteutusta sekä kohdassa 5.3.4  aineiston tilastollista 
käsittelyä ja tuloksia. Lopuksi kohdassa 5.3.5 on tutkimuksen viidennen vaiheen 
yhteenveto. 

 5.3.1 Mittarin testaukseen käytetyt mallit 

Kehitteillä olevan asenteita ja uskomuksia mittaavan instrumentin kvalifiointiin 
tullaan käyttämään pääosin perinteisiä faktorianalyysin piiriin kuuluvia menette-
lytapoja. Kohdassa 5.2.3 kuvattu mittarin osioiden valintamenettely ja siinä eri-
tyisesti lähinnä vertaisryhmän asiantuntijana käyttäminen aiheuttaa sen, että 
suunnitellun mittarin toimivuutta ja ilmaisuvoimaa on syytä testata tilastollisen 
tarkastelun ohella myös käytännön mallinnustilanteissa. Tätä tarkoitusta varten 
haetaan kirjallisuudesta testattuja malleja, joista saadaan ainakin suuntaa antavia 
referenssiarvoja myös mittarin toimivuuden arvioimista silmälläpitäen. 

 
Mittarin viiden eri dimension toimivuutta uskomus-asenneteorian mukaisena 
polkumallina testataan Tuomivaaran (2000a) käyttämästä mallista modifioidulla 
mallilla. Mittarin asenne-dimension  toimivuutta silloin, kun selitettävänä muut-
tujana on kompetenssi, testataan van Braakin ja Goemanin (2000) aikaisemmin 
käyttämän mallin avulla. Edellä mainitut kaksi mallia lainataan suoraan kirjalli-
suudesta ja ne esitellään tarpeellisessa laajuudessa jäljempänä testausvaiheen 
yhteydessä. Edellisten mallien ohella testauksessa kokeillaan mittarin asenne-
dimension toimivuutta myös laajemmassa kontekstissa. Yksi mielenkiinnon 
kohde tässä on se, kuinka paljon muut kuin asenteeseen liittyvät tekijät selittävät 
nuorten tietotekniikan käyttöä. TAM-mallin mukaisesti keskeisten uskomusten ja 
asenteen ulkopuolelle jääviä tekijöitä nimitetään ulkoisiksi tekijöiksi.   

   
Tarve tarkastella mittarin toimivuutta ja erilasten tekijöiden vaikuttavuutta nuor-
ten tietotekniikan käyttöön nousi avointen kysymysten analyysin yhteydessä. 
Aineiston perusteella erityisesti tietotekniikan käytöstä saatavien hyötyjen koh-
dalla näytti siltä, että nuorille ei käytännössä ole tullut vielä kovin usein vastaan 
tilanteita, joiden perusteella he olisivat voineet todentaa tietotekniikan hyödylli-
syyttä itselleen. Esimerkiksi sellaisia tehtäviä tai toimeksiantoja, joiden toteutta-
miseen tietotekniikasta olisi hyötyä, he saavat kovin harvoin niin kotoa, koulusta 
kuin muualtakaan ympäristöstään. Tähän voi liittyä myös muutenkin  nuorten 
kanssa tekemissä olevien ryhmien ohjailun ja kannustuksen niukkuutta. Ensim-
mäisessä vaiheessa esille otetun valvontakysymyksen tarkastelun perusteella 
nuorten viihteellistä tietokoneen käyttöä pyritään jossain määrin ajallisesti rajoit-
tamaan, mutta aineiston perusteella vastaavasti  tietotekniikan käytön ohjailu 
esimerkiksi työvälinekäytön suuntaan on kovin vähäistä. Kotien osalta luonnolli-
nen selitys löytyy siitä, että kotitalouksien erilaisten tehtävien ja  tekijäryhmien 
välisessä jäsennyksessä on kovin vähän lapsille kohdistettuja toimintoja (Shih & 
Venkatesh  2003). 
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Kokonaisvaltaisen  kuvan saamiseksi nuorten tietotekniikkaan käytöstä otetaan 
tarkasteluun mukaan myös kuvion 5.3 mukaisia ulkoisia tekijöitä. Tutkimusmal-
lin ja jäsentelyn pohjana on Agarwalin (2000) esittämä yleinen kehys tietoteknii-
kan henkilökohtaisesta hyväksymisestä lähinnä työympäristössä. Toisena kilpai-
levana vaihtoehtona oli Compeaun ja Higginsin (1991) Banduran teorian pohjal-
le rakentama malli, jossa olisi ollut myös kokonaistilanteeseen sopivia element-
tejä ja mm. yksilön viiteryhmän tuki jo valmiina  elementtinä. Agarwalin antama 
jäsennys näyttäisi kuitenkin kokonaisuutena paremmin sopivan nuorten ja tieto-
tekniikan välisen suhteen kuvaamiseen.  

 
 
 
   
  
   Sosiaaliset tekijät 
 
Ohjailu ja kannustus 
 
             Tietotekniikan käyttö 
 
 
  Uskomukset ja asenteet  
      
                  Yksilölliset erot 
 
  Tilannekohtaiset tekijät 
 
 

Kuvio 5.3  Tutkimuksessa käytetty malli nuorten tietotekniikan käytöstä  
 

Kuviossa  5.3 uskomukset ja asenteet liittyvät suoraan kohdassa 5.2 käsiteltyyn 
mittarin yhteen dimensioon. Ohjailu ja kannustus, joka alkuperäisessä mallissa 
”managerial interventions” kuvaa johdon toimenpiteitä, liitetään tässä sovelluk-
sessa kodin, koulun ja muiden tahojen tietotekniikkaan liittyviin tehtäviin ja toi-
meksiantoihin sekä kannustukseen. Ne voivat olla esimerkiksi tietokoneen avulla 
suoritettavia kotitehtäviä koulusta. Tähän kokonaisuuteen lisätään myös kontrol-
litekijänä esimerkiksi turhautuminen järjestelmien toimimattomuuden vuoksi. 

 
Sosiaaliset tekijät liitetään tässä lähinnä sosiaalisen normin käsitteeseen eli us-
komukseen siitä, minkälaista käyttäytymistä tietotekniikan suhteen vastaaja arve-
lee hänelle tärkeiden henkilöiden häneltä odottavan. Ohjailu ja kannustus sekä 
sosiaaliset tekijät ovat tässä käytetyn tulkinnan mukaan lähellä toisiaan eli edelli-
sessä käsitellään osittain toteutuneita asioita kun taas jälkimmäisessä käsitellään 
uskomuksia muiden toiveista. Ohjailusta ja kannustuksesta saatujen esimerkkien 
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perusteella nuori voi tehdä päätelmiä siitä, millaista käyttäytymistä häneltä ylei-
semminkin odotetaan. 

 
Tilannekohtaiset tekijät (Situational influences) liitetään tässä sovelluksessa lä-
hinnä nuorten käytettävissä oleviin laiteresursseihin. Ensimmäisen kyselyn yh-
teydessä esimerkiksi valvonnassa ja nuoren kotipaikan sijoittumisessa kunnan 
sisällä ei tullut esille merkittäviä eroja. Tutkimuksen alueellisella rajoittamisella 
on pyritty vakioimaan ja näin vähentämään tarvittavien tilannekohtaisten muut-
tujien määrää. Kodin sosioekonomiset erot rajattiin tutkimuksen ulkopuolelle. 
Vanhempien ja erityisesti sisarusten vaikutusta tarkasteltiin tarkemmin ensim-
mäisen kyselyn tiedonhankinnan ja käsittelyn yhteydessä. 

 
Yksilölliset erot liitetään tässä tutkimuksessa sukupuoleen ja tietotekniikan käy-
töstä hankittuun kokemukseen ja kompetenssiin. Tässäkin on mahdollisuuksien 
mukaan pyritty vähentämään tarvittavia muuttujia esimerkiksi valitsemalla tut-
kimukseen samaan ikäluokkaan kuuluvia nuoria.  

 5.3.2 Tutkimusmallin  operationalisointi  

Nuorten tietotekniikan käytön ohjailuun ja kannustukseen liittyen lomakkeella 
kysyttiin asteikolla 1 = en lainkaan ... 5= hyvin usein: 
• Kuinka paljon olet saanut tietokoneen hyötykäyttöön kannustavia tehtä-

viä erikseen kotoa, koulusta ja muualla?  
• Kuinka usein viimeisen vuoden aikana olet kokenut tietokoneen käytön 

turhauttavaksi sen vuoksi, että järjestelmä ei ole toiminut sillä tavalla 
kuin olisit halunnut?  

 
Sosiaalisia tekijöitä  lomakkeella kysyttiin käyttäen asteikkona suljettua väliä 0-
5 (0 = täysin eri mieltä ... 5 = täysin samaa mieltä): 
• Kotiväkeni ajattelee, että minun kannattaisi käyttää tietokonetta. 
• Opettajat ajattelevat, että minun pitäisi osata käyttää tietotekniikkaa. 
• Uskon, että kaverini toivovat minun käyttävän tietotekniikkaa. 
 

Tilannekohtaisten tekijöiden osalta mittaamiseen käytettiin samoja tekijöitä kuin 
mitä oli kysytty jo aikaisemmillakin lomakkeilla. Näitä olivat kodissa olevien 
tietokoneiden määrä, käyttäjien määrä, verkkoyhteydet ja ruuhkautuminen. Uu-
tena kysymyksenä (asteikolla: ei ensinkään, hieman, paljon) otettiin mukaan 
nuorten käytettävissä oleviin ohjelmiin liittyen: 

 
• Rajoittaako kotitietokoneen käyttöäsi se, ettei tarvitsemiasi ohjelmia ole 

käytettävissä? 
 

Yksilöllisiä eroja mitattiin myös samoilla tekijöillä kuin aikaisemmissakin kyse-
lyissä: sukupuoli, tietotekniikan käytön kokemus ja tietotekniikkaan liittyvä rooli 
kodissa. 
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Tässä kolmannessa survey-kyselyssä mitattiin tutkimusmallin selitettävää muut-
tujaa edellisiä kertoja monipuolisemmin. Kysymykset eri käyttötarkoituksista 
pidettiin samoina, mutta niiden lisäksi kysyttiin myös itsearviointiin perustuvaa 
arviota omista taidoista ja sen tärkeydestä kysymyksellä: 

 
• Missä määrin uskot suoriutuvasi seuraavista asioista ja kuinka tärkeä ky-

seinen taito sinulle on tai olisi?   
 

Koska kompetenssiin liittyvät itsearvioinnit ovat kovin suhteellisia, tyydyttiin 
tässä niin kuin esimerkiksi PISA (2005, 86) tutkimuksessakin vain karkeaan 
kolmiportaiseen asteikkoon. Suoriutuminen: 1 = en lainkaan/en ole kokeillut, 2 = 
kohtalaisesti, 3 = erinomaisesti sekä  tärkeydelle: 1 = ei lainkaan tärkeä, 2 = sa-
mantekevä, 3 = erittäin tärkeä. PISA-tutkimuksessa osaamiseen liittyviä ky-
symyksiä oli yhteensä 23 ja  asteikossa oli oikeastaan neliportainen: 1 = I can do 
this very well by myself, 2  = I can do this with help from someone, 3 = I know 
what this means but I cannot do it, 4 = I don’t know what this means.  Tässä tut-
kimuksessa luokat 3 ja 4 on yhdistetty. 

 
Tehtävien joukkoon pyrittiin sijoittamaan sekä rutiiniluontoisia perusasioita että 
myös aiheita tietotekniikan vaativammilta osaamisalueilta. Osioita oli yhteensä 
13, joista jokaiseen pyydettiin erikseen vastaajan arviota omasta suoriutumisesta 
sekä tärkeydestä. Kysytyt osaamisalueet olivat seuraavat:  

 
• laitteiston käyttöönotto (käynnistys, sammutus, ...),  
• tekstin, esim. kirjeen kirjoittaminen tekstikäsittelyohjelmalla,  
• tiedostojen kopiointi/siirtäminen  hakemistosta/tietovälineeltä toiselle,  
• sähköpostin lähettäminen ja vastaanottaminen,   
• tiedon etsiminen internetistä hakuohjelmien avulla (Google, ...),  
• verkkokeskusteluun osallistuminen (Messenger, Chat, ...),   
• valokuvien tallentaminen ja muokkaaminen tietokoneen ruudulla,  
• virusten ja vakoiluohjelmien etsiminen sekä tuhoaminen torjuntaohjel-

malla,  
• verkkopalvelujen (esim. kirjasto, aikataulut, nettikauppa, ...) käyttäminen,  
• kotisivun tai muun www- sivun toteuttaminen,  
• ohjelmien  asentaminen  (esim. Windows,  pelit, ...),  
• taulukkolaskennan perustoiminnot (Excel, ...), ja  
• oman tietokoneohjelman toteutus (Basic, C/C++, Java, Pascal, ...).  

5.3.3 Kolmannen survey-kyselyn toteutus ja osallistujat 

Tutkimusprosessin viidennen vaiheen tiedonkeruu toteutettiin vuoden 2007 en-
simmäisten kuukausien aikana. Tutkimukseen osallistuvien nuorten ikähaaruk-
kaa kavennettiin kahteen vuoteen kohdistamalla se kuudennella ja seitsemännellä 
luokalla oleviin 13-14 vuoden ikäisiin nuoriin. Tässä tutkimuksessa tehtyjen ai-
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kaisempien tarkastelujen perusteella ikäjakauman kaventamiseen ei olisi ollut 
erityistä syytä, mutta yleisesti tutkimukseen valittavien poimintaehtojen kiristä-
minen tuottaa koherentimpaa tietoa. Tällä valinnalla haluttiin eliminoida myös 
tietotekniikan valinnaisaineen valinnan aineistoa helposti vääristävää vaikutusta. 
Yhtenä perusteena oli myös käytännön tarkoituksenmukaisuus siinä mielessä, 
että tämä ikäluokka on oppivelvollisuuskoulussa vielä keskimäärin kaksi vuotta. 
Tänä aikana voidaan vielä tehdä tietotekniikan opetuksen suhteen korjaavia toi-
menpiteitä koulun taholta, jos siihen on aihetta. Se, että kouluviranomaiset ovat 
käynnistämässä vuoden 2007 syksyllä tietotekniikan käytön tehostamista juuri 
seitsemänneltä luokalta on sattuma, joskaan ei kovin yllättävä sellainen (Tuo-
mainen 2007). 

 
Tutkimukseen osallistui 77 seitsemännen luokan oppilasta sekä 46 kuudennen 
luokan oppilasta neljästä eri koulusta. Lisäksi tutkimukseen osallistui 32 seitse-
männen luokan oppilasta kunnasta, joka on lähes 400 kilometrin etäisyydellä 
toisesta kunnasta. Tyttöjä koko aineistossa oli 79 ja poikia 76. Seitsemännen 
luokan osalta molemmista kunnista tutkimukseen osallistuneet edustavat n. 90 % 
koko kunnan ikäluokasta. 

5.3.4  Aineiston käsittely ja  tulokset 

Seuraavassa kuvataan kolmannesta survey-kyselystä saadun aineiston käsittelyä 
ja tuloksia. Ensin alakohdassa 5.3.4.1 on lyhyt katsaus kyselystä saadun aineis-
ton yleispiirteisiin eri paikkakunnilta ja eri luokilta sekä kooste tietotekniikan 
osaamisen itsearvioinnista saadusta aineistosta. Sitten alakohdassa 5.3.4.2  aloi-
tetaan luvun pääteeman eli asenteiden ja uskomusten käsittely ensin eksploratii-
visella tarkastelulla ja sen jälkeen jatketaan konfirmatorisella faktorianalyysillä 
(5.3.4.3) sekä alakohdassa 5.3.4.4 varmennetaan vielä dimensioita mahdollisten 
päällekkäisyyksien osalta. Alakohdassa 5.3.4.5 esitellään kehitettyä mittaria eri-
laisten tunnuslukujen avulla. Alakohdassa 5.3.4.6 alkaa mittarin testaaminen ja 
soveltaminen käytännössä ensin regressiomallin avulla ja sen jälkeen (5.3.4.7) 
uskomus-asenne –teorian mukaista polkumallia käyttäen. Alakohdassa 5.3.4.8 
jatketaan testausta nuorten tietotekniikan käyttöön liittyvällä, itsearviointiin pe-
rustuvalla kompetenssi-mallinnuksella sekä viimeisenä testataan tietokoneasen-
teen mittaria laajemmassa  nuorten ja tietotekniikan alueelle sijoittuvassa kon-
tekstissa  Lopuksi (5.3.4.10) tehdään lyhyt yhteenveto viidennessä luvussa  esille 
nousseista tärkeimmistä kysymyksistä. 

5.3.4.1   Kysellystä saadun aineiston kuvailua 

Kyselyyn osallistui nuoria samalta paikkakunnalta kuudennelta ja seitsemänneltä 
luokalta sekä toiselta paikkakunnalta vain seitsemännellä luokalla olevia koulu-
laisia. Taulukossa 5.6 on eritelty joitakin tietotekniikan käyttöön liittyviä piirteitä 
luokan ja paikkakunnan mukaan eriteltyinä. 
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Paikkakuntakohtaisia eroja näyttäisi olevan niin, että paikkakunnan I  6. luokan 
ja paikkakunnan II  7. luokan keskiluvut ovat melko lähellä toisiaan uusimman 
koneen ikää ja verkkoyhteyksiä lukuun ottamatta. 7. luokalla eri paikkakunnalla 
asuvien tietotekniikan käytön määrässä (tuntia/viikko) on myös tilastollisesti 
melkein merkitsevä ero (t(152) = 2.556, p < .05). Jos verrataan saman paikka-
kunnan ensimmäisen survey-kyselyn vastaaviin lukuihin (taulukko 4.1), niin 
keskiluvut ovat hyvin samansuuntaiset. Paikkakuntien väliset erot voivat johtua 
verkkoliittymien saatavuuteen liittyvistä tekijöistä.   

 
Taulukko 5.6   Tietotekniikkaan liittyviä keskilukuja eri luokilta ja paikkakunnilta  

  paikkakunta I paikkakunta II 

    luokka 6  luokka 7                    luokka 7 

Vastaajia  46 77 32 

Koneet / käyttäjät 0,5 0,6 0,5 

Uusimman koneen ikä vuo. 1,8 1,9 3,2 

Verkkoyhteysindeksi * 2,7 2,8 2,2 

Ruuhkautumisindeksi * 1,9 2,2 2,0 

Käytön määrä viikossa 8,6 14,6 7,4 

Käytön kokemus  4,2 5,3 4,0 

*keskiarvo 
 

Tämän tutkimusprosessin aikaisemmissa vaiheissa ei ole kovin paljon sivuttu 
tietotekniikan käytön osaamiseen ja yleisesti kompetenssiin liittyviä kysymyksiä. 
Viimeisessä kyselyssä oli muutamia tähän liittyviä osioita, joissa nuoria pyydet-
tiin vastaamaan missä määrin uskot suoriutuvasi  ja kuinka tärkeä kyseinen taito 
on tai olisi. Asteikko oli kummankin kysymyksen osalta kolmiportainen 1 = en 
lainkaan/en ole kokeillut ... 3 = erinomaisesti. Taulukkoon 5.7 on koottu muuta-
mia tunnuslukuja tähän kysymyksenasetteluun saaduista vastauksista. Vastausten 
perusrakenteen selvittämiseksi molempiin pääkysymyksiin (selviytyminen / tär-
keys) kohdistettiin  faktorianalyysi (maximum likelihood, varimax–rotaatio), 
vaikka edellytykset faktorianalyysin toteuttamiseksi eivät asteikkojen osalta to-
teutuneetkaan. Molempiin muuttujaryhmiin näytti parhaiten sopivan kahden fak-
torin malli, joka jakoi osiot vaativampien ja muiden enemmän rutiinia kysyvien 
tehtävien ryhmiin. Taulukossa faktorit F1s ja F2s liittyvät selviytymiseen ja F1t 
ja F2t tärkeyteen. Jälkimmäisestä on merkitty vain rastilla selkeästi jommalle-
kummalle faktorille latautuneet osiot. Muutos-sarakkeessa on + notaatio, jos 
osaamisen mediaani on pienempi kuin tärkeyden ja vastaavasti - , jos osaamisen 
mediaani on suurempi kuin tärkeyttä kuvaava mediaani. Jälkimmäinen tilanne 
toteutuu ainoastaan tekstinkäsittelyn kohdalla. Käänteinen tilanne on virustentor-
juntaohjelmien käyttötaidon ja ohjelmointitaidon osaamisen kohdalla. 
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Taulukko 5. 7 Tietotekniikan käytön osaaminen ja tärkeys 

    Selviytyminen Tärkeys     

  MD F1s F2s F1t F2t muutos 

Taulukkolaskenta 1 0,70    x  

Ohjelmointi 1 0,56    x + 
Ohjelmien asentaminen 2 0,54 0,21     

Virukset yms. torjunta 2 0,46    x + 
Verkkopalvelut 2 0,45 0,30    

Kotisivujen teko 2 0,43       

Valokuvat 2 0,41 0,40    

Sähköposti 3 0,28 0,70 x   

Verkkokeskustelu 3 0,26 0,60 x   

Tiedon haku verkosta 3   0,54 x   

Käyttöönotto 3   0,51    

Käyttöjärjestelmänä 2 0,34 0,46 x   

Tekstinkäsittely 3   0,40   ▬ 

MD =mediaani            

 + = asia on tärkeämpi kuin koettu osaaminen    

▬ = asia on vähemmän tärkeä kuin koettu saaminen       

 
Tietotekniikan erilaisista tehtävistä suoriutumista käsittelevistä osioista muodos-
tettiin vastaajan kompetenssia kuvaava summamuuttuja, jota käytettiin myö-
hemmin asenne-dimension mittarin testaamiseen. Summamuuttujan reliabiliteet-
tikertoimeksi saatiin .80. Tytöt arvioivat (29.4) selviytyvänsä lomakkeella kuva-
tuista tehtävistä hieman paremmin (29.1) kuin pojat.  Keskiluvuissa ei ollut tilas-
tollisesti merkitsevää eroa t(153)= .31, p > .05). Keskilukujen valossa ikä ei vai-
kuta itsearviointiin perustuvan kompetenssiin suuruuteen. Kuudesluokkalaisten 
saama keskiarvo 29.5 oli jopa hieman korkeampi kuin seitsemäsluokkalaisten 
29,1. Ero tyttöjen osaamistaitojen hyväksi voi todellisuudessa olla vieläkin suu-
rempi, koska aikaisemmissa tutkimuksissa on ilmennyt, että yläasteella olevat 
pojat pyrkivät yliarvioimaan tietotekniikkaan liittyviä taitojaan, kun taas yläas-
teen tyttöjen itsearviointi vastasi heidän testattua osaamistaan (Mukkonen ym. 
1999, 39). Testinä tosin oli pelkästään  kirjallinen tietotekniikan käsitteisiin liit-
tyvä tehtäväosio.  

 
Tässä saatu tulos on samansuuntainen kuin äskettäin Hollannissa toteutetussa 
laajassa (n>2500) koulunuorison internet-taitoja käsitelleessä tutkimuksessakin. 
Siinä tyttöjen koulun kannalta relevanttien internet-taitojen osaaminen oli jok-
seenkin samaa tasoa kuin poikienkin. Tutkijat pitivät tulosta hämmentävänä, 
koska tytöt ovat aikaisemmissa tutkimuksissa säännöllisesti arvioineet omat ICT-
taitonsa huomattavasti poikien vastaavia taitoja alhaisemmiksi. Tutkimuksen 
kohteena oli hollantilainen koulunuoriso  ikäryhmässä 13-14 vuotta  (Kuhlemeier  
&  Hemker 2005).   
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PISA-tutkimuksessa  (2005, 45) tietotekniikan käyttötaitoja tutkittiin kolmella eri 
osa-alueella: rutiinitehtävät (routine tasks), internet-tehtävät ja korkean tason 
tehtävät (high-level tasks). Viimeksi mainittuun ryhmään kuuluivat esimerkiksi 
tietokone-esitysten valmistaminen ja tietokoneohjelmien toteutus. Suomi sijoittui 
kaikissa osa-alueissa OECD-maiden keskivaiheille. Tutkimuksen mukaan 
useimmissa maissa pojat saivat korkeampia arvoja kaikilla osaamisen alueilla, 
mutta erityisesti korkean tason tehtävien suorittamisessa. Tässä Suomesta oli 
mitattu korkein sukupuoliero kaikkien muka olleiden maiden joukosta. Vastaa-
van asian tarkistamiseksi tässä mitatusta aineistosta muodostettiin summamuut-
tuja faktorin F1s kuudesta voimakkaimmin latautuneesta osiosta ja vertailtiin 
keskiarvoja tyttöjen ja poikien kesken. Pojat saivat keskiarvoksi 11.7 ja tytöt 
hieman pienemmän eli 10.5. Aineiston koosta johtuen tämä pienehkö ero on kui-
tenkin tilastollisesti merkitsevä (t(151) = -2.74, p< .01) eli tämäkin aineisto antoi 
PISA-tutkimuksen kanssa samansuuntaisen tuloksen. PISA-tutkimuksessa oli 
mukana 41 valtiota ja niistä vain Thaimaassa tytöt olivat korkean tason tietotek-
niikkatehtävien alueella saaneet keskimäärin poikia korkeamman suoriutumisin-
deksin. 

 
Kuviossa 5.3b on esitetty  käytön määrän ja laajuuden perusteella muodostettu-
jen käyttäjäryhmien (vrt. alakohta 4.5.3) saamat kompetenssimittarin antamat 
jakaumat. Kuvioon mustalla poikkiviivalla merkittyjen mediaanien suuruusjär-
jestys on looginen. Ne jotka käyttävät tietotekniikkaa eniten ja monipuolisimmin 
tuntevat myös osaavansa tietotekniikkaa parhaiten.   

 

Kuvio 5.3b  Eri käyttäjäryhmien saamien kompetenssiarvojen jakaumat. Erillis-
pisteillä (45 ja 108) kuvioon on merkitty yleisestä linjasta poik-
keavien havaintojen koodausindeksit.   
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5.3.4.2  Asenteet ja uskomukset – eksploratiivinen tarkastelu 

Mittarin kelpoisuuden selvittämiseksi tarkasteltiin ensin sen osioiden keskinäistä 
rakennetta kokonaisuutena faktorianalyysin avulla ja sen jälkeen saatujen fakto-
reiden hienorakennetta tutkittiin erikseen aina yksi faktori kerrallaan poistaen 
perustellen ne osiot, jotka fokusoituvat enemmän jonkin muun piirteen kuin juuri 
mielenkiinnon kohteena olevan latentin muuttujan mittaamiseen. Lopuksi tarkis-
tettiin vielä jäljelle jääneiden väitteiden ryhmittyminen mittarikokonaisuutena 
faktorianalyysin avulla. 
   
Aluksi tarkasteltiin mittarin osioiden yhtenäisyyttä kaikkien mukana olleiden 
osioiden osalta. Reliabiliteettikertoimeksi saatiin  .89, mikä osoitti aineiston var-
sin yhtenäiseksi. Nuorten tietotekniikka-asennetta mitattiin kahdella eri tyyppiä 
olevalla mittarilla: kahdeksasta väitteestä muodostuvasta mittarikokonaisuudesta 
ja toisaalta semanttisen differentiaalin avulla. Kokonaismittarin tarkasteluun 
näistä valittiin ensimmäinen, koska se on perusrakenteeltaan samanlainen kuin 
mittarin muidenkin dimensioiden osiorakenne. Aineiston sopivuutta faktorointiin 
testattiin ensin Kaiser-Meyer-Olkin –testillä. Arvoksi saatiin  .77, mikä on hie-
man kestitasoa parempi, mutta ei kuitenkaan kiitettävää tasoa (Kaiser 1974). 
Bartlettin testin merkitsevyysarvo oli < .001. Koska faktorianalyysin luotetta-
vuus kasvaa, mitä enemmän havaintoja on  käytettävissä, valittiin ensimmäiseen 
aineiston tarkasteluun mukaan kaikki (n = 155) tutkimusprosessin kolmannessa 
survey-kyselyssä mukana olleet nuoret.  Faktoroinnissa käytettiin samaa (Maxi-
mum Likelihood, Varimax rotation) menetelmää kuin  tämän tutkimuksen en-
simmäisenkin mittarin kvalifioinnissa. 

    
Taulukossa 5.8, joka on luettavissa liitteessä 3, on koko kolmannesta survey-
kyselystä saadun aineiston faktoroinnista saatujen väitteiden  lataukset eri fakto-
reilla sekä väitteiden saamat kommunaliteettiarvot. Analyysi tuotti 12 faktoria, 
joiden ominaisarvo oli yli yksi. Yhteensä ne selittivät 65.5 prosenttia varianssis-
ta. Faktorien määrä oli samaa luokkaa kuin ensimmäisen mittarin tapauksessa 
(alakohta 4.2.2), jossa ominaisarvosäännön>1 perusteella saatiin 11 faktoria ja 
myös DeYoung ja Spence (2004) saivat omassa tutkimuksessaan 12 ominaisar-
vosäännön täyttävää faktoria. DeVellis (2003, 114) uskoo, että ominaisarvosään-
tö antaa yleisesti liian monta faktoria silloin kun kehitetään mittaria klassisia 
metodeja käyttäen.  
 
Oletettujen dimensioiden määrä eli viiden ensimmäisen faktorin selitysaste oli 
45.2 prosenttia. Taulukon 5.8 mukaisesti ensimmäiseen faktoriin latautuivat 
voimakkaimmin 4 luottamusta ja statusta edustavaa väitettä. Toiseen faktoriin 
latautui voimakkaimmin ahdistusta mittaavia väitteitä. Kolmanteen faktoriin 
latautui voimakkaimmin kuusi asennetta mittaavaa väitettä sekä kaksi hyötyä 
mittaavaa väitettä. Neljänteen faktoriin latautui 5 hyötyyn liittyvää väitettä, kol-
me luottamusta mittaavaa osiota sekä yksi asenneväite. Viidennen faktorin lata-
uksissa on eniten hajontaa oletettuihin dimensioihin nähden. Siihen latautui kol-
me statusta mittaavaa osiota, josta q18 latautuu suunnilleen yhtä voimakkaasti 
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myös ensimmäiselle faktorille. Sen lisäksi siihen latautui 3 ahdistusta mittavaa 
väitettä sekä yksi hyötyä mittaava väite.  

 
Oletettujen dimensioiden valossa selkein tulkinta on faktorilla 2, koska siihen 
latautuu kaikkein leimallisimmin ahdistusta mittaavia osioita. Faktoriin neljä 
latautui hyötyä ja positiivista uskoa ja tahtotilaa mittaavia väitteitä. Kahteen tä-
män tutkimuksen ensimmäiseen survey-kyselyyn verrattuna hyödyt tulivat huo-
mattavasti selkeämmin esille mittarin uudistamisen jälkeen. Faktoriin 2 latautui 
voimakkaimmin tietotekniikka-asennetta mittaavia osioita. Aikaisempien tämän 
tutkimuksen mittausten perusteella tästä dimensiosta erottui positiivista ja toi-
saalta varauksellista tietotekniikka-asennetta edustavat osadimensiot. Tässäkin 
taulukon 5.8 perusteella on jonkinlaista oireilua havaittavissa siinä, että varauk-
sellisuutta ilmentävät osiot 17, 16, 30 ja 26 ovat pirstoutuneet  huomattavasti 
kahdelle faktorille. Tätä mahdollisuutta tutkitaan vielä myöhemmin dimensioi-
den konfirmatorisen tarkastelun yhteydessä. Ensimmäiseen faktoriin on latautu-
nut tasavahvasti luottamusta ja statusta mittaavat osiot. Väitteiden sisältöjen pe-
rusteella tässä yhdistyy luottamus omaan osaamiseen ja sosiaalisten palkkioiden 
saantimahdollisuus.  

 
Taulukon 5.8 faktoriratkaisun tarkastelu puoltaa sitä mahdollisuutta, että dimen-
sioita olisikin todellisuudessa enemmän kuin viisi. Tähän viittaa myös goodness-
of-fit –testi, joka antoi χ2(661) =  876.42, p<.001). Kuudennen faktorin mukaan-
otto nostaisi selitysosuutta kuitenkin vain 3.6 prosenttiyksikköä. Se erottelee 
väittämät tarkempiin ryhmiin, mutta ei tuo tulkinnallista lisäarvoa ratkaisulle. 
Kuuden faktorin ratkaisussa mittarin osiot eivät latautuneet juuri sen selkeämmin 
oletettujen dimensioidensa mukaisesti kuin viidenkään faktorin ratkaisussa.  

 
Viidenteen faktoriin on latautunut kolme eri oletettua dimensiota, joista status ja 
ahdistus suunnilleen samanvahvuisesti. Näitä yhdistää laitteiden omistukselle 
perustuva arvonnousu ja epävarmuus ja pelko maineen menettämisestä. Tämän 
faktorin väitteiden yhteinen nimittäjä liittyy tapaan, jolla vastaaja peilaa ja arvot-
taa paikkaansa suhteessa muihin kanssaihmisiin. Tilanteen selvittämiseksi  tutkit-
tiin faktorien lukumääräkysymystä vielä toisen asteen faktoriratkaisun avulla. 
Lähtökohdaksi otettiin Oblim-vinorotaatiolla saadut 12 faktoria (ominaisarvo>1), 
joille suoritettiin Varimax-rotatointi suurimman uskottavuuden (maximum like-
lihood) menetelmällä.  Kaiser-Meyer-Olkin -testin perusteella ( .693) sekä Bart-
lettin –testin (p<.001) perusteella aineisto oli faktorointiin kohtuudella kelpaa-
vaa. Ominaisarvo >1 säännön perusteella aineistoon sopii 4 faktoria, jotka yh-
dessä selittävät 60,3 prosenttia varianssista. Ensimmäisestä faktoroinnista saatu-
jen 12 faktorin keskinäinen ryhmittyminen toisen asteen faktoroinnissa on luet-
tavissa  taulukosta 5.9, joka on esitetty liitteessä 2. 

 
Kun alkuperäiseen aineistoon kokeiltiin neljän faktorin ratkaisua, niin pääfakto-
riin latautui 19 väitettä ja näin saadulle ratkaisulle ei löytynyt selkeää tulkintaa. 
Analyysiä jatkettiin viiden faktorin pohjalta, koska se oli selkeimmin tulkittavis-
sa. 
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5.3.4.3  Dimensioiden  konfirmointi 

Seuraavassa tarkastellaan mittarin osioita kehittelyvaiheen aikana tehtyjen di-
mensio-oletusten perusteella. Dimensioiden konfirmatorinen tarkastelu tehtyjen 
oletusten pohjalta on perusteltua, koska mukana olevat osiot ovat mm. käyneen 
läpi jo yhden sisältövaliditeettiin vaikuttavan empiirisen valintaprosessin, jota 
kuvattiin alakohdassa 5.2.3. Dimensioiden yhtenäisyystarkistus tehtiin sekä re-
liabiliteettikertoimen että faktoroinnin avulla. Faktoroinnissa käytettiin suurim-
man uskottavuuden menetelmää (maximum likelihood) ja Varimax-rotaatiota.  
Mittarista poistettiin heikoimmin latautuvia osioita niin, että päästiin yhden fak-
torin ratkaisuun ominaisarvo >1 säännön perusteella. Mittarin puhdistuksessa 
pyrittiin käyttämään myös Cronbachin (1990, 181) esittämää menettelyä mittarin 
validiteetin kasvattamiseksi siten, että  poistettavien osioiden sisältöä peilattiin ja 
arvioitiin  ko. dimension määrittelyyn.  

 
Hyöty-dimension mittaamista varten mittarissa oli 9 osiota. Kun näistä kaksi 
poistettiin saatiin edellä kuvatut ehdot täyttävä ratkaisu, jossa 7 osiota yhteensä 
selittää 37.6 % varianssista. Pois jätetyt väitteet käsittelivät internetin viihteelli-
sen käytön hyödyllisyyttä sekä  tietoverkon käyttämistä koulutehtävien selvittä-
miseen ja suorittamiseen koulukavereiden välisessä vuorovaikutuksessa. Tämä 
on johdonmukaista ja ymmärrettävää siinä mielessä, että survey-kyselyjen 1 ja 2 
perusteella tietotekniikan käyttö koulutyön apuna todettiin kovin vähäiseksi, ei-
vätkä hankitusta kvalitatiivisesta aineistosta kouluun liittyvät asiat nousseet esil-
le. Taulukossa 5.8 toinen pois jätetyistä osioista latautui voimakkaimmin fakto-
rille 1 ja toinen faktorille 5. Tämä viittaa siihen, etteivät poistetut osiot muodosta 
esimerkiksi omaa hyöty-dimension aliluokkaa. Jäljelle jääneiden seitsemälle 
väitteelle  reliabiliteettikertoimeksi saatiin .72. 

 
Status-dimensiota mittaamassa oli 8 osiota, joista poistettiin 3 heikoiten latautu-
nutta. Jäljelle jääneiden viiden väitteen yhteinen selitysaste oli 50,3 prosenttia ja 
reliabiliteettikerroin sai arvon .75. Poistetuista väitteistä kaksi liittyi arvostuksen 
saamiseen muilta tietotekniikan käyttötaidosta. Kolmas mittarista pois jätetty 
osio (q29) oli muotoilu: ”Arvostan henkilöitä, jotka osaavat käyttää uusimpia 
ohjelmia ja pystyvät neuvomaan muita.” Tilanne on sikäli ristiriitainen, että juuri 
tämän väite sai sekä nuorten että aikuisten keskuudessa paljon ”puoltoääniä” 
alakodassa 5.2.3 kuvatussa mittarin osioiden valintamenettelyssä. Taulukossa 5.8 
kaikki kolme tässä poistettua osiota latautuivat eri faktoreille eli ensimmäiselle, 
kolmannelle ja neljännelle. Tämän perusteella ei ole todennäköistä, että ne yh-
dessä edustaisivat jotain status-dimension erityispiirrettä.   

 
Luottamus-dimension selvittämiseksi mittarissa oli 8 väitettä, josta 5 jäi faktori-
analyysin perusteella jäljelle. Ne selittivät yhdessä 48.6 prosenttia varianssista ja 
reliabiliteettikerroin sai arvon .72. Pois jätetyt väitteet koskivat tietotekniikan 
helppousastetta yleensä (q11), ”kuka hyvänsä voi oppia” ja onko uusien sovel-
lusten käyttöön siirtyminen enemmän haaste kuin pelon aihe (q28).  Jälkimmäi-
nen väite on ainut faktorille F2 voimakkaasti latautunut väite (taulukko 5.10). 
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Voimakkaasta latauksesta huolimatta yhden osion varaan rakentuva mittarin di-
mensio jäisi kovin kapeaksi. Lisäksi luottamus-dimension jakamista ei puolla se, 
että taulukossa 5.8 väitteen q28 latautuminen ei ollut muista poikkeavaa.  Kol-
mas poisjätettävä väite (q39) sivuaa  tietotekniikan valinnaisaineen valintaan 
vaikuttavaa motivaatiotekijää: ”Voin luullakseni opetella itsenäisesti suurimman 
osan niistä asioista, jotka minun täytyy tietää tietokoneista.” Taulukosta 5.10 
nähdään, että ominaisarvo >1 säätö antoi kaksi faktoria, josta kolme alimmaista 
osiota on poistettu. Osio q39 latautuu tässä kyllä pääfaktorille F1, mutta se on 
kuitenkin poistettu mittarista lähinnä heikon latautumisensa vuoksi.  

 
Taulukko 5.10 Luottamus-dimension faktorointi   

nro Latautuninen taul. 5.8 F1 F2 

q20 (F1) 0,708   

q35 (F1) 0,630 0,201 

q27 (F2/F3) 0,593   

q1 (F1) 0,589   

q15 (F1) 0,455   

q39 (F4) 0,249   

q28 (F4)   0,998 

q11 (F4)   0,302 

 
Ahdistus-dimensiota mittasi 9 väitettä, josta poistettiin faktorianalyysin perus-
teella 4. Jäljelle jääneet 5 osiota selittävät yhteensä 52,8 prosenttia varianssista. 
Reliabiliteettikertoimeksi saatiin  .78. Kolme poistetuista osioista latautui voi-
makkaimmin samalle faktorille 5 taulukossa 5.8. Tällaisissa tapauksissa on syytä 
tutkia, onko kyseisellä dimensiolla hienorakennetta niin, että kyse onkin esimer-
kiksi kahdesta eri dimensiosta. Tämän vuoksi tarkastellaan ahdistus-dimension 
väitteitä sekä sisällön että dimension sisäisen faktorirakenteen kannalta. Taulu-
kossa 5.11 on ahdistus-dimension väitteet, faktorilataukset sekä niiden saamien 
arvojen keski- ja hajontalukuja. Ominaisarvo >1 sääntö on antanut suurimman 
uskottavuuden menetelmällä ja Varimax-rotaatiolla kaksi melko tasavahvaa fak-
toria. Näistä ensimmäiseen faktoriin voimakkaimmin latautuneet osiot sekä väite 
q34  kuuluvat taulukossa 5.8 faktoriin  F2 ja loput ryhmittyvät faktorille F5.   

 
Taulukko 5.11 Ahdistus-dimension faktorointi  

nro F1 F2   M MD SD 
q21 0,746 0,288  2,41 2,5 1,50 
q3 0,743    2,38 2,5 1,41 
q13 0,581    2,97 3,0 1,48 
q19 0,565 0,456  2,58 2,5 1,51 
q24 0,450 0,341  2,90 2,8 1,56 
q45   0,727  1,19 0,6 1,34 
q7   0,636  1,38 0,5 1,44 
q43 0,269 0,462  2,40 2,5 1,43 
q34   0,436  1,97 2,0 1,56 

Extraction Method: Maximum Likelihood.  Rotation Method: Varimax    

M = keskiarvo,  SD =keskihajonta,  MD = mediaani 



 
 
142 

 
Osio q34 liittyy nuorten ajankäyttöön ja koulutyöhön: ”Pelkään, että innostun 
tietokoneen käytöstä niin paljon, että se häiritsee jo koulumenestystäkin.” Vasta-
usten keskiarvosta päätellen tämä todennäköisesti askarruttaa enemmän nuorten 
vanhempia kuin nuoria itseään. Väite q7 kuuluu vähän eri versioina moniin ai-
kaisempiin mittareihin: ”Pelkään, että muut huomaavat, jos teen virheen tietoko-
netta käyttäessäni.” Mediaanin ja keskiarvon erosta voidaan päätellä, että ja-
kauma on voimakkaasti oikealle vino eli nuorista kovin harvat kokevat menettä-
vänsä kasvonsa tietotekniikan käytön yhteydessä. Esimerkiksi Tuomivaara 
(2000a, 222) toteaa tietokoneahdistusta kuvatessaan: ”Ahdistuksen tuottama vas-
tustus tietokoneita kohtaan seuraa henkilön kokemasta uhasta tulla nolatuksi, 
näyttää tyhmältä tai vioittaa laitteita.”  Yhtenä syynä pieniin arvoihin voi olla se, 
että nuorten käyttäessä tietotekniikkaa pääasiallisesti kotona, heidän ei useinkaan 
tarvitse olla huolissaan ulkopuolisten arvioinneista. Verkossa he taas usein voi-
vat esiintyä tekaistulla nimellä, mikä osaltaan voi pienentää riskin tunnetta. Väite 
q45 liittyy edellisen kanssa samaan teemaan: ”Välttelen tietokoneen käyttöä, 
koska pelkään tekeväni sellaisen virheen, jota en osaa korjata.” Aineiston perus-
teella tähän liittyvät pelot ovat nuorilla harvinaisia. Aikaisemmin hankitun ai-
neiston perusteella nuoret käyttävät kovin harvoin sovelluksia, joissa voisi esi-
merkiksi yhdellä napinpainalluksella tuhota ison tietokannan. Vastaavalla tavalla 
kuin kvalitatiivisen aineiston käsittelyn yhteydessä kävi ilmi, väitteen sanavalin-
noista johtuen tässäkin on mahdollista se, että vastaajia kyllä voi huolestuttaa 
mahdolliset käyttäjävirheet, mutta se ei silti rajoita heidän tietotekniikan käyttö-
ään. Molemmille faktoreille suunnilleen tasavahvoina latautuvat kaksi osiota 
liittyvät ”ohjeisiin ja virheilmoituksiin, joita ei ymmärretä” ja tietokoneen run-
saasta käytöstä mahdollisesti aiheutuviin terveysriskeihin. Ensimmäinen osio 
tarjoaa hyvän esimerkin mittarin väitteiden herkkyydestä. Se oli muotoiltu: ”Tie-
tokoneen käyttöäni haittaa virusten ja vakoiluohjelmien pelko.”  Jakauman kes-
kiarvo on 2.41 ja se on jokseenkin symmetrinen. Survey-kyselyissä 1 ja 2 vas-
taava väite oli muodossa: ”Tietokoneen käyttöäni rajoittaa ainainen virusten ja 
vakoiluohjelmien pelko.” Keskiarvoksi saatiin silloin 1.51 ja jakauma on vahvas-
ti vino oikealle. Vähäiseltä tuntuva verbin vaihtaminen rajoittamisesta haittaa-
miseksi aiheutti ison muutoksen vastausjakaumaan. Tässä myös sana ainainen 
voi olla primäärisenä muutoksen aiheuttajana tai sen vahvistajana. Tämän perus-
teella on helppo ymmärtää, miksi usein korostetaan mittarin kehittämisen proses-
siluonnetta. 

 
Tulkinnallisesti vaikein osio on q43: ”Minua arveluttavat tilanteet, joita en tunne 
hallitsevani esim. ohjelmien rekisteröinnit ja toistuvat päivitysehdotukset verkon 
kautta.” Survey-kyselyssä 2 se oli muodossa: ”Minua arveluttavat ohjelmien 
rekisteröinnit ja toistuvat päivitykset verkon kautta.” Viittaus analyyttiseen hal-
linta-kokemukseen nosti tässä vastausjakauman keskiarvoa 0,5 yksikköä. Se la-
tautuu koko aineiston osalta (taulukko 5.8) loogisesti faktorille 2, mutta  dimen-
sion sisäisessä tarkastelussa se ei kuitenkaan johdonmukaisesti voimakkaimmin 
lataudu pääfaktorille F1 (taulukko 5.11). Jos se olisi otettu mittariin mukaan, niin  
ahdistus-dimension sisäisessä faktoroinnissa sen saama lataus jäisi kuitenkin  
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suhteessa muihin pieneksi .33, joten se päätettiin jättää pois. Osioiden karsimisen 
tärkeimpänä yleisperusteena oli se, että nuoret eivät koe poistettuihin osioihin 
liittyviä asioita itselleen tärkeiksi tietotekniikkaan liittyviksi tekijöiksi, mikä nä-
kyy mm. pienistä keskiluvuista.  

 
Asenne-dimensiota kyselyssä mitattiin sekä perinteisten väittämien että semantti-
sen differentiaalin avulla. Mittarissa oli mukana kahdeksan perinteistä asentee-
seen liittyvää väitettä. Näistä karsittiin 2, jolloin jäljelle jääneet selittivät yhdessä 
44.9 prosenttia varianssista. Näille reliabiliteettikertoimeksi saatiin .75. Taulukon 
5.12 mukaan asenne-dimension sisäinen faktorointi antoi ominaisarvo >1 sään-
nöllä kaksi faktoria. Poistetuista väitteistä toinen (q23) mittaa  vastaajan sinnik-
kyyttä selvittää tietotekniikan ongelmatilanteita ja myös q31 liittyy pulmatilan-
teisiin: ”Tietotekniikkaan liittyvät asiat kiinnostavat minua niin paljon, että olen 
valmis näkemään vaivaa pulmatilanteidenkin selvittämiseen.” Molemmat poisjä-
tetyt osiot mittaavat melko kapeaa, mutta kuitenkin tietotekniikassa tärkeää alu-
etta. Yllättävää oli se, että ne latautuivat kuitenkin eri faktoreille taulukossa 5.8.   
   

Taulukko 5.12 Asenne-dimension faktorointi    

nro Lataus taulukossa 5.6 F1 F2 

q17 (F3) 0,701   

q16 (F3) 0,600   

q41 (F3) 0,594 0,251 

q30 (F3) 0,544   

q5 (F3) 0,543 0,334 

q26 (F3) 0,479   

q23 (F4)   0,728 

q31 (F1)   0,608 

 
Asenne-dimension mittaaminen semanttisen differentiaalin avulla sisälsi 5 osio-
ta, jotka ominaisarvo > 1 säännön mukaan tuottivat yhden faktorin. Viiden osion 
yhteinen selitysaste oli 62.7 prosenttia ja reliabiliteettikertoimeksi saatiin .85.  

 
Survey-kyselyjen 1 ja 2 aineistossa tietokoneasenteesta erottui kaksi piirrettä, 
joista toinen kuvasi nuorten myönteistä ja toinen varauksellista suhtautumista 
tietotekniikkaa kohtaan. Taulukon 5.12 perusteella tässä aineistossa ei vastaavaa 
ilmiötä tullut esille taulukossa 5.8 ilmennyttä pientä pirstoutumista lukuun otta-
matta. Mittariin oli kyllä viritetty osioita, jotka jo etukäteen ennakoivat  asenne-
dimension mahdollista pirstoutumista. Esimerkiksi väitteet q16: ”Minulle tieto-
koneet ovat yhdentekeviä.” ja q30: ”En halua tietää tietokoneista enempää kuin 
sen, mikä on pakollista”, eivät näytä tässä  erottuvan peruslinjasta. Yksi mahdol-
linen selitys mittarien erilaiselle käyttäytymiselle asenne-dimension suhteen on 
siinä, että jälkimmäisen mittarin suunnitteluun saatiin nuorilta asiantuntija-apua, 
mikä saattoi ”keskimääräistää” asenteen mittaamiseen valikoituvien väitteiden 
mittausaluetta.    
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Taulukko 5.13 

Asenne-dimension kahden mittarin 

faktorointi yhdessä 

nro F1 F2   

q48c # 0,811 0,374  

q48b # 0,766 0,477  

q48e # 0,746 0,538  

q48d # 0,657 0,552  

q5 0,593 0,565  

q48a # 0,585 0,221  

q17 0,370 0,647  

q41 0,481 0,630  

q16 0,336 0,564  

q30 0,429 0,502  

q26   0,480  

Extraction Method: Maximum Likelihood.     

Rotation Method: Oblimin with Kaiser Normalization.  

#  osio on mitattu semanttisen differentiaalin avulla     

 
Koska kaksi asenne-dimensiolle käytettyä mittaustapaa mittaavat samaa latenttia 
muuttujaa – tietotekniikka-asennetta eli tietotekniikasta pitämistä, on tässä hyvä 
mahdollisuus verrata näitä mittareita  myös toisiinsa. Alkuasetelmasta johtuen on 
perusteltua olettaa, että  mittarin osiot korreloivat keskenään. Tämän vuoksi va-
littiin vinokulmainen Oblim-rotaatiomenetelmä eri mittareiden osioiden yhteis-
tarkasteluun. Ominaisarvo > 1 säännön perusteella saatiin ratkaisuksi kaksi fak-
toria, joista ensimmäinen edustaa lähinnä semanttista differentiaalia käyttävää 
mittaustapaa. Taulukosta 5.13 nähdään, että kaikki muut paitsi q26 latautuvat 
molemmille faktoreille yli .2 voimakkuudella. Osio q26 liittyy internetin palve-
lukäyttöön: ”Hoidan asioitani mieluummin kasvokontaktissa kuin nettipalvelujen 
kautta.” Tämän väitteen muista poikkeavaan käyttäytymiseen voi osaselityksenä 
olla se, että kyselyjen 1 ja 2 perusteella nuorten nettipalvelujen käyttö oli vielä 
vähäistä. Kyseinen väite voi koskettaa myös vastaajan persoonallisuusrakennetta 
muita  mittarin osioita laajemmin eli  muut kuin  pelkästään tietotekniikkaan 
liittyviä kysymykset voivat tässä olla dominoivassa asemassa. Faktorin F1 seli-
tysaste on 42.3 prosenttia ja faktorin F2 11.9 %. 
  
Myös sillä, että  käytännössä semanttisen differentiaalin osiot asemoidaan loma-
keteknisistä syistä usein kiinteäksi kokonaisuudeksi vastauslomakkeelle, voi olla 
ainakin vastausten yhtenäisyyden kannalta merkitystä. Ne muodostavat kiinteän 
graafisen toisiaan tukevan kokonaisuuden, kun taas toisen mittarin väitteet on 
sijoiteltu satunnaiseen järjestykseen mittarin muiden väitteiden joukkoon. Esi-
merkiksi loogisuustarkistuksen suorittaminen on tällöin työläs tehtävä siihen 
verrattuna, että se semanttisen differentiaalin yhteydessä voidaan tehdä yhdellä 
silmäyksellä. Tosin tässäkin on vuoroteltu osioiden suuntia Ajzenin (2006) oh-
jeistuksen mukaisesti. 
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5.3.4.4   Mittarin dimensioiden päällekkäisyyksien tarkistaminen 

Kun edellä kuvatun tarkastelun jälkeen eri dimensioihin jäljelle jääneet osiot 
yhdistettiin ja selvitettiin dimensioiden päällekkäisyyksiä uudestaan faktoriana-
lyysin avulla, niin eri dimensioihin kuuluvat väitteet hakeutuivat kahta hyöty-
dimension väitettä lukuun ottamatta omille faktoreilleen. Tämän jälkeen kaksi 
hyötyä mittaavaa ja heikoiten latautunutta väitettä poistettiin. Tulokseksi saatiin 
ratkaisu, joka osioiden hakeutumisen suhteen olisi muuten ollut kunnossa, mutta 
väitteiden latauksissa oli vielä huomattavaa pirstoutumista. Taulukossa 5.14 on 
esitetty ratkaisu, joka on saatu poistamalla jokaisesta dimensiosta heikoimmin 
latautunut osio. Ratkaisu täyttää täpärästi muilla faktoreilla lataus < 3.5 ehdon, 
mutta lataus pääfaktorilla vähintään 4.5 ei aivan täyty kahden väitteen osalta 
(Abdel-Gaid et al. 1986). Ratkaisussa on käytetty pääakselimenetelmää ja vino-
kulmaista Oblim -rotaatiota. Suurimman uskottavuuden menetelmä vinokulmai-
sella rotaatiolla tuottaa suunnilleen saman ratkaisun. Se ei ole aivan yhtä selkeä-
piirteinen kuin taulukossa 5.14 oleva ratkaisu, ja siinäkin on myös kaksi vastaa-
vaa puutetta edellä kuvattuihin latauksien voimakkuutta kuvaaviin ehtoihin näh-
den. Viisi faktoria selittivät yhteensä  58,4 % varianssista. 
 
Taulukossa 5.14 eniten pirstoutuvat osiot q20 ja  q5, jotka toisaalta koko aineis-
ton  faktoroinnissa (taulukko 5.8) latautuivat selkeästi yhdelle faktorille. Päinvas-
tainen kehitys on nähtävissä osion q27 kohdalla. Sen lataus koko aineistossa ja-
kautuu melko tasavahvasti kahdelle faktorille, mutta mittarin puhdistuksen jäl-
keen (taulukossa 5.14) se latautuu oletuksen mukaisesti luottamusta edustavalle 
F4 faktorille. 

 
Taulukko 5.14  Mittari viiden faktorin ratkaisuna    

nro Dimensio F1 F2 F3 F4 F5 
q22 hyöty 0,727         
q8 hyöty 0,597         
q40 hyöty 0,471         
q32 hyöty 0,413         
q21 ahdistus   0,865       
q3 ahdistus   0,637       
q19 ahdistus   0,628       
q13 ahdistus   0,420 -0,330     
q17 asenne     0,781     
q5 asenne 0,349   0,582     
q26 asenne     0,504     
q41 asenne     0,481     
q35 luottamus       0,694   
q20 luottamus 0,301     0,593   
q27 luottamus       0,540   
q1 luottamus       0,499   
q18 status         -0,690 
q4 status         -0,604 
q42 status         -0,537 
q25 status         -0,458 
Principal Axis Factoring, Rotation Method: Oblimin with Kaiser Normalization. 



 
 
146 

5.3.4.5 Mittarin dimensioiden tarkastelua 

Selkein ero survey-kyselyjen 1 ja 2 pohjalta saatuun mittariin nähden on siinä, 
että jälkimmäisessä mittarin kehitysvaiheessa saatiin dimensiot kohtalaisen hyvin 
erottumaan toisistaan ja esimerkiksi hyöty-dimensioon liittyvät väitteet voitiin 
pitää mittarissa mukana. Samoin taulukosta 5.15 voidaan lukea, että ahdistusta 
mittaavien väitteiden summamuuttuja saa nyt selvästi suuremman keskiarvon 
kuin ensimmäisessä mittarissa (taulukko 4.8). Taulukon 5.15 tunnuslukujen 
muodostamiseen on käytetty koko kolmannesta survey-kyselystä saatua aineis-
toa. Summamuuttujien keskiarvot ovat sekä suppeammalla että laajemmalla 
osiomäärällä yllättävän lähellä toisiaan. Statuksen ja ahdistuksen kohdalla kes-
kiarvojen erot ovat suurimmillaan. Laajemmassa dimensioiden mittaustavassa on 
statistiikkaa huomattavasti enemmän, joten vastaavat keskihajonnatkin ovat jon-
kin verran pienempiä. Semanttisen differentiaalin avulla muodostettu summa-
muuttuja antaa keskiarvoksi lähes yksikön verran suuremman asennesumma-
muuttujan arvon kuin mitä kahdella muulla mittaustavalla on saatu. Reliabiliteet-
tia mittaavat alfan arvot eri mittarien laajuuksilla ovat kohtuullisen lähellä toisi-
aan. Tässäkin semanttisen differentiaalin yhtenäisyys erottuu muulla tavalla mi-
tatuista. Lukuarvoiltaan alfan saamat arvot eivät ole kovin korkeita, mutta ovat 
toisaalta hylkäysrajan .6 yläpuolella (Nunnally & Bernstein 1994). 

 
Taulukko 5.15 Eri mittarien antamien summamuuttujien tunnuslukuja 

Dimensio 

väitteiden 

määrä M MD α 

Asenne 4 2,70 1,08 0,70 

Asenne # 8 2,85 0,83 0,72 

Asenne  (semanttinen  differentiaali) 5 3,61 0,83 0,85 

Luottamus 4 3,26 0,90 0,71 

Luottamus # 8 3,37 0,69 0,69 

Hyöty 4 3,40 0,80 0,65 

Hyöty # 9 3,45 0,67 0,72 

Status 4 2,11 1,04 0,71 

Status # 8 2,59 0,82 0,76 

Ahdistus 4 2,56 1,12 0,76 

Ahdistus # 9 2,24 0,88 0,78 

# alkuperäisen oletuksen mukainen laajempi mittari     

 
Yksi lähtökohta uuden mittarin kehittämiselle oli tuottaa erilaisten ryhmien suh-
teen mahdollisimman puskuroitu työväline, joka toimisi tasapainoisesti erilaisiin 
ryhmiin ja ympäristöihin nähden. Tähän liittyy myös kääntöpuolensa eli mittari 
voi menettää samalla ilmaisuvoimaansa ja ääritapauksessa se ei enää palvele 
ketään.  

 
Taulukossa 5.16 on molempien mittareiden antamia kesiarvoja sukupuolen, tie-
totekniikan valinnan ja kunnan mukaan eriteltyinä. Kuviossa 5.4 on graafinen 
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erittely tyttöjen ja poikien osalta. Suurin ero sukupuolien välillä on statuksen ja 
luottamuksen alueella. Kapeampialainen ja samalla tässä perusteellisemmin tes-
tattu mittari erottelee sukupuolia hieman enemmän kuin laaja-alaisempi (#) ei 
eksploratiivista tarkistusta läpäissyt mittari. Huomattava yksityiskohta on se, että 
laajempi mittari antaa tietotekniikka-asenteelle saman arvon sekä tytöille että 
pojille. Kapeampialainen mittari antaa tytöille jopa hieman korkeamman kes-
kiarvon kuin pojille. Tämä on, niin kuin aikaisemmin jo taulukon 4.3 yhteydessä 
todettiin, erittäin harvinaista  ainakin PISA (2005, 43) tulosten valossa. Myös 
siinä tutkimuksessa tietotekniikka-asennetta mitattiin neljällä väitteellä. Mittarin 
testauksessa jatkossa täytyy tarkkailla, miksi juuri asenne-dimensio näyttäisi 
kaikilla kolmella menettelyllä mitattuna melko samoja tuloksia, kun taas muiden 
dimensioiden kohdalla on kuitenkin johdonmukainen ero tyttöjen ja poikien 
kohdalla. Voidaan kysyä, onko todellisuus muuttunut vai mittari jotenkin puut-
teellinen. 

 
 

Taulukko 5.16  Mittarien eri ryhmille antamat keskiluvut    

Dimensio tytöt pojat tiet. valinnet tiet. ei val. kunta 1 kunta 2 

Asenne 2,78 2,68 2,78 2,63 2,78 2,52 

Asenne # 2,82 2,88 2,99 2,73 2,85 2,84 

Asenne  sem. diff. 3,55 3,67 3,77 3,55 3,63 3,52 

Luottamus 3,10 3,45 3,59 3,12 3,31 3,09 

Luottamus # 3,26 3,50 3,67 3,23 3,41 3,22 

Hyöty 3,28 3,59 3,62 3,34 3,46 3,33 

Hyöty # 3,33 3,57 3,54 3,42 3,48 3,33 

Status 1,85 2,37 2,27 2,07 2,13 2,02 

Status # 2,40 2,77 2,81 2,49 2,57 2,62 

Ahdistus 2,71 2,38 2,59 2,56 2,59 2,46 

Ahdistus # 2,32 2,14 2,20 2,27 2,24 2,21 

# alkuperäisen oletuksen mukainen laajempi mittari       

 
Kuviossa 5.5a on taulukon 5.16 neljä oikeanpuoleista saraketta kuvattu vastaa-
valla tavalla kuin kuviossa 5.4. Tässäkin luottamuksen kohdalla on suurin ero, 
mutta statuksen osalta ero on tasoittunut  tyttöjen ja poikien vastaaviin kuvaajiin 
verrattuna. Kuntaa 2 edustavien ja toisaalta tietotekniikkaa ei valinneiden nuor-
ten vastaavat murtoviivat ovat varsin päällekkäin, mutta tietotekniikan valinneet 
nuoret erottuvat korkeimmilla arvoilla. Mittarit näyttävät lähes samaa silloin, kun 
mitataan ahdistusta tai hyötyä laajemmalla mittarilla. Mittarin antamat tulokset 
tuntuvat oikeansuuntaisilta, koska todennäköisesti ja myös tutkimusprosessin 
toisen survey-kyselyn perusteella tietotekniikan valitsevat useimmiten nuoret, 
jotka jo muutenkin harrastavat tavallista enemmän tietotekniikkaa. 
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Kuvio 5.4  Laajemman (#) ja suppeamman mittarin summamuuttujien 
ryhmäkeskiarvot sukupuolen mukaan eroteltuina (taulukko 
5.16, kuvio yläpuolella). 

 
Kuvio 5.5a         Laajempien (#) ja suppeampien mittareiden summamuuttujien 

ryhmäkeskiarvot tietotekniikan valinnan sekä asuinkunnan mu-
kaan eroteltuina ( taulukko 5.16, Kuvio alapuolella) 
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Kuviossa 5.5b on vastaavalla tavalla kuin kuviossa 4.8 eroteltu suppeamman 
mittarin eri käyttäjäryhmille antamat ryhmäkeskiarvot. Samalla tavalla kuin en-
simmäinen mittari (kuvio 4.8) antoi uusikin mittari systemaattisesti  korkeimmat 
arvot niille, jotka käyttävät tietotekniikkaa keskimääräistä enemmän ja monipuo-
lisemmin (intensiivinen käyttö). Ahdistus-dimensiolla tämän ryhmän keskiarvo 
asettuu asteikon ja eri ryhmien saamien keskiarvojen puoliväliin. Sellaiset nuo-
ret, jotka käyttävät keskimääräistä vähemmän mutta keskimääräistä monipuoli-
semmin (ei erikoistunut käyttö) tietotekniikkaa kokivat vähiten tietotekniikkaan 
liittyvää ahdistusta.  Mittarin asenne- ja status-dimensiot erottelevat vastaaja 
ryhmät parhaiten toisistaan. Kuviosta 5.5c nähdään, että tietotekniikan erikoistu-
neessa käytössä asenne-, luottamus- ahdistus- ja hyöty-dimensioilla tyttöjen ja 
poikien saamat ryhmäkeskiarvot ovat lähimpänä toisiaan. Status-dimension koh-
dalla käytön määrä erottelee tyttöjä ja poikia eniten.   

 
 

Kuvio 5.5b Suppeamman mittarin eri käyttäjäryhmille antamat ryhmäkeskiarvot. 
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Kuvio 5.5c Suppeamman mittarin pojille ja tytöille antamien ryhmäkeskiarvojen 
ero eri (poikien ryhmäkeskiarvo – tyttöjen ryhmäkeskiarvo) käyttäjäryhmittäin 
eriteltyinä. 

 
Taulukossa 5.17 on esitetty eri mittareiden dimensioiden väliset korrelaatiot. 
Tässäkin samoin kuin ensimmäisessäkin mittarissa (taulukko 4.8) ahdistus-
dimensio korreloi mittarin muiden dimensioiden kanssa heikommin kuin mittarin 
muut dimensiot keskenään. Myös asenne-dimension mittaaminen semanttista 
differentiaalia ja toisaalta perusväitteiden avulla tuottaa yllättävän pienen keski-
näisen korrelaationkertoimen. Taulukon 5.13 faktorierittelyn ja toisaalta kuvion 
5.4 perusteella voisi odottaa muuttujien korreloivan voimakkaammin. Yksi tekijä 
voi olla siinä, että semanttinen differentiaali antaa asenteelle jo niin korkean kes-
kiarvon 3.61  (taulukko 5.14),  että asteikon yläraja (5) leikkaa muuttujien vaih-
telua keskiarvon yläpuolella.  Vastaavasti kuin taulukkoon 4.8 on tähänkin yk-
sinkertainen rooli-muuttuja otettu vertailumahdollisuuden vuoksi mukaan. Roo-
lin ja luottamus-dimension välinen korrelaatio on kohtalaisen korkea, mutta 
muuten kertoimien arvot ovat selvästi pienempiä kuin taulukossa 4.8 esitetyt 
vastaavat kertoimien arvot ensimmäisen mittarin testauksessa. Tähän vaikuttaa 
ainakin se, että viimeisessä tiedonhankinnassa ei ole vastaavaa painotusta tieto-
tekniikan valinneiden suhteen kuin toisessa syrvey-kyselyssä. Ensimmäisessä 
mittarissa rooli-summamuuttujaan voitiin ottaa mukaan myös yksi tekijä enem-
män kuin tässä viimeisessä kyselyssä. Rooli-muuttuja on tässä pidetty esillä 
myös siksi, että sen avulla voidaan toteuttaa myöhemmin  aineiston jako lähes 
yhtä suuriin ja radikaalisti eri tavalla tietotekniikkaan suhtautuviin nuoriin. 
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Taulukko 5.17 Uskomuksia, asenteita ja roolia edustavien summamuuttujien väliset korrelaa-

tiokertoimet 

 dimensio 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 

1. 

asenne 

sem. diff.                       

2. hyöty   0,432                     

3. ahdistus -0,139 0,077                   

4. asenne 0,516 0,248 -0,298                 

5. luottamus   0,531 0,286 -0,221 0,377               

6. status 0,411 0,391 0,031 0,319 0,329             

7. ahdistus # -0,220 0,083 0,864 -0,296 -0,282 0,220           

8. luottamus # 0,593 0,478 -0,128 0,386 0,851 0,342 -0,231         

9. hyöty # 0,602 0,837 0,059 0,464 0,397 0,470 0,048 0,583       

10. status # 0,430 0,511 0,108 0,247 0,381 0,899 0,254 0,451 0,546     

11. asenne # 0,596 0,391 -0,229 0,894 0,515 0,380 -0,247 0,561 0,593 0,374   

12. rooli 0,324 0,280 -0,179 0,239 0,459 0,286 -0,197 0,422 0,288 0,270 0,330 

 Lihavoinnilla on merkitty merkitsevyyttä p< .01 ja alleviivausella p<.05  

 #  merkitsee laajempaa mittaria, jossa osioita on enemmän kuin 4   

 

5.3.4.6  Mittarin testausta regressiomallin avulla  

Uuden mittarin käyttökelpoisuutta ja toimivuutta testattiin myös sen perusteella, 
kuinka hyvin se pystyy selittämään nuorten käyttöhalukkuutta ja itsearvioitua 
tietotekniikan käytön osaamista.  

 
Testaaminen aloitettiin regressiomallinnuksella. Vastaavalla tavalla kuin taulu-
kossa 4.9 ensin tutkittiin mittarien dimensioita edustavien summamuuttujien suo-
raa korrelaatiota tietotekniikan käytön määrään, käytön logaritmoituun arvoon, 
käytön laajuuteen, määrän ja laajuuden tulon logaritmoituun arvoon sekä  vastaa-
jien itsearviointiin perustuvaan kompetenssiin. Taulukkoon 5.18 on sijoitettu 
analyysin tuloksena saadut korrelaatiokertoimet. Tutkimuksen viimeisessä vai-
heessa konstruoitu mittari  antoi pienempiä korrelaatiokertoimen arvoja eli pys-
tyy ainakin yksittäisten dimensioidensa osalta heikommin selittämään nuorten 
tietotekniikan käyttöä kuin ensimmäinen mittari (taulukko 4.9). Erityisen sil-
miinpistävä ero on statuksen kohdalla, jossa taulukossa 4.9 kaikki kertoimet on 
lihavoitu kun taas tässä mittarissa se korreloi tilastollisesti merkitsevästi vain 
käytön laajuuden kanssa. Taulukkojen 4.9 ja 5.18 välillä ovat sekä mittari että 
aineisto vaihtuneet, joten niiden täsmällinen vertailu ei ole toteutettavissa. Rooli-
muuttujan korrelaatiot ovat lähinnä vertauskelpoiset, koska muuttujan arvon 
muodostustapa ei ole kovin paljon muuttunut. Jälkimmäisessä taulukossa rooli-
muuttujan ja erilaisten tietotekniikan käyttöön liittyvien muuttujien väliset ker-
toimet ovat noin 0,1 yksikköä pienemmät kuin ensimmäisen mittarin yhteydessä. 
Jos poimitaan erilaisia aineistoja esimerkiksi tietotekniikan valintaa käyttäen, 
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niin korrelaatiokertoimet ”säätyvät” vastaavasti eli ainakin yksi selittävä tekijä 
on valikoivampi  aineiston hankintatapa ensimmäisen mittarin tapauksessa. 

 

 

Taulukko 5.18 Mittarin dimensioiden korrelaatiot käytön määrään, laajuuteen sekä 

kompetenssiin 

 dimensio 

Käytön 

määrä 

ln(käytön -

määrä) 

 Käytön 

laajuus 

ln(määrä x 

 laajuus) Kompe-tenssi 

1. 

asenne sem. 

diff. 0,27 0,29 0,48 0,39 0,35 

2. hyöty   0,08 0,04 0,33 0,14 0,21 

3. ahdistus   -0,20 -0,22 -0,04 -0,19 -0,13 

4. asenne 0,37 0,42 0,36 0,45 0,25 

5. luottamus   0,23 0,34 0,38 0,41 0,44 

6. status 0,15 0,14 0,40 0,23 0,15 

7. ahdistus # -0,20 -0,20 0,00 -0,16 -0,16 

8. luottamus # 0,19 0,26 0,42 0,36 0,44 

9. hyöty # 0,19 0,19 0,53 0,33 0,33 

10. status # 0,08 0,09 0,42 0,20 0,17 

11. asenne # 0,30 0,38 0,41 0,44 0,32 

12. rooli 0,35 0,41 0,40 0,40 0,43 

Lihavoinnilla on merkitty merkitsevyyttä  p< .01 ja alleviivauksella  p<.05  

#  merkitsee laajempaa mittaria, jossa osioita on enemmän kuin 4 

ln merkitsee luonnollista logaritmia (kantalukuna on Neperin  luku n. 2,7) 

 
 
Survey-kyselyjen 1 ja 2 aineiston pohjalta kehitettyä ensimmäistä mittaria testat-
tiin myös regressiomallin avulla. Tällöin nuorten tietotekniikan käyttöä selitti 
eniten varauksellinen- ja positiivinen asenne sekä luottamus (taulukko 4.10). 
Kun  uutta mittaria ja aineistoa testattiin regressiomallia käyttäen, niin selitysas-
teet näyttivät jäävän tässä edellistä pienemmiksi, vaikka mallissa on nyt enem-
män muuttujia kuin aikaisemmin. Lisäksi kun mittarin käyttäytymistä simuloitiin 
rooli-muuttujan rajausehdoilla, niin mittari näytti toimivan selkeästi paremmin 
eli mallin selitysaste ja eri dimensioita vastaavien regressiokertoimien merkitse-
vyydet kasvoivat pienillä rooli-muuttujan arvoilla. Kun esimerkiksi selitettävänä 
muuttujana on käytön määrästä ja laajuudesta konstruoitu ”pinta-ala” ln(määrä x 
laajuus) ja selittävinä muuttujina kapeampialaisen mittarin viittä dimensiota vas-
taavat summamuuttujat, niin enemmän tietotekniikasta kiinnostuneille (rooli>2, 
n= 66) regressiomalli antaa selitysasteeksi vain .087 eli se pystyy selittämään 
vain noin 9 prosenttia varianssista. Vastaava selitysaste tietotekniikan suhteen 
vähemmän aktiivisimmille (rooli<3, n=79) nuorille oli selvästi suurempi  .324. 
Taustalla voivat jonkin verran vaikuttaa sukupuolierot, mutta se ei selitä  tilan-
netta kokonaan. Jälkimmäisessä ryhmässä tyttöjä oli 61 % ja poikia 39 %. Lisäk-
si jos samalla menettelyllä tutkitaan tyttöjä ja poikia erikseen, niin tytöille seli-
tysaste on 25 % ja pojille 24 %. Tyttöjen ja poikien suhteen erot ovat pieniä 
myös silloin, kun selitettävänä muuttujana on tietotekniikan käytön laajuus. 
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Kompetenssin suhteen erot ovat kuitenkin huomattavat. Tytöille selitysaste on 32 
% kun vastaava luku pojilla on 16%.  
 
Taulukkoon 5.19 on sijoitettu regressiomallin antamat kertoimet mittarin viittä 
dimensiota vastaaville summamuuttujille silloin kun selitettävinä muuttujina ovat 
olleet tietotekniikan käyttö ja käytön osaaminen. Mittarina on käytetty suppeam-
paa versiota (neljä osiota/dimensio), koska siinä dimensioiden välinen korrelaa-
tio on vähäisempää kuin laajemmassa mittarissa (taulukko 5.17). Yhteismitalli-
suutta edelliseen regressiomallinnukseen (taulukossa 4.10) heikentää se, että sii-
nä kertoimet saatiin Varimax-rotaation tuloksena normitetuista faktorimuuttujis-
ta. Tässäkin Oblim-vinokulmaisella rotaatiolla saatujen normeerattujen faktori-
muuttujien käyttö kasvattaa selitysastetta muutamalla prosenttiyksiköllä, mutta 
suurempi vaikutus sillä näyttää kuitenkin olevan dimensioiden merkitsevyyteen. 
Koska roolimuuttuja näytti vaikuttavan mallin antamiin tuloksiin, otettiin se mal-
liin  dummy–muuttujaksi (roolik). Viidestä mallissa mukana olevasta dimensios-
ta hyödyllä ja ahdistuksella ei ole aineiston perusteella tilastollisesti merkitsevää 
yhteyttä tietotekniikan käyttöön tai osaamiseen. Status-dimensiolla on merkitystä 
vain käytön laajuuteen eli kuinka monipuolisesti tietotekniikkaa käytetään. Luot-
tamus-dimensio näyttää vaikuttavan eniten tietotekniikan käytön osaamiseen. Jos 
kompetenssia halutaan mallintaa tarkemmin regression avulla, niin siihen kan-
nattaisi edellä esitetyn tarkastelun perusteella kokeilla myös toista sukupuoleen 
liittyvää dummy-muuttujaa. 

 
Yleisesti edellinen tarkastelu osoitti, että dimensioiden ”puhdistus” faktoriana-
lyysin avulla on samalla vienyt mukanaan aika paljon niiden ilmaisuvoimasta 
ainakin regressiomallinnukseen nähden. Aineiston perusteella regressiomallin-
nuksessa mittari toimii paremmin silloin, kun vastaajina ovat hieman keskimää-
räistä vähemmän tietotekniikasta kiinnostuneet nuoret. Yksi mahdollinen selitys 
on se, että edellä käsiteltyjen dimensioiden vaikutus saturoituu nuorten tietotek-
niikkaan suuntautuneen kiinnostuneisuuden ja harrastuneisuuden lisääntyessä ja 
resurssi- ja muiden vastaavien tekijöiden vaikutus saa dominoivan merkityksen. 
Näiden tekijöiden vaikutusta selvitetään siinä vaiheessa, kun mittaria tarkastel-
laan laajemmassa kontekstissa alakohdassa 5.3.4.9. 
 

Taulukko 5.19  Standardoidut regressiokertoimet kolmannen kyselyn aineistolle 

  laajuus ln(määrä x laajuus) kompetenssi   
roolik (0 tai 1) 0,23 ** 0,19 * 0,18 * 

hyöty 0,11  0,11  0,07  
ahdistus 0,04  0,05  -0,01  
asenne 0,22 ** 0,25 ** 0,07  

luottamus 0,13  0,26 ** 0,35 *** 
status 0,19 * -0,02  -0,06  

F 11,85 *** 10,62 *** 7,53 *** 

R2 0,30  0,28  0,27  

*** p<.001.   ** p< .01   * p< .05 

 roolik=0, jos roolimuuttuja <3, muuten roolik=1 
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 5.3.4.7  Mittarin testausta polkumallin avulla 

Asenteita ja uskomuksia on perinteisesti tutkittu ja tulkittu myös polkumalleilla, 
joiden perusoletuksena on uskomusten ja asenteen välinen kytkentä. Tämän kyt-
kennän olemassaolon perustalle on myös konstruoitu monet teknologian  hyväk-
syntää käsittelevät mallinnukset. Tämän vuoksi on tärkeää testata konstruoidun 
mittarin toimivuutta myös polkumallin muodostamana peräkkäisrakenteena. 

 
Lähtökohdaksi otetaan Fishbeinin  ja Ajzenin  asenne-käyttäytymisteoria, jonka 
pelkistetty ”kulkukaavio” on seuraava: 

 
 Uskomukset  =>  Asenteet  => Intentiot => Käyttäytyminen => ... (sykli jatkuu)     

 
Mittarin  kaikkien dimensioiden keskinäisen yhteensopivuuden  kannalta edellä 
kuvatusta ketjusta kaksi ensimmäistä vaihetta ovat tärkeimpiä. Seuraavassa testa-
taankin mittaria ensin pelkästään uskomusten ja asenteen välisen kytkennän osal-
ta ja myöhemmin sitten kahden erillisen mallin avulla selvitetään laajemmassa 
kontekstissa mittarin toimivuutta asenteen ja käyttäytymisen välisen kytkennän 
alueella.   

 
Kuviossa 5.6 on esitetty suppeamman  mittarin dimensiot polkumallina. Suunnil-
leen vastaavaa tutkimusmallia on esimerkiksi Tuomivaara (2000a, 223) käyttänyt 
nuorten tietokoneen käyttöhalukkuutta mallintaessaan. Ns. sisäiset tekijät, joista 
Tuomivaara käytti nimitystä tietokoneluottamus, yleishyödyllisyys, statusarvo ja 
tietokoneasenne, ovat sisällöllisesti suunnilleen samat, mutta Tuomivaaran tut-
kimuksessa yleishyödyllisyys jätettiin mallista pois sekä lukiolaisten että yliopis-
to-opiskelijoiden tapauksessa, koska se ei aineistossa toiminut tarpeeksi tehok-
kaana välittävänä uskomuksena. Tässä tutkimuksessa hyöty on lähempänä TAM-
mallin ”koettua hyödyllisyyttä” kuin Tuomivaaran määrittelemää ”yleishyödylli-
syyttä”. Alkuperäisessä tutkimusmallissa yleishyödyllisyyden ja statusarvon vä-
linen yhteys oletettiin korrelatiiviseksi eli hyöty ja status nähtiin erilaisiksi ta-
voiksi lähestyä tietokoneiden hyödyllisyyttä (Tuomivaara 2000a, 221).  Kuviossa 
5.6 statuksen ja hyödyn välille on asetettu yksisuuntainen polku, koska nuorten 
tietotekniikasta saamat hyödyt koostuvat heidän elämäntilanteestaan johtuen 
ensisijaisesti statusta kohottavista sosiaalisista palkkioista, joiden oletetaan vah-
vistavan myös nuorten uskomusta tietotekniikan hyödyllisyydestä.  Malleja ei 
voi täysin yksi yhteen verrata muutenkaan, koska Tuomivaaralla ulkoisena teki-
jänä oli tietokoneahdistusahdistuksen  rinnalla lisäksi oppimisluottamus, jota taas 
ei ollut mukana tässä testattavan mittarin osioiden joukossa ensinkään.  

 
Mittarin toimivuutta edellä kuvatun polkumallin tapauksessa testattiin koko ai-
neiston ja siitä poimittujen osajoukkojen avulla. Tarkkailun kohteena olivat mal-
lin sopivuutta aineistoon kuvaavien parametrien pysyminen kohtuullisissa rajois-
sa, eri dimensioiden välisten polkukertoimien merkitsevyystasot sekä selitysaste. 
Polkumalleja käsittelevät tilasto-ohjelmat raportoivat lähes automaattisesti mel-
koisen määrän testiarvoja, jotka vähän eri tavalla kuvaavat kyseisen mallin sopi-
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vuutta aineistoon. Olennaisin niistä on  χ2  -testi, jolla pyritään osoittamaan, ettei 
datan ja mallin välillä ole tilastollisesti merkitsevää eroa.  χ2 -testin arvo riippuu 
otoksen koosta, mutta yleisesti mallia pidetään aineistoon sopivana, jos  χ2–
testissä p> .05. Tässä tarkkaillaan vielä johdonmukaisesti GFI (Goodness of Fit 
Index) -arvoa, jonka pitäisi pysytellä .90 yläpuolella sekä CFI –arvoa (Compara-
tive Fit Index), jonka pitäisi pysyä .95 yläpuolella  (Metsämuuronen 2003, 564 ; 
Nummenmaa ym. 1997). 

 
Kuviossa 5.6 olevat polkukertoimet ja selitysasteet on saatu koko aineistosta. 
Tietotekniikka-asennetta on mitattu semanttisen differentiaalin avulla ja muiden 
dimensioiden mittaamiseen on käytetty suppeampaa mittaria, jossa jokaista di-
mensiota on erikseen mitattu neljän osion avulla. Tunnuslukujen perusteella mal-
li sopii kohtuullisen hyvin aineistoon:  χ2 =5.47, df = 3, p = .14, GFI = .99 ja CFI 
= .95. Luottamuksen ja hyödyn välinen yhteys on  tilastollisesti melkein merkit-
sevä, ahdistuksen ja luottamuksen sekä statuksen ja asenteen väliset yhteydet 
ovat tilastollisesti  merkitseviä  ja loput yhteydet ovat tilastollisesti erittäin mer-
kitseviä. Ahdistus selittää tietotekniikkaluottamuksen vaihtelusta vain 5 % ja 
ahdistus, hyöty, luottamus ja status yhdessä selittävät asenteen vaihtelusta 40 
prosenttia. Suurin ero Tuomivaaran saamaan mittaustulokseen nähden on  

Kuvio 5.6  Suppeamman mittarin dimensioista muodostettu polkumalli. Asenne-
dimensiota on mitattu semanttisen differentiaalin avulla. 

 
 
siinä, että tässä hyötydimensiolla näyttäsi olevat suunnilleen sama painoarvo 
kuin mittarin muillakin dimensioilla. Tuomivaaran tutkimuksessa yleishyödylli-
syys poistettiin malliin sopimattomana sekä lukiolaisia että yliopisto-
opiskelijoita kuvaavista polkumalleista. Toinen mielenkiintoinen piirre liittyy 
tietotekniikka-ahdistukseen, jolle tässä mittauksessa saatiin tilastollisesti melkein 
merkitsevä yhteys tietotekniikkaluottamukseen. Standardoidun polkukertoimen 
arvoksi saatiin -.23. Vastaava kerroin oli lukiolaisten tapauksessa .63 ja yliopis-
to-opiskelijoille peräti .91 ja sille löytyi  yhteys (polkukerroin .68)  myös suoraan 
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tietotekniikka-asenteeseen. Tuomivaara (2000a, 229) toteaakin yliopisto-
opiskelijoiden osalta: ”Tietokoneahdistus on hyvin merkittävä selittäjä asentei-
den lisäksi myös tietokoneluottamukselle selittäen jopa 82 % sen vaihtelusta.”  
Tämän perusteella tässäkin kokeiltiin polun asettamista ahdistuksen ja asenteen 
välille, mutta yhteys ei ollut tilastollisesti merkitsevä ja polkukertoimenkin arvo 
jäi vaatimattomaksi  - .08. Malli pysyi lisäyksen jälkeenkin tunnuslukujensa 
osalta hyväksyttävissä rajoissa, mutta selitysaste ei noussut. Vaikka näitä tutki-
muksia ei ole mahdollista täsmällisesti verrata toisiinsa, niin yleisesti sekä reg-
ressioanalyysin että polkumallinnuksen perusteella tietotekniikka-ahdistuksen tai 
sen puuttumisen merkitys ei tule esille tässä testattavalla mittarilla vastaavalla 
painoarvolla kuin Tuomivaaran käyttämällä mittarilla. Vertailussa täytyy noudat-
taa kuitenkin varovaisuutta, koska sekä kohdejoukko, ajankohta että käytetyt 
mittarit poikkeavat merkittävästi toisistaan. Esimerkiksi näiden tutkimusten tie-
donhankinta-ajankohtien välillä on todellisuudessa aikaa kulunut yli 10 vuotta 
(1996–2007).  

 
Kun samaa mittaria testattiin samalla polkumallilla aineistolla, johon valittiin 
tietotekniikasta vähemmän kiinnostuneita nuoria (roolimuuttujan arvo <3, n=86), 
niin saadut tunnusluvut osoittivat mallin sopivan aineistoon edellistä paremmin: 
(χ2 =2.81, df = 3, p = .42, GFI = .99 ja CFI = 1.00). Mallin asenteeseen liittyvä 
selitysaste laski kuitenkin 4 prosenttiyksikköä (40 % ->36 %). Luottamuksen ja 
asenteen välinen suora kytkentä vahvistui (p(asenne, luottamus) = .42) ja luotta-
muksen ja hyödyn välinen kytkentä katosi käytännössä kokonaan (p(hyöty, luot-
tamus) =0.00). Myöskään tässä aineistossa kokeiltu ahdistuksen ja asenteen väli-
nen suora kytkentä ei antanut aihetta jatkotutkimukselle. 

 
Vastaava tarkastelu tehtiin myös enemmän tietotekniikasta kiinnostuneiden nuor-
ten aineistolla (roolimuuttujan arvo >2, n = 66). Tunnusluvut osoittavan tässäkin 
mallin sopivan aineistoon: (χ2 =3.38, df = 3, p = .34, GFI = .98 ja CFI = .97). 
Asenteeseen liittyvä selitysaste (33 %) oli pienempi kuin vastaava luku koko 
aineistolle. Mallin keskellä olevien kytkentöjen luottamus – asenne ja status – 
hyöty polkukertoimen arvot suunnilleen puolittuivat edelliseen verrattuna niin, 
että jälkimmäinen yhteys ei ollut enää ensinkään tilastollisesti merkitsevä. 
Myöskään luottamuksen ja statuksen välinen yhteys ei tässä  aineistossa ollut 
tilastollisesti merkitsevä (p (status, luottamus) = .15)  Edellä tehty tarkastelu tu-
kee sitä regressiotarkastelun yhteydessä tehtyä arviota, jonka mukaan muut kuin 
tässä käytetyn mittarin dimensioita edustavat tekijät, ovat tärkeämmässä asemas-
sa tietotekniikasta kiinnostuneille nuorille kuin  tietotekniikasta vähemmän kiin-
nostuneille nuorille.   

 
Samalla tavalla tarkasteltiin mittarin herkkyyttä myös mahdollisten sukupuo-
lierojen osalta. Tyttöjen (n=79) tapauksessa malli sopii täpärästi aineistoon: (χ2 
=7.42, df = 3, p = .06, GFI = .96 ja CFI = .81). Viimeisen tunnusluvun arvo on jo 
edellä esitetyn suosituksen CFI  > .95 ulkopuolellakin. Asenteeseen liittyvä seli-
tysaste oli 35 prosenttia ja vastaava hyötyyn liittyvä selitysaste oli 30%, mikä on 
noin kaksinkertainen koko aineistoon verrattuna. Vastaavasti statukseen liittyvä 
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selitysaste oli vai 4 % kun se koko aineistossa oli 11 %.  Ahdistuksen ja luotta-
muksen  (p(luottamus, ahdistus) = -.09) sekä luottamuksen ja statuksen (p(status, 
luottamus) = .19) väliset yhteydet eivät olleet tilastollisesti merkitseviä.  

 
Poikien aineiston (n = 76)  sovituksessa oli tunnuslukujen valossa samoja vaike-
uksia kuin tyttöjenkin kohdalla: (χ2 =7.72, df = 3, p = .052, GFI = .96 ja CFI = 
.84). Asenteeseen liittyvä selitysaste oli kuitenkin 49%, mikä on 14 prosenttiyk-
sikköä vastaavaa tyttöjen arvoa korkeampi. Vastaavasti taas hyötyyn liittyvä seli-
tysaste oli  pojilla 11% kun se tytöillä oli 30%. Pojilla statukseen liittyvä seli-
tysaste oli  nelinkertainen (16%) tyttöjen vastaavaan lukuun verrattuna.  Suurin 
ero tyttöjen ja poikien välillä näytti syntyvän hyödyn ja statuksen selitysosuuksi-
en suhteissa. Tytöillä se on 30/4 ja pojille 11/16.  Tähän vaikuttaa se, että pojilla 
luottamuksen  ja hyödyn välinen kytkentä on olematon (p(hyöty, luottamus) = - 
.02)  samalla, kun se tytöillä  oli tilastollisesti erittäin merkitsevä (p(hyöty, luot-
tamus) = .35) ja tietotekniikasta kiinnostuneimpien ryhmässä vastaava polkuker-
roin oli .27.  Pojilla myös ahdistuksen ja luottamuksen välinen kytkentä oli eri 
ryhmiä vertailtaessa kaikkein voimakkainta p (luottamus, ahdistus) = - .36.  

 
Kuvio 5.7  Laajemman  mittarin dimensioista muodostettu polkumalli. 

 
Kuviossa 5.7 on vastaava polkumalli kuin kuviossa 5.6, mutta mittarina on käy-
tetty laajempaa vähintään 8 väitettä dimensiota kohti sisältänyttä mittaria.  Kuvi-
on polkukertoimet ja selitysasteet on saatu koko aineistoon (n=155) kohdistu-
neesta mittauksesta. Dimensioiden välisistä poluista statuksen ja asenteen väli-
nen yhteys ei ole tilastollisesti merkittävä. Luottamuksen ja hyödyn välinen pol-
ku on tilastollisesti merkitsevä ja kaikki loput kytkennät ovat tilastollisesti erit-
täin merkitseviä. Ongelmana on kuitenkin se, että malli ei sovi aineistoon: (χ2 = 
25.62, df = 3, p = .00, GFI = .93 ja CFI = .73). Mittaria testattiin myös vastaavil-
la aineiston osituksilla kuin edellä kuvatussa kapeampialaisenkin mittarin tapa-
uksessa.  Tytöille saatiin asenteen selitysasteeksi 56% ja χ2 = 17.28 ja  p = .00. 
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Pojille vastaavasti selitysaste oli 47% ja χ2 = 19.17 ja p = .00. Tietotekniikasta 
vähemmän kiinnostuneille (roolimuuttujan arvo <3) saatiin selitysasteeksi 56 %,  
χ2 = 18.10,  p = .00. Tietotekniikasta enemmän innostuneet (roolimuuttujan arvo 
>2) asenteeseen liittyvä selitysaste oli 37%, χ2 = 9.05, p = .03. Näistä viimeinen 
on mallin sovituslukujen valossa lähimpänä kelvollista. Jos mallista katkaistaan 
esimerkiksi statuksen ja asenteen välinen kytkentä, niin päästään  jo sovituksessa 
lähes minimitason yläpuolelle: (χ2 = 9.16, df = 4, p = .057, CFI = .94 ja GFI = 
.81).   

 
Yleisesti ainakin kapeampialainen mittari näytti polkumallinnuksessa toimivan 
paremmin kuin regressiotarkastelussa, jossa ahdistus-, hyöty- ja status-
dimensioiden rooli jäi kovin vähäiseksi. Tulos on sinänsä sopusoinnussa asenne-
uskomus –teorian kanssa eli mittarin useimpien dimensioiden suora vaikutus oli 
melko vähäistä. Sitä vastoin dimensioiden vaikutus välittyi muiden dimensioiden 
kautta. Uskomusten muodostamista poluista generoituu polun päättyessä henki-
lön ajatuksissa asenne, joka puolestaan ohjaa henkilön käyttäytymisaikomuksia. 
Asenteen ja toiminnan välistä kytkentää tarkastellaan esimerkkien valossa ala-
kohdissa 5.3.4.8 ja 5.3.4.9. 

 
Se, että laajemmalla mittarilla käytettyä polkumallia ei saatu sopimaan aineis-
toon edes minimivaatimuksilla,  ei sinänsä ollut kovin suuri yllätys. χ2 –testi 
asettaa  mittarille jo näinkin  pienellä aineistolla melko tiukat rajat  Isoille aineis-
toille p >.05 on vieläkin tiukempi, koska χ2 –testiarvo kasvaa aineiston kasvaes-
sa.    

5.3.4.8  Tietotekniikka-asenteen ja kompetenssin välinen yhteys 

Tässä kohdassa selvitetään millä tavalla asennemittari toimiin nuorten tietotek-
niikan käyttöön liittyvän osaamisen selittäjänä, ja mitkä muut tekijät siihen vai-
kuttavat. Testaukseen  sovelletaan polkumallia, jota van Braak ja Goeman (2000) 
käyttivät tutkiessaan sosiaalitieteiden opiskelun alkuvaiheessa olevien yliopisto-
opiskelijoiden tietokonekompetenssiin vaikuttavia tekijöitä. Tutkimuksen ja mal-
linnuksen tarpeellisuutta van Braak ja Goeman perustelevat kolmella tekijällä: a) 
yliopistossa opiskelunsa aloittaneiden tietokonetaidoissa on paljon hajontaa, b) ei 
ole olemassa yksimielisyyttä siitä, millaisen tietotekniikkaan liittyvän kompe-
tenssitason opiskelijan pitäisi akateemisen opiskelunsa aikana saavuttaa, eikä c) 
yksimielisyyttä myöskään siitä, millaisella opetuksella kyseiseen osaamistasoon 
päätäisiin. Samojen ongelmien kanssa ollaan edelleen  tekemisissä noin 5 vuotta 
myöhemmin ja viisi vuotta nuorempien koululaisten tietotekniikkaan liittyvien 
taitojen tasoa ja tarpeellisuutta pohdittaessa.  

 
Mittarin asenne-dimension testaamiseen käytetyn mallin hahmotelma on esitetty 
kuviossa 5.8. Mallin perusasetelma pidetään van Braakin ja Goemanin (2000) 
esittämässä muodossa, koska tällä menettelyllä voidaan saada vertailumahdolli-
suus nuorten tietotekniikan osaamiseen vaikuttavista tekijöistä. Selitysasteita ja 
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erilaisia muitakin tekijöitä verrattaessa täytyy kuitenkin muistaa, että malli on 
alunperin viritetty n. 5 vuotta vanhemmille, saman opintosuunnan Brysselissä 
sijaitsevassa yliopistossa valinneille yliopisto-opiskelijoille noin viisi vuotta ai-
kaisemmin. Mallissa selitettävänä muuttujana on tietotekniikan käyttöön liittyvä 
kompetenssi. Tässä tutkimuksessa sitä mitattiin 13 osiota käsittävästä mittarista 
saadulla summamuuttujalla.  Van Braak ja Goeman (2000) käyttivät omassa tut-
kimuksessaan mittaria, joka sisälsi kymmenen kysymystä  tekstinkäsittelyn, 
käyttöjärjestelmän sekä webin perustoiminnoista. Tälle 30 kysymyksen muodos-
tamalle kokonaisuudelle he antoivat nimeksi IKBCA-S  (In-depth Knowledge of 
Basic Computer Applications Scale). Kompetenssin mittaamiseen käytetyt mitta-
rit ovat erilaiset, mutta molemmissa tutkimuksissa kompetenssin mittaaminen 
perustuu vastaajan subjektiiviseen arvioon omasta osaamisestaan. Samalla perus-
teella on polkumallin osakokonaisuuksista mitattu sukupuoli, käytön kokemus ja 
käytön määrä. Laiteresurssien paikalla on kotitietokoneen käyttömahdollisuus 
(Home access to a computer). Tässä tutkimuksessa vastaavalla paikalla on erilai-
sista tietotekniikan käyttömahdollisuuksiin kotiympäristössä vaikuttavista teki-
jöistä koottu summamuuttuja. Siinä on mukana kotitietokoneiden määrä käyttäjiä 
kohti, verkkoyhteys, ruuhkautuminen, uusimman koneen ikä sekä mahdollinen 
tietotekniikan käytön rajoittuminen sen vuoksi, ettei sopivia ohjelmia ole ollut 
käytettävissä.  

Kuvio 5.8 Mittarin asenne-dimension testaamiseen käytetty polkumalli (van 
Braak  & Goeman 2000). 

 
Mittarin asenne-dimension toimivuutta testataan vastaavalla tavalla kuin alakoh-
dassa 5.3.4.7. Testausasetelmassa polkumalli pidetään samana ja asenne-
dimension mittaamiseen käytettyä mittausinstrumenttia  (suppeampi, laajempi ja  
semanttinen differentiaali) sekä vastanneiden poimintaperusteita varioidaan. 
Muutoksista aiheutuvien vaikutusten tarkkailun kohteena ovat polkumallin so-
pimista aineistoon osoittavat tunnusluvut, kompetenssiin liittyvä selitysaste sekä 
eri osatekijöiden väliset polkukertoimet. 
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Kuviossa 5.8 esitetyt polkukertoimet ja selitysasteet edustavat koko aineistoa 
silloin, kun asennetta on mitattu semanttisen differentiaalin avulla.  Kompetens-
siin liittyvä selitysaste on vaatimaton 20 %, mutta  malli sopii aineistoon koh-
tuullisen hyvin: (χ2 = 6.37, df = 5, p = .27, CFI = .99 ja GFI = .99).  Käytön mää-
rän ja kompetenssin sekä käytön määrän ja asenteen väliset yhteydet ovat tilas-
tollisesti erittäin merkitseviä. Asenteen ja kompetenssin välinen yhteys on tilas-
tollisesti merkitsevä ja kaikki loput 7 polkua eivät ole tilastollisesti merkitseviä. 
  
Jos asennetta mitataan suppeammalla mittarilla ja muuten vastaavalla asetelmal-
la, niin kompetenssiin liittyvä selitysaste putoaa 4 prosenttiyksikköä lähinnä siitä 
syytä, että asenteen ja kompetenssin välinen yhteys heikkenee ja polku ei ole 
enää tilastollisesti merkitsevä (p(kompetenssi, asenne) = .06). Malli sopii aineis-
toon kuitenkin hieman edellistä paremmin: (χ2 = 5.12, df = 5, p = .40, GFI = .99 
ja CFI = .99). 

 
Jos taas asennetta mitataankin laajemmalla vähintään 8 osiota/dimensio käsittä-
vällä mittarilla, niin kytkentöjen tilastolliset merkitsevyydet ovat samat kuin se-
manttisen differentiaalin tapauksessa, mutta  asenteen ja kompetenssin välinen 
kytkentä on heikentynyt  (p(kompetenssi, asenne) = .15) niin, että kompetenssin 
selitysaste on 2 prosenttiyksikköä pienempi (18%). Tunnuslukujen valossa laa-
jemman mittarin käyttö antaa näistä kolmesta vaihtoehdosta parhaan sovituksen 
aineistoon: (χ2 = 3,67, df = 5, p = .60, GFI = .99 ja CFI = 1.000). 

 
Kokonaisuutta arvioitaessa asenteen määrittämiseen käytetyllä mittarilla ei ollut 
kovin ratkaisevaa vaikutusta lopputuloksen kannalta. Laajin mittari näyttäsi kui-
tenkin sopivan parhaiten mallissa mukana olevien tekijöiden ja kokonaisaineston 
kanssa yhteen. Van Braakin ja Goemanin (2000) saamaan tulokseen nähden 
huomionarvoista kokonaisaineiston testauksen osalta oli se, ettei tietotekniikan 
käytön kokemuksella eikä sukupuolella ole aineiston perusteella käytännössä 
juuri mitään vaikutusta kompetenssin muodostumiseen. Niiden vaikutus asenteen 
muodostumiseen on myös kovin vähäinen yliopisto-opiskelijoihin nähden. Pol-
kukertoimien perusteella laiteresurssien vaikutus on aivan samaa luokkaa mo-
lemmissa tutkimuksissa. 

 
Jos samalla polkumallilla tutkitaan tietotekniikasta vähemmän kiinnostuneita 
nuoria (roolimuuttujan arvo <3), niin laajemmalla asennemittarilla  kompetenssin 
selitysasteeksi saadaan 27%. Malli sopii aineistoon edellistä paremmin: (χ2 = 
1,28, df = 5, p = .94, GFI = .997 ja CFI = 1.000). Asenteen ja kompetenssin väli-
nen yhteys nousee mallin poluista voimakkaimmaksi (p(kompetenssi, asenne) = 
.33) samalla tavalla kuin yliopisto-opiskelijoidenkin tapauksessa oli käynyt. Lai-
teresurssien vaikutus pienenee kokonaisaineistoon nähden ja myös sukupuolella 
on melkein merkitsevä yhteys kompetenssiin (p(kompetenssi, sukupuoli)=-.22). 
Se on jopa hieman voimakkaampi kuin yliopisto-opiskelijoiden tapauksessa 
(.13), mutta edelleenkään sukupuolen ja käytön määrän tai sukupuolen ja asen-
teen väliltä ei ilmennyt  yhteyttä toisin kuin oli  yliopisto-opiskelijoiden tapauk-
sessa.  
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Jos samassa asetelmassa asennetta mitataankin semanttisen differentiaalin avulla, 
niin sukupuolen ja kompetenssin välinen yhteys säilyy, mutta asenteen ja kompe-
tenssin välinen polkukerroin huomattavasti pienenee ( .33 -> .19) ja samalla 
myös kompetenssin selitysaste laskee 6 prosenttiyksikköä. Tältä osin eli tutkitta-
essa asenteen merkitystä tietotekniikasta vähemmän kiinnostuneiden nuorten 
tapauksessa kompetenssin muodostumiselle saadaan  aika erilainen kuva riippu-
en siitä, millä mittarilla asenne-dimensiota on mitattu. Tässäkin tapauksessa mal-
li sopii vielä aineistoon varsin kohtuullisesti: (χ2 = 3,32, df = 5, p = .65, GFI = 
.99 ja CFI = 1.000). 

 
Jos vastaavaan asetelmaan poimitaan tietotekniikasta enemmän kiinnostuneet 
(roolimuuttujan arvo>2, n=66), niin laajemmalla asennemittarilla saadaan kom-
petenssin selitysasteeksi vain 14 %.  Ratkaiseva muutos johtuu siitä, että poluista 
vain laiteresurssien ja kompetenssin välinen yhteys nousee merkitseväksi (p 
(kompetenssi, laiteresurssit) = .31). Tulos on samansuuntainen kuin edellä ala-
kohdassa 5.3.4.7 esille otettu piirre, jonka mukaan muut kuin asenteisiin ja us-
komuksiin liittyvät asiat nousevat sitä tärkeämmäksi, mitä aktiivisempi nuori on 
tietotekniikan suhteen. Malli sopii kohtuudella  aineistoon tässäkin tapauksessa 
vaikkakaan CFI arvo ei pysy aivan minimiarvon yläpuolella: (χ2 = 5.99, df = 5, p 
= .31, GFI = .97 ja CFI = .84).   

 
Yhteenvetona voidaan todeta, että valikoimattomaan kokonaisaineistoon nähden 
testauksen kohteena olleet kolme asenne-dimension mittaria toimivat suunnilleen 
samalla tavalla kompetenssia mallintavassa polkumallissa. Tietotekniikasta vä-
hemmän kiinnostuneiden nuorten tapauksessa mittarin valinta on kriittinen tekijä 
sen suhteen, millainen kokonaiskuva  kompetenssiin vaikuttavista tekijöistä tut-
kimuksessa syntyy. Tietotekniikan suhteen aktiivisimpien nuorten tapauksessa 
käytetystä mittarista riippumatta asennetekijät näyttivät vaikuttavan kovin vähän 
kompetenssin syntymiseen. Käytettävissä olevat laiteresurssit erottuivat heillä 
selkeästi kompetenssin syntymiseen vaikuttavaksi tekijäksi. Alakohdassa 5.3.4.9 
selvitetään mitkä muut tekijät ovat mahdollisesti taustalla vaikuttamassa. 

 
Van Braakin ja Goemanin (2000) tutkimukseen nähden ja muutenkaan ei ole 
helppo ymmärtää, miksi nuorten tietotekniikan käytöstä hankkiman kokemuksen 
kestolla ei näytä olevan juuri minkäänlaista vaikutusta kompetenssin kehittymi-
selle tai tietokoneasenteen muodostumiseen. Yliopisto-opiskelijoitten tapaukses-
sa vastaavat polkukertoimet olivat .23 ja .28. Lisäksi tietokoneen käytön määrä 
ja kokemus korreloivat (r=.17). Tämän selvittämiseksi tarkasteltiin vielä aineis-
toa hienojakoisemmin roolimuuttujan avulla. Oletusarvoisesta jatkuvuudesta ja 
lineaarisuudesta poiketen sen taustalta löytyikin jyrkkää kvantittumista. Tauluk-
koon 5.20 on poimittu joitakin edellä kuvattuun kompetenssitarkasteluun liittyviä 
lukuja roolimuuttujan mukaan eriteltyinä. Siitä voidaan lukea, että polkumallin 
käytön määrän ja kokemuksen välinen korrelaatio on kohtuullisen huomattava ja 
lisäksi eri suuntainen roolimuuttujan arvoilla 3 ja 4. Edellisessä ryhmätarkaste-
lussa (roolimuuttujan arvo>2) kokonaiskorrelaatioksi tuli erisuuntaisuudesta joh-
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tuen .05. Tarkemmassa erittelyssä positiivisen korrelaation (rooli=3) aiheuttajina 
ovat pääosin sellaiset nuoret, jotka ovat kodissaan tietotekniikan suhteen vaatijan 
roolissa ja joilta kysytään neuvoa yleensä ensin, mutta jotka eivät suorita kodis-
saan yleensä asennuksia. Heille malli antaa myös kompetenssin selitysasteeksi 
selvästi muista pienemmän arvon (6%). Molemmilla ryhmillä (rooli=3, rooli=4) 
on  keskiarvolla mitattuna jo viisi vuotta kokemusta tietotekniikan käytöstä. Roo-
limuuttuja arvolla 3 poimitut nuoret käyttävät tietotekniikkaa keskimäärin 14,3 
tuntia viikossa, kun vastaava keskiarvo roolimuuttujan arvon 4 omaaville oli 
16,5 tuntia viikossa. Useimmilla nuorilla näyttää olevan jo niin monen vuoden 
kokemus tietotekniikan käytöstä takanaan, ettei sillä ole enää kovin suurta merki-
tystä kompetenssin syntymiselle.     

 
Taulukko 5.20  Kompetenssin mallintamiseen liittyviä tekijöitä roolimuuttujan eri arvoilla 

Rooli n p 

laiteresurssit

->kompet.p 

asenne->      

kompetenssi r (kokemus, määrä) 

kompetenssin  

selitysaste   

1 47 .86 .14 .25 .02 .35  

2 32 .76 .41 .38 .01 .32  

3 36 .84 .13 -.12 .43 .06  

4 30 .17 .57 .06 -.49 .37   

n = ryhmän koko ja p liittyy  χ2-testin merkitsevyyteen     

 
Taulukossa 5.20 roolimuuttujan arvoilla 2 ja 4 laiteresurssien vaikutus kompe-
tenssin muodostumiseen on muita suurempi. Taulukon perusteella asenteen ja 
kompetenssin välinen linkitys toimii parhaiten niiden nuorten kohdalla, jotka 
ovat saaneet roolimuuttuja arvokseen kakkosen tai ykkösen eli eivät ole kovin 
aktiivisia tietotekniikkaan liittyvissä asioissa.  

 
Niin kuin edellä jo todettiin, testaukseen käytetty polkumalli on viritetty sosiaa-
lialan yliopisto-opiskelijoilta saadun empiirisen aineiston avulla. Tässä sitä käy-
tettiin vain lähinnä mittarin testaukseen. Esimerkiksi käytön kokemuksen kor-
vaaminen käytön laajuudella voisi tuoda ainakin nuorempien koululaisten tapa-
uksessa mallille lisäarvoa samoin sukupuolen tilalle voisi kokeilla esimerkiksi 
tietokoneluottamusta, joka mm. Tuomivaaran (2000a) tutkimuksessa  selitti tie-
tokoneen käyttöä myös osittain tietokoneasenteen ohittaen.  

 
 Van Braak ja Goeman (2000) kertoivat pyrkivänsä polkumallinsa avulla selvit-
tämään erityisesti kompetenssin edeltäjiä eli mitkä tekijät vaikuttavat kompe-
tenssin syntymiseen. Tähän tarkoitukseen viritettynä malli puoltaa paikkaansa, 
mutta laajemmassa tarkastelussa vuorovaikutussuuntia pitäisi  tutkia myös vas-
takkaisessa suunnassa. Mallissa esimerkiksi käytön määrä on yksisuuntaisesti 
linkitetty asenteeseen. Aivan yhtä mahdolliselta tuntuisi se, että jos joku pitää 
tietotekniikasta niin hän myös käyttää sitä enemmän. Vastaavasti asenteen ja 
kompetenssin välillä voisi ajatella, että jos henkilö tuntee hallitsevansa tietotek-
niikan käyttöä, niin hän myös suhtautuu siihen myönteisemmin. Näitä suuntia 
sivutaan osittain kohdassa 5.3. 4.9. 
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5.3.4.9 Mittarin testausta laajemmassa kontekstissa 

Seuraavassa tarkastellaan mittarin asenne-dimension käyttäytymistä edellä käsi-
teltyjä testauksia laajemmassa kontekstissa Agarwalin (2000) esittämän yleisen 
tutkimuskehikon pohjalta.  Mallia ja sen  operationalisontia käsiteltiin  alakoh-
dissa 5.3.3.   

 

Kuvio 5.9  Mittarin asenne-dimension testaamiseen käytetty polkumalli. 
 

Selitettävänä muuttujana mallissa on käytön määrästä ja laajuudesta muodoste-
tun  ”pinta-alan” logaritmoitu arvo ln(määrä x laajuus). Agarwalin (2000) esit-
tämän kehikon mukaan malliin on otettu eri osakokonaisuuksista selittäviä muut-
tujia seuraavasti: 

 
• henkilökohtaiset erot: sukupuoli, kokemus, rooli ja kompetenssi. 
• tilannekohtaiset tekijät: nuoren käytettävissä olevista laiteresursseita 

muodostuva summamuuttuja sekä tietotekniikan käyttäjien määrä kodissa 
• sosiaalisena tekijä: subjektiivinen normi 
• ohjaavana tekijänä: kannustus 
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Kuvion 5.9 polkukertoimet ja selitysasteet on saatu käyttämällä  laajempaa asen-
ne-dimension mittaria ja kohteena on ollut koko aineisto. Aineisto sopii konstru-
oituun malliin aikaisemmin esiteltyjen (5.3.4.8) minimivaatimusten puitteissa: 
(χ2 = 45.58, df = 32, p = .06, GFI = .95 ja CFI = .93). Mallin elementtien välisistä 
yhteyksistä tilastollisesti erittäin merkitseviä olivat: kompetenssi —> käyttö, 
subjektiivinen normi —> asenne, kannustus —> käyttö, asenne —> käyttö sekä 
korrelaatiot:  rooli <—> kompetenssi ja subjektiivinen normi <—> kannustus.  
Tilastollisesti merkitseviä yhteyksiä olivat: laitteet —> käyttö, turhautuminen —
> asenne sekä rooli —> asenne.  

  
Jos asenne-dimensiota mitataan suppeammalla mittarilla, niin käyttöön liittyvä 
selitysaste laskee kaksi prosenttiyksikköä ja esimerkiksi turhautumisen ja asen-
teen välinen kytkentä ei ole enää tilastollisesti merkitsevä (p= .067). Malli ei sovi 
enää aineistoon riittävän hyvin: ( χ2 = 47.41, df = 32, p = .04, GFI = .95 ja CFI = 
.91). Tunnusluvut voitaisiin virittää  kelvollisiin arvoihin esimerkiksi karsimalla 
mallista vähäistä kytkentää osoittavia polkuja ja elementtejä. Ne jätetään kuiten-
kin testauksen ajaksi paikalleen, koska silloin voidaan potentiaalisesti nähdä, 
mitkä tekijät ovat tärkeitä esimerkiksi erilaisten aineistojen yhteydessä.  

 
Kun asenteen mittaamiseen käytettiin semanttista differentiaalia, niin mallin so-
pivuutta ilmaisevat tunnusluvut olivat lähes identtiset kapeampialaisen mittarin 
käyttöön nähden. Kannustuksen ja asenteen välinen yhteys nousi tilastollisesti 
erittäin merkitseväksi kun taas subjektiivisen normin ja asenteen välinen kytken-
tä oli edelliseen nähden  selvästi vähäisempi.  

 
Tässä laajemmassa asetelmassa testauksessa olleet kolme eri mittaria antoivat 
melko tarkkaan samanlaisen  kokonaiskuvan nuorten tietokoneen käyttöön vai-
kuttavista tekijöistä ja niiden välisistä  suhteista. Suurin ero on siinä, että kytkey-
tymisen voimakkuudet subjektiivisen normin ja kannustuksen osalta vaihtavat 
paikkaansa silloin, kun asenteen mittaamiseen käytetään semanttista differentiaa-
lia.  

 
Muutokset olivat hyvin pieniä ja samansuuntaisia, kun vastaava testaus suoritet-
tiin tietotekniikasta vähemmän kiinnostuneiden nuorten aineistolla. Myös kaikis-
sa tapauksissa mallin sopivuus aineistoon oli hieman parantunut (p =.09) edelli-
sestä. Korkein käyttöön liittyvä selitysaste saatiin tässäkin laajimmalla asenne-
mittarilla (41%). Tietotekniikasta enemmän kiinnostuneiden aineistossa asenne-
mittarit antoivat pääosin keskenään samansuuntaisia tuloksia. Asenteen suuntaan 
semanttinen differentiaali tuotti hieman voimakkaampaa kytkentää turhautumi-
sen, kannustuksen ja käyttäjien suunnasta. Kaikissa tapauksissa malli sopi aineis-
toon huomattavasti paremmin (.7 < p < .8) kuin vähemmän tietotekniikasta kiin-
nostuneiden nuorten kohdalla. Käyttöön liittyvät selitysasteet olivat pienemmät 
(36 % - 39 %)  kuin tietotekniikasta vähemmän kiinnostuneilla nuorilla. Yleisesti 
tietotekniikan suhteen aktiivisimpien nuorten aineistossa rooli-muuttujan merki-
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tys oli vähäinen, mutta laitteiden huomattavasti suurempi.  Tietotekniikasta vä-
hemmän kiinnostuneiden nuorten tapauksessa tilanne oli täysin päinvastainen.  

 
Edellä kuvatun mukaisesti asennemittarin eri versioiden antamien tulosten väli-
nen balanssi oli tässä laajemmassa kontekstissa parempi kuin aikaisempien tes-
tausvaiheiden yhteydessä. Kuviossa 5.10 on testauksessa käytetyn polkumallin 
pelkistetty muoto, joka on saatu poistamalla alkuperäisestä mallista ne yhteydet 
ja elementit, joilla edellä kuvattujen empiiristen tarkastelujen perusteella näytti 
olevan kovin vähän vaikutusta nuorten tietotekniikan käyttöön. Testauksessa 
käytettiin monimuotoisempaa polkumallia siksi, että voitaisiin nähdä, nouse- 
vatko jotkut erityispiirteet esille esimerkiksi eri ryhmien yhteydessä.  

 
Kuvio 5.10 Mittarin asenne-dimension testaamiseen käytetty pelkistetty polku-
malli. 
 

 
Malli sopii nyt koko aineistoon hiukan minimitasoa paremmin: ( χ2 = 22.72, df = 
16, p = .12, GFI = .96 ja CFI = .96). Poluista kompetenssi –> asenne ja kannus-
tus —> asenne eivät ole tilastollisesti merkitseviä. Samalla tavalla kuin kompe-
tenssinkin yhteydessä yksilöllisistä piirteistä sukupuolella ja kokemuksella ei 
tässä tutkimuksessa hankitun aineiston perusteella ole kovin suurta vaikutusta 
nuorten tietokoneen käyttöön. Kodissa olevien muiden käyttäjien määrä tuli esil-
le tilastollisesti melkein merkitsevänä vain tietotekniikan suhteen aktiivisimpien 
nuorten aineistossa. Alkuperäisessä mallissa muut käyttäjät on linkitetty laittei-
siin ja kannustukseen, koska  muut käyttäjät voivat lisätä kilpailua kodissa olevi-
en tietotekniikkaresurssien käytössä ja toisaalta kodin sisäisen tiedon ja innos-
tuksen diffuusion kannalta niillä voi olla myös nuoren tietotekniikan käyttöä 
lisäävä vaikutus. Kvalitatiivisen aineiston perusteella (alakohta 5.1.2) ainakin 

,38

Käyttö

ek

Laitteet

,21

Asenne

Kompetenssi

Rooli

,32

ea

,13

Kannustus TurhautuminenSubjektiininen normi

,25

,17

,22

,26 ,10
,24

,39

,12

,15

,42



 
 
166 

tietotekniikan käytön ongelmatilanteissa muiden perheenjäsenten tukeen turvau-
tuminen oli ensimmäisten ongelmanratkaisuvaihtoehtojen joukossa. Kytkentä on 
monimutkainen. Tietotekniikan käyttäjien määrän lisääntyessä kasvaa myös per-
heen koko. Toisaalta monissa tutkimuksissa on osoitettu, että perheen koko on 
yhteydessä perheen tietotekniseen varustelutasoon. Korrelaatiot kuitenkin kum-
paankin suuntaan jäivät niin pieniksi, että elementti poistettiin mallista koko-
naan. Subjektiivinen normi ja kannustus linkitettiin mallissa siksi, että saamiensa 
tietotekniikkaan liittyvien tehtävien ja toimeksiantojen kautta  kotiväki, opettajat 
ja muut viestittävät nuorelle välillisesti omia odotuksiaan  nuorten toivotusta 
käyttäytymisestä.   

 
Kolmea asennemittaria testattiin myös pelkistetyllä kuvion 5.10 mukaisella pol-
kumallilla ryhmittämällä vastaajat sukupuolen, asuinkunnan ja iän (luokkatason) 
mukaan. Ryhmien sisäisessä tarkastelussa kolme eri asennemittaria antoivat hy-
vin samansuuntaisia tuloksia. Kaikilla mittareilla käytetty malli sopi aineistoon 
keskimääräistä paremmin, mutta esimerkiksi käytön selitysasteeksi kapeampia-
laisella mittarilla saatiin 46 %, kun vastaava luku laajempialaisella asenteen mit-
tarilla oli 52 % ja semanttisen differentiaalin avulla mitattuna 54%. Muiden 
ryhmien sisäisessä vertailussa eri mittareiden antamien selitysasteiden erot olivat 
muutamien prosenttiyksiköiden sisällä.   

 
Pelkistetty polkumalli näytti erottelevan tehokkaasti eri ryhmiä toisistaan. Tau-
lukkoon 5.21 on listattu muutamien ryhmien tietotekniikan käytön selitysasteita 
ja mallin sovitukseen liittyvän χ2 –testin p-arvoja. Vaikka eri ryhmien tietotek-
niikan käyttöön liittyvät keskiluvut olivatkin kohtalaisen lähellä toisiaan, niin 
selitysasteiden huomattavat erot viittaavat siihen, että tietotekniikan käyttöön 
liittyvissä tekijöissä on myös pieniä  asuinkuntaan, sukupuoleen ja ikään liittyviä 
eroja. 

 

Taulukko 5.21   

Pelkistetyn polkumallin erilaisille ryhmille antamia 

selitysasteita merkitsevyystasoja 

Ryhmät n selitysaste χ2 - testin p-arvo 

tytöt 79 37 % 0,41 

pojat 76 44 % 0,58 

kunta 1 (7. lk.) 77 42 % 0,38 

kunta  2 (7. lk.) 32 52 % 0,70 

5. luokka 46 38 % 0,21 
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5.3. 4.10  Yhteenvetoa aineiston käsittelystä ja tuloksista 

Tutkimusprosessin kolmannessa vaiheessa tarkistettiin empiirisen aineiston avul-
la kaksi koko tutkimuksen mielekkyyden kannalta tärkeää perusedellytystä. Toi-
nen koski tutkimuskohteen riittävää stabiiliutta survey-tyyppisen poikkileikkaus-
tiedon hankinnan kannalta ja toinen tietotekniikan käytön määrän pysyvyyttä. 
Pitkittäisasetelmasta saadun aineiston perusteella tutkimuksen kohde ainakin 
koteihin tehtyjen tietotekniikkaan liittyvien laitehankintojen osalta osoittautui 
melko rauhalliseksi eikä näin asettanut estettä tutkimuksen jatkamiselle. Tieto-
tekniikan käytön määrälle pitkittäisasetelmassa saatu laiteresurssien muutoksella 
korjattu korrelaatiokerroin .76 osoittaa, että kyseisen muuttujan määrittämiseen 
liittyy tiettyä inhimillistä epämääräisyyttä, joka on sinänsä helppo käytännön 
tilanteita analysoimalla ymmärtää. Tämä epämääräisyys pitää ottaa huomioon 
aina, kun kyseisen muuttujan saamien arvojen pohjalta tehdään päätelmiä. Muut-
tujan reliabiliteetin selvittämiseksi mittauskertojen välinen puolen vuoden ai-
kaintervalli on selvästi suosituksia pidempi. Käytännön kannalta sillä, mittaako 
tässä määritetty korrelaatiokerroin enemmän reliabiliteettia vai stabiiliutta, ei ole 
kovin suurta merkitystä, koska molemmat ovat tärkeitä. Nunnally (1978)  suosit-
telee järjestämään uusintatestin noin kahden viikon kulutta ensimmäisestä testis-
tä. Jos muuttujan stabiilius on kyseenalainen, niin tällä periaatteella tiedon  pitä-
minen ajantasaisena edellyttäisi mittauksen suorittamista useammin kuin kerran 
kuukaudessa. Käytön määrän mittaamiseen liittyvän epävarmuuden vuoksi tässä 
tutkimuksessa kysyttiin nuorilta myös käytön laajuutta, joka saatiin summamuut-
tujana yhdistämällä tietotekniikan erilaisista käyttötarkoituksista saatuja tietoja. 
Lisätietoa näihin molempiin kysymyksiin voidaan saada tarkastelemalla tämän 
tutkimusprosessin aikana hankittua aikaleimattua aineistoa vielä pitkittäissuun-
nassa.  
   
Todellisen käytön määrän mittaaminen itse arvioidun sijasta on melko harvinais-
ta rajatuimmissakin tutkimuskohteissa. Esimerkiksi  Lee, Kozar ja Larsen (2003) 
tutkivat kirjallisuudesta 101 TAM-mallia koskevaa artikkelia ja niistä  noin joka 
kolmannessa oli vastaaja itse raportoinut tutkittavan järjestelmän käytöstä. Tutki-
jat toteavatkin, että tämä oli TAM-tutkimusten suurin rajoitus. 

 
Ensimmäisen mittari testauksen jälkeen uuden mittarin rakentaminen aloitettiin 
systemaattisesti uuden mittarin peruslähtökohtia tarkistaen. Ensin metodia muut-
taen selvitettiin avointen kysymysten avulla, mitkä tietotekniikkaan liittyvät asiat 
olivat nuorille tärkeitä ja ajankohtaisia. Painoalueiden tarkistuksesta saatu tärkein 
tulos oli se, että tutkimushetkellä hyvin monet asiat tietotekniikan ja nuorten 
välisessä suhteessa  kietoutuvat leimallisesti tietoverkkoihin. Tämä antoi suuntaa 
uuteen mittariin esitettävien väitteiden sisältöpainotukselle. Toiseen  testattavaan 
mittariin osiot valittiin 5 aikuiselta ja 45 nuorelta saatua asiantuntijamenettelyä 
hyväksikäyttäen. Mittarin osioiden puhdistus toteutettiin faktorianalyysillä kol-
mannesta survey-kyselystä saadulla aineistolla. Lopputuloksena saatiin instru-
mentti, joissa jokaista viittä mittariin valittua dimensiota voitiin mitata neljän 
väitteen avulla. Testeissä sen rinnalla käytettiin alkuperäistä laajempaa mittaria, 
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jossa on vähintään 8 osiota jokaista viittä dimensiota kohti. Laajempi mittari ei 
läpäissyt ekploratiivista faktorianalyysiä, mutta se on kuitenkin tutkimisen arvoi-
nen, koska muodostumistapansa perusteella sen sisältövaliditeettia on kontrolloi-
tu empiirisen asiantuntijamenettelyn avulla. 
  
Edellä kuvatun prosessin avulla konstruoitu uusi mittari on tässä tutkimuksessa 
ensin kehitettyä ja testattua mittaria laajempi ja tasapainoisempi. Uudessa mitta-
rissa sekä hyöty, status että ahdistus nousivat muiden dimensioiden suhteen tasa-
vertaiseen asemaan. Mittari antoi tietotekniikka-asenteen osalta molemmille su-
kupuolille poikkeuksellisen samanlaisia arvoja, mutta muiden dimensioiden 
kohdalla poikien saamat ryhmäkeskiarvot olivat hieman tyttöjen vastaavia arvoja 
korkeammat. Tietotekniikan valinneille ja ei valinneille mittarin antamat ryhmä-
keskiarvot, siltä osin kuin niitä voidaan verrata ensimmäisen mittarin antamiin 
tuloksiin, näyttivät hyvin johdonmukaisilta. Tietotekniikan valinnaisaineeksi 
valinneet saavat eri dimensioilla säännöllisesti hieman ei valinneita korkeampia 
arvoja. Kaikille kolmannessa survey-kyselyssä mukana olleille nuorille valin-
naisaineen valinta on ollut potentiaalinen, koska käytännössä tietotekniikkaan 
koulun valinnaisaineena voi osallistua vasta 8. ja 9. luokalla.  

 
Mittarin toimivuutta testattiin myös erilaisten  kirjallisuudesta haettujen valmii-
den mallien avulla. Tavoitteena oli empiirisen aineiston avulla eräänlaisten pis-
tokokeiden muodossa selvittää, toimivatko lähinnä vertaisryhmää asiantuntijana 
käyttäen konstruoidut mittarit niissä ympäristöissä, joihin mittareita usein käyte-
tään eli erilaisten mallinnusten yhteydessä. Tämän asian pohtiminen ja tarkista-
minen oli siinä mielessä tärkeää, että vertaisryhmän käyttö asiantuntijana voi 
hyvinkin johtaa  eri dimensioiden suhteen tietynlaiseen konsensukseen, mutta 
samalla mittarin dimensioiden ilmaisuvoima esimerkiksi ennusteiden tekemiseen 
voi olla myös vaarassa. Asiantuntijoiden käyttö mittarin kehittämisessä ei sinän-
sä ole mitenkään poikkeuksellinen menettelytapa (DeYoung & Spence 2004; 
Ahonen 2003; Davis 1987). Mittarin testaamista puolsi myös se, että tyttöjen ja 
poikien tietotekniikka-asenteesta saamat keskiarvot olivat jokseenkin samat ja 
kapeammalla mittarilla tytöt saivat jopa hieman korkeamman keskiarvon kuin 
pojat. Tulos oli siinä määrin harvinainen aikaisempiin tutkimuksiin nähden, että 
konstruoitua mittaria oli syytä tarkastella myös laajemmasta näkökulmasta.   

 
Tietotekniikka-asennetta on testattu eniten, koska se on monissa mallinnuksissa 
mukana portinvartijan roolissa välittömästi ennen käyttäytymisaikomusta tai itse 
käyttäytymistä. Asennetta on mitattu tässä tutkimuksessa kolmella eri mittarilla 
(kapeampi- ja laajempi erillisiin väitteisiin perustuva mittaustapa sekä semantti-
nen differentiaali). Testauksessa on pyritty näiden osalta erilaisia ryhmityksiä 
käyttäen luonnollisen kokeen asetelmaan (Järvinen & Järvinen 2004),  jossa on 
tarkkailtu, millaisen kokonaiskuvan eri mittarivaihtoehdot antavat samasta ai-
neistosta. Jos instrumentit todella mittaavat samaa latenttia piirrettä, niin samasta 
aineistosta mittarista riippumatta pitäisi välittyä ainakin suunnilleen samanlainen 
kokonaiskuva. 
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Testauksien perusteella käytetyt mallit sopivat kohtuullisen hyvin tässä tutki-
muksessa hankittuun aineistoon. Huonoin tilanne  sovituksen suhteen oli silloin, 
kun laajemman mittarin antamia mittaustuloksia sovitettiin viisi asenne-uskomus 
-elementtiä sisältävään polkumalliin. Asenteeseen liittyvä selitysaste oli koko 
aineistolla tämän testausvaiheen paras, mutta  χ2- testin p-arvo osoitti, ettei käy-
tetty malli sopinut aineistoon.  

 
Vaikka useimmat testatuista malleista sopivatkin asetettujen minimirajojen puit-
teissa eri mittareita käyttäen aineistoon, niin selitysasteet jäivät melko  pieniksi. 
Tässä suhteessa heikoin tulos saatiin kompetenssin mallinnuksesta. Yliopisto-
opiskelijoihin nähden suurin ero syntyi siitä, ettei sukupuoli ja tietotekniikan 
käytön kokemus vaikuttaneet käytetyillä mittareilla ja kokonaisaineistolla  kom-
petenssin muodostumiseen. Tarkemmassa erittelyssä tuli ilmi, että  kokemuksella 
ei huomattavalle osalle vastaajista näyttänyt olevan merkitystä kompetenssin 
kehittymiselle, kun taas osalle korrelaatio oli positiivinen ja osalle negatiivinen. 
Tämän vuoksi koko aineiston osalta kerroin jäi pieneksi (.02).   

 
Ehkä tärkein selitysasteita pienentävä tekijä liittyy siihen, ettei tässä kohdenneta 
tietotekniikan käyttöä johonkin tiettyyn osa-alueeseen tai nimettyyn järjestel-
mään. Toinen samansuuntainen tekijä on se, että kohdejoukkona on tässä koko 
ikäluokka, joskin sangen rajatulla maantieteellisellä alueella asuva ja kapean 
ikäjakauman omaava nuorten joukko. Selitysasteiden suhteutuksessa voidaan 
käyttää yhtenä mittapuuna laajasti tunnettua ja käytettyä TAM -mallia. Sen on 
todettu antavan selitysasteeksi noin 40 % (Legris,  Inghan &  Collerette 2003). 

 
Mittarien testauksessa ei pääpaino ollutkaan mahdollisimman korkean selitysas-
teen saaminen, vaan lähinnä mittarien soveltuminen ja tasapainoisuus erilaisissa 
ympäristöissä. Tässä saatujen selitysasteiden, suorien korrelaatioiden ja regres-
siomallin antamien tulosten perusteella näytti siltä, että ensimmäinen enemmän 
kirjallisuuteen perustunut mittari  oli  ilmaisuvoimaisempi. Jos käytön selitysas-
tetta halutaan optimoida  tutkimuksessa hankitun aineiston pohjalta, niin herkin 
indikaattori on voimakkuus (en lainkaan, vähän, paljon), jolla vastaaja tuntee 
oppineensa tietokoneen ja verkkoyhteyksien käyttötaitoja kotona itse oppien ja 
kokeillen. Kuviossa 5.11 on yksi esimerkki mallista, jossa käyttöön liittyvä seli-
tysaste on  70 prosenttia.  

 
 Mallissa käyttöä on mitattu ln(määrä x laajuus)-muuttujalla ja asennetta semant-
tisen differentiaalin avulla sekä luottamus-dimensiota laajemmalla mittariversiol-
la. Kohdejoukkona on ollut koko aineisto (n=155). Malli sopii tähän aineistoon 
erittäin hyvin: (χ2 = .47, df = 2, p = .79, GFI = .999 ja CFI = 1.000).  Poluista  
asenne —> käyttö on tilastollisesti melkein merkitsevä, luottamus# —>käyttö  
sekä korrelaatio kannustus <—> luottamus#  ovat merkitseviä ja loput polut ovat 
tilastollisesti erittäin merkitseviä.  Huomionarvoista on se, että asenteen ja käy-
tön välinen polkukerroin on koko mallin heikoin. Lisäksi mallin sovitusluvut 
ovat erittäin epästabiilit käytettyjen mittarien suhteen. Jos esimerkiksi laajempi 
luottamus-dimension mittari vaihdetaan suppeampaan versioon, niin selitysaste 
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pysyy, mutta mallin sovitusta indikoivat tunnusluvut putoavat lähelle hyväksy-
misrajaa.  

 
 
 
 

Kuvio 5.11  Nuorten tietotekniikan käyttöä kuvaava malli. 
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6.  Aineiston pitkittäissuuntainen 
tarkastelu 

Tässä luvussa tarkastellaan tutkimusprosessin aikana hankittua empiiristä aineis-
toa pitkittäissuunnassa. Luvun tavoitteena on selvittää, millaisia muutoksia on 
mahdollisesti tapahtunut noin kaksi vuotta kestäneen tutkimusprosessin aikana 
nuorten tietotekniikan käytössä ja heidän käytettävissään olevissa tietoteknisissä 
resursseissa. Mahdollisten kehitystrendien tunnistamisen ohella tällä tarkastelulla 
pyritään osaltaan varmentamaan tutkimuksen luotettavuutta erityisesti eri vai-
heissa hankitun empiirisen tiedon ja survey-tyyppisen tiedonhankinnan perus-
edellytysten osalta.  

 
Aluksi kohdassa 6.1 pohditaan mitä aineistoa pitkittäistarkasteluun on tarkoituk-
senmukaisinta ottaa mukaan. Sen jälkeen (6.2) tarkastellaan laiteresurssien kehi-
tystä ja edelleen kohdassa 6.3 nuorten tietotekniikan käytön kehittymistä tarkas-
telujakson aikana. Kohtaan 6.4 on poimittu joitakin erillisiä teemoja mm. tieto-
tekniikan käytön vaikutuksista. Lopuksi (6.5) on yhteenveto pitkittäissuuntaises-
ta tarkastelusta. 

6.1  Analyysin lähtökohtia 

Tässä luvussa analyysin tavoitteena on ottaa yhdeksi muuttujaksi aika ja tarkas-
tella tutkimuksen eri vaiheissa hankittua, aikaleimattua poikkileikkaustietoa pit-
kittäissuunnassa. Kuten aikaisemmissakin tutkimuksissa  myös tämän tutkimus-
prosessin aikana on tullut esille se, että nuorten tietotekniikkasuhde muovautuu 
monen osatekijän yhteisvaikutuksesta. Näitä taustatekijöitä pyritään vakioimaan 
mahdollisen muutoksen esille saamiseksi valitsemalla analyysiin saman kunnan 
alueella asuvia, samalla vuosiluokalla olevia nuoria. Luontevin vaihtoehto on 
tällöin poimia tarkasteluun kaikki tämän tutkimusprojektin survey-kyselyissä 
mukana olleet seitsemäsluokkalaiset. Samassa kunnassa asuvia nuoria oli muka-
na ensimmäisessä kyselyssä (5.05) 33, toisessa (12.05) 53 ja viimeisessä (2.07) 
77. 

 
Kuvatulla aineiston valinnalla menetetään yli 50 % hankitusta tilastoaineistosta, 
mutta tärkeämpää muutoksen tutkimuksessa on pyrkiä tulkinnalliseen selkey-
teen. Otosten edustavuuden suhteen  survey-kyleihyin 1, 2 ja 3 on osallistunut yli 
50 prosenttia kyseisen kunnan n. 14-vuotiaista nuorista. Koska eri kyselyissä 
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mukana olleiden 7. luokan oppilaiden määrä jää kohtalaisen pieneksi, kuvataan 
seuraavassa analyysissa lähinnä vain eri kyselyistä saatujen keskilukujen ja pro-
senttiosuuksien kehittymistä.         

6.2  Laiteresurssien kehitys 

Taulukkoon 6.1 on eri kyselyistä poimittu joitakin tutkimushetkellä nuorten käy-
tettävissä olleita tietotekniikkaresursseja. Pitkittäistarkastelun aikajana ei ole 
tasavälinen. Laitteiden lisähankintojen ja käytön määrän osalta kehityshistoria on 
kuitenkin tutkimuksen toisen ja kolmannen surve-kyselyn välisenä aikana toteu-
tetusta uusintamittauksesta (5/2006) johtuen kohtalaisen hyvin dokumentoitu ja 
käytettävissä. 

 
Taulukosta 6.1 voidaan yleishavaintona nähdä, että ensimmäisen ja viimeisen 
kyselyn perusteella määritetyt tunnusluvut  vastaavat hyvin toisiaan. Sitä vastoin 
keskimmäisen tiedonhankintakerran perusteella määritetyt tunnusluvut poikkea-
vat melko paljon muusta aineistosta saaduista tunnusluvuista. Taulukosta voi-
daan todentaa kotitietokoneen portinvartijan rooli suhteessa useimpiin muihin 
taulukon tunnuslukuihin. Toisessa kyselyssä mukana olleista seitsemäsluokkalai-
sista lähes 10 prosenttia oli sellaisia, joilla ei ollut kotitietokonetta käytettävis-
sään. Tämä selittää esimerkiksi verkkoyhteyksien  pienemmän määrän suhteessa 
kahteen muuhun tiedonhankintakertaan ja ainakin osittain myös suhteellisen pie-
nen ruuhkautumisen. Jos kotona ei ole tietokonetta, niin ei voi myöskään syntyä 
tilanteita, joissa useampi perheenjäsen haluaisi käyttää samaa laitteistoa saman-
aikaisesti. 
 

Taulukko 6.1  Nuorten käytettävissä olevien laiteresurssien kehitys  

      

survey 1 

(5/2005) 

survey 2       survey 3  

(12/2005)    (2/2007)  

Vastaajien määrä  33 53 77 

Kotitietokoneita keskimäärin 2,0 1,5 2,0 

Ei kotitietokonetta  0 % 9,4 % 2,6 % 

Kotitietokoneita käyttäjiä kohti 0,7 0,5 0,6 

Uusimman koneen ikä vuosina  2,1 1,7 1,9 

Laajakaistayhteys  81,8 % 77,4 % 84,4% 

Ei verkkoyhteyttä  9,1 % 13,2 % 6,5 % 

Ruuhkautuminen päivittäin 51,5 % 26,4 % 41,6% 

 
Mielenkiintoista olisi selvittää, miksi kyselyssä 2 niiden nuorten määrä, joilla ei 
ollut käytettävissään  kotitietokonetta, poikkesi selvästi muista kyselyistä saa-
duista, vastaavista arvoista.  Aineiston tarkastelun perusteella ainoa luotettava 
selitys on normaali tilastollinen vaihtelu, joka pienissä aineistoissa tulee esille 
korkeina prosenttilukuina. Toisen survey-kyselyn jälkeen toteutetun tiedonhan-
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kinnan (5/2006) perusteella tuli esille se, ettei suuria muutoksia laiteresursseissa 
tapahtunut kovin nopeasti kyselyn jälkeenkään. Toista survey-kyselyä seuraavan 
puolen vuoden aikana koteihin hankittiin vain yksi sellainen kotitietokone, joka 
oli perheen ensimmäinen. Lisäksi kahteen perheeseen hankittiin samana aikavä-
linä laajakaistaliittymä. 
 
Verkkoyhteyksien kehitys on n. kahden vuoden aikana ollut oletettua rauhalli-
sempaa. Laajakaistayhteyksissä on alle kolmen prosenttiyksikön kehitys ja vas-
taava vähennys on myös niiden nuorten osalta, joilla ei ole kotonaan verkkoyh-
teyttä käytettävissään. Taulukon 6.1 lukujen perusteella lapsiperheiden tietotek-
ninen varustelutaso on jo niin korkealla, että muutokset tapahtuvat hitaasti. Ver-
tailun vuoksi voidaan tarkastella Tilastokeskuksen tekemiä mittauksia vuosilta 
2004 ja 2005 (Tietoyhteiskuntaohjelma 2006). Sellaisten kotitalouksien määrä, 
joilla oli tietokone käytettävissään, kasvoi vuodessa 64 prosentista 67 prosenttiin. 
Vastaavana aika internetyhteydet kasvoivat 49 prosentista 58 prosenttiin ja laaja-
kaistayhteydet 30 prosentista 47 prosenttiin. Vastaavaa laajakaistayhteyksien 
nopeaa kasvua ei tullut esille tässä aineistossa. 

6.3 Tietotekniikan käytön kehittyminen  

Taulukkoon 6.2 on poimittu kolmesta survey-kyselystä lähinnä nuorten tietotek-
niikan käyttöön liittyviä tunnuslukuja. Tietotekniikan käytön määrän reliabili-
teettiin  ja stabiiliuteen liittyviä kysymyksiä pohdittiin kolmannessa tutkimusvai-
heessa  toteutetussa pitkittäistarkastelussa. Taulukon 6.2 toisen rivin keskiluku-
jen perusteella käytön määrä on tutkimusprosessin aikana pysynyt jokseenkin 
vakaana. Keskimmäisen mittauksen perusteella saatu, hieman muita pienempi 
keskiarvo voi selittyä edellisessä kohdassa kuvatun, nuorten käytettävissä olevan 
laitekannan eroilla.   

 
Tietotekniikan käytöstä hankitun kokemuksen suhteen erot ovat hämmästyttävän 
pieniä. Tämä taustamuuttujien suhteen tarkemmin vakioitu aineisto ei tue sitä 
ensimmäisen survey-kyselyn aineiston pohjalta tehtyä karkeaa yleistystä, jonka 
mukaan aina seuraava ikäluokka aloittaisi tietotekniikan käytön vuotta nuorem-
pana. Taulukon 6.2 perusteella nuorten väliset verkkokeskustelut, pelaaminen 
verkon kautta ja nettipuhelut ovat kahden vuoden tarkastelujakson aikana olleet 
hivenen kasvussa. Sitä vastoin tietotekniikan käyttö apuna koulutehtävien teke-
misessä, verkkoasiointi ja sähköpostin käyttö ovat pysyneet keskiluvuilla mitat-
tuna jokseenkin samoina kyselykerrasta toiseen. Taulukko osoittaa, että tietotek-
niikan käyttö apuna koulutehtävien tekemisessä on keskimäärin hämmästyttävän 
vähäistä, ja noin kolmannes ei käytä lainkaan hyödyksi tietotekniikkaa kouluteh-
tävissä. 
   
Taulukkoon on otettu mukaan joitakin prosenttiosuuksia eri kyselyjen ”ei lain-
kaan” vastauksista. Tällä on pyritty tunnistamaan aineistosta käytön diffuusion 
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kannalta ”aktiivisessa” vaiheessa olevia tietotekniikan käyttökohteita. Tästä nä-
kökulmasta tarkasteltuna nettipuhelujen käyttö näyttää tarkastelujakson loppu-
puolella kasvattavan suosiotaan nuorten keskuudessa eniten. ”Ei lainkaan” on 
melko herkkä indikaattori kriittisen kehittymisen seuraamisessa. Torres (1999) 
korostaa tietotekniikan sukupuolieroja analysoidessaan, että vähäinenkin käyttö 
on aivan eri asia kuin se, että ei käytä laisinkaan. Diffuusioteoriassa tämä voi-
daan yhdistää uuden innovaation kokeiltavuuden tärkeyteen. Monesti ensimmäi-
sestä käyttökerrasta saatu vaikutelma viitoittaa jatkossakin henkilön asenteellista 
suhtautumista  kyseiseen objektiin.     

 
Taulukko 6.2  Tietotekniikan käytön kehittyminen tutkimusprojektin aikana 

      survey 1 survey 2 survey 3 

Vastaajia   33 53 77 

Käytön määrä (h/viikko)*  14,4 (MD=8) 11,9 (MD=10) 14,6 (MD=12) 

Kokemus vuosina*  5,1 (MD=5) 5,0 (MD=5) 5,3 (MD=5) 

Sähköposti*   3,4 (MD=4) 3,4 (MD=4) 3,3 (MD=3) 

Verkkokeskustelu*  3,7 (MD=5) 3,9 (MD=5) 4,1 (MD=5) 

Pelaaminen verkon kautta* 2,7 (MD=2) 3,3 (MD=3) 3,4 (MD=3) 

Nettipuhelut *   1,7 (MD=1) 1,7 (MD=1) 1,9 (MD=2) 

Nettipuhelut "ei lainkaan"*  64 % 66 % 49 % 

Koulutehtävät*   1,9 (MD=2) 2,2 (MD=2) 2,1 (MD=2) 

Koulutehtävät "ei lainkaan" 30 % 25 % 31 % 

Verkkoasiointi*   2,1 (MD=1,5) 1,9 (MD=1) 2,1 (MD=2) 

Verkkoasiointi "ei lainkaan" 49 % 53 % 43 % 

* asteikkona: 1= "en lainkaan” … 5="hyvin usein"   

MD=mediaani           

 

6.4  Kehityksen esilletulo joissakin erityiskysymyksissä 

Taulukkoon 6.3 on poimittu eri kyselyistä joitakin tietotekniikan käytön seurauk-
sia lähinnä sosiaalisen vuorovaikutuksen alueelta. Ensimmäisellä rivillä  kuva-
taan tietotekniikkaroolin yhden osatekijän, tietotekniikan vaativamman käytön 
kehittymistä. Nuorten rooli kodin tietotekniikka-asiantuntijana on johdonmukai-
sesti kasvanut tarkkailujakson aikana. Prosenttiosuuksissa on ensimmäisen ja 
viimeisen kyselyn välillä lähes kaksinkertainen ero. Säännönmukaista lähenty-
mistä on huomattavissa myös nuorten ja aikuisten  tietotekniikkamaailmojen 
välillä. Noin 40 %  tutkimuksessa mukana olleista nuorista  kuitenkin tuntee su-
kupolvien välisen digitaalisen kuilun melko voimakkaana.     
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Taulukko 6.3  Muutamien tietotekniikan erityiskysymysten kehitys  

  survey 1 survey 2 survey 3 

Lait. ja ohjelmien asennukset kuuluvat mi-

nulle 21 % 32 % 39 % 

Vanhempani elävät täysin eri maailmassa# 58 % 46 % 39 % 

Ystävät kotipaikkakunnalla* 10 (MD=2) 

7 

(MD=3,5) 15 (MD=7,5) 

Ei yhtään ystävää kotipaikkakunnalla 36 % 28 % 31 % 

Ystävät muualla Suomessa* 25 (MD=2) 8 (MD=2) 5 (Md=2,5) 

Ei yhtään yst. muualla Suomessa 33 % 30 % 23 % 

Ystävät ulkomailla* 0,5 (MD=0) 

0,7 

(MD=0) 0,3 (MD=0) 

Ei yhtään ystävää ulkomailla  61 % 76 % 78 % 

* merkitsee keskimääräistä arvoa  

#  ”jokseenkin samaa mieltä”       

 
 

Taulukon viimeiset rivit kuvaavat nuorten tietotekniikan käyttöä kommunikaati-
ossa ja erityisesti kommunikaation seurauksena syntyneitä säännöllisiä, tietotek-
niikan avulla ylläpidettäviä ystävyyssuhteita. Taulukosta nähdään, että ystävien 
määrä kotipaikkakunnalla on mediaanilla mitattuna säännöllisesti kasvanut, kun 
taas ystävyyssuhteet Suomessa kotipaikkakunnan ulkopuolelle ovat lisääntyneet 
hitaammin. Ystävyyssuhteet maan rajojen ulkopuolelle eivät ole kovin paljon 
muuttuneet tarkastelujakson aikana. Sellaisten nuorten suhteellinen määrä, joilla 
ei ole yhtään tietotekniikan avulla säännöllistä yhteyttä pitävää ystävää ulkomail-
la, on jopa hieman kasvanut.  

6.5 Yhteenveto  

Edellä kuvatun pitkittäistarkastelun tärkein tulos on se, että kahden vuoden aika-
na tapahtuneet muutokset nuorten tietotekniikkaan liittyvissä  asioissa ovat olleet 
jokseenkin vähäiset. Tutkimusprosessin kannalta pitkittäissuuntainen tarkastelu 
lisäsi tutkimuksen luotettavuutta. Mittausten peruslähtökohtia tukee se, että kol-
mesta toisistaan riippumattomasta mittauksesta saatiin jokseenkin samoja tulok-
sia, ja näin survey-tutkimuksen toteuttamisen perusedellytykset toteutuivat (Jär-
vinen &  Järvinen 2004). 

 
Tutkimus ajoittuu ajanjaksoon, jolloin kotitalouksien laajakaistaverkkojen voi-
makkain kasvuvauhti oli ainakin lapsiperheiden kohdalla jo laantunut. Toisaalta 
kovin paljon sellaisia uusia ohjelmia tai laitteita, joiden käyttöönotto olisi vaati-
nut erityisen paljon opiskelua, ei ole tuotu markkinoille. Vakaa tilanne edesaut-
taa rutiinimuotoisen tietotekniikan käytön yleistymistä ja arkipäiväistymistä, 
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mikä näkyy myös esimerkiksi taulukon 6.3 kahden ensimmäisen rivin lukusar-
joista. Taulukon keskiluvut ja prosenttiosuudet antavat ajankohtaan ja paikka-
kuntaan kiinnittyvän kokonaiskuvan lapsiperheiden tietoteknisen varustelun ke-
hittymisestä yleisemminkin. 

 
Kahden vuoden seurantajakso on suhteellisen kapea pohja pidemmälle menevien 
päätelmien tekemiselle. Mittarien kehitystyöstä johtuen asenteiden ja uskomus-
ten mittaamiseen on käytetty erilaista instrumenttia jokaisella tiedonhankintaker-
ralla. Sen vuoksi niiden  muuttumista aika-akselilla ei ole tässä tutkimuksessa 
hankitun aineiston pohjalta mielekästä tehdä samalla tavalla kuin esimerkiksi 
Colley ja Comber (2003) tekivät  tutkimuksessaan: ”Age and gender differences 
in computer use and attitudes among secondary school students: what has chan-
ged?” 
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7. Keskustelu 

Tässä luvussa  tarkastellaan ensin kokoavasti  tutkimusprosessin eri vaiheissa 
saatuja ja raportoituja tuloksia sekä niiden suhdetta aikaisempiin tutkimuksiin.  
Sen jälkeen kohdassa 7.2 pohditaan tutkimuksen tärkeimpiä rajoituksia ja arvioi-
daan niiden heijastusvaikutuksia tutkimustuloksiin. Kohdassa 7.3 tarkastellaan  
aihetta käytännön näkökulmasta ja lopuksi vielä jatkotutkimusten kannalta.  

7.1  Yhteenveto tutkimuksen tuloksista ja niiden 
suhteesta aikaisempiin tutkimuksiin 

Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää koulunuorison ja tietotekniikan välistä suh-
detta sekä siihen vaikuttavia tekijöitä. Tästä laajasta tutkimusalueesta fokusointi 
kohdistui erityisesti niihin uskomuksiin ja asenteisiin, joita nuorille on kumuloi-
tunut noin 14 ensimmäisen ikävuoden aikana. Tutkimuksen päätavoitteena oli 
instrumentin rakentaminen ja testaaminen nuorten tietotekniikkaan liittyvien 
uskomusten ja asenteiden mittaamiseksi. Mittarin rakentamisprosessia ja siitä 
saatuja tuloksia käsitellään tämän alakohdan loppupuolella.  

 
Mittarin kehitystyön aikana on nuorten tietotekniikan käytöstä ja siihen liittyvistä 
tekijöistä hankittu empiiristä, aikaleimattua poikkileikkaustietoa noin kahden 
vuoden ajalta. Yhdistettynä ne muodostavat ajankohtaan sidotun kokonaisinven-
taarion siitä, millä tavalla uusi teknologia on löytänyt paikkansa tavallisen kou-
lunuorison arjessa. Osa tiedoista on hankittu kehitettävän mittarin testaamista 
silmälläpitäen, ja varsinkin prosessin alkupuolella selvitettiin muutamia tutki-
muskohteen taustamuuttujiin liittyviä keskeisiä kysymyksiä, kuten alueellisia 
eroja kunnan sisällä, tietotekniikan käytön valvonnan kokemista,  tietotekniikkaa 
koulun valinnaisaineena ja kotona olevien sisarusten merkitystä nuoren tietotek-
niikkasuhteen muodostumiselle.  Seuraavassa kuvataan näistä tutkimuksista saa-
tuja tuloksia ja niiden suhdetta aikaisemmista tutkimuksista saatuihin tuloksiin. 

  
Ensimmäisessä vaiheessa tarkasteltiin kunnan yhtenäisyyttä tutkimusalueena, ts. 
onko kunnan eri alueilla asuvilla nuorilla kodeissaan käytettävissä olevien laite-
resurssien suhteen yhtäläiset mahdollisuudet tietotekniikan käyttöön, ja poikke-
aako eri alueilla asuvien nuorten tietotekniikan käyttö  määrällisesti tai rakenteel-
lisesti toisistaan. Tämän selvittämiseksi verrattiin kunnan keskustaajaman alueel-
la ja toisaalta sen ulkopuolella asuvien nuorten tietotekniikan käytön määrää ja 
rakennetta sekä heidän käytettävissään olevia laiteresursseja toisiinsa. Aineiston 
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perusteella tilastollisesti merkitseviä eroja ei alueiden väliltä löytynyt. Nuorten 
kohdalta vastaavasta aluetarkastelusta ei ole käytettävissä tutkimustietoa, mutta 
tulos poikkeaa noin 5 vuotta aikaisemmin  saman kunnan kotitalouksiin kohdis-
tuneesta, verkko-asiointia koskeneesta tutkimustuloksesta (Mikkonen 2003). Sen 
mukaan digitaaliset kuilut keskustaajamien ja maaseudun välillä olivat huomat-
tavat (5 – 8 %). Näitä tuloksia suhteutettaessa on otettava huomioon vastaajien 
ikäero, erot tutkimusten analyysi-yksiköissä sekä myös se, että tutkimusten tie-
donhankintahetkien välillä on kulunut aikaa noin 5 vuotta. Lisäksi kaikki tässä 
tutkimuksessa mukana olevat kotitaloudet edustavat lapsiperheitä, joiden tieto-
tekninen varustelu on monissa tutkimuksissa todettu keskimääräistä korkeam-
maksi. Tuloksen merkitys tälle tutkimukselle oli siinä, että sen perusteella kuntaa 
voitiin pitää nuorten tietotekniikan tutkimisen kannalta riittävän yhtenäisenä alu-
eena.  

 
Toinen alueellinen vertaileva tarkastelu tehtiin tutkimuksen viimeisessä vaihees-
sa. Taustamuuttujien vähentämiseksi tiedonhankinta keskitettiin yhteen kuntaan, 
mutta viimeisessä vaiheessa oli mukana myös toinen kunta. Sieltä tutkimukseen 
osallistuivat kaikki kyselyn toteutuspäivänä koulussa olleet 7. luokan oppilaat. 
Kuntien välinen etäisyys on n. 450 km. Analyysissä verrattiin näissä kunnissa 
asuvien nuorten   tietotekniikan käyttöä ja heidän käytettävissään olevia laite-
resursseja toisiinsa. Tulos osoitti, että toisella kunnalla on omat taustamuuttujan-
sa, mutta nuorten ja tietotekniikan välisen suhteen perusprofiili oli molemmissa 
kunnissa kuitenkin hyvin samantyyppinen. Tulos on samansuuntainen, mutta ero 
on huomattavasti pienempi kuin Tilastokeskuksen mittauksissa on saatu eri alu-
eiden ja kuntamuotojen välillä esimerkiksi internetin käytössä (Nurmela & Sirkiä 
2005). Tämän vertailevan tarkastelun perusteella saatiin alustavaa tietoa mm. 
kehitteillä olevan mittarin siirrettävyydestä ja sen validiteetin tarkistustarpeesta 
aina uusissa olosuhteissa.  

 
Tutkimusprosessin ensimmäisessä vaiheessa selvitettiin painotetusti nuorten tie-
totekniikan käytön valvontaa. Kyselystä saadun aineiston perusteella nuoriso voi 
jokseenkin vapaasti käyttää tietotekniikkaa oman harkintansa mukaisesti. Vaikka 
nuorison kokema tietotekniikan käytön valvonta vanhempien toimesta osoittautui 
vähäiseksi, niin se oli kuitenkin samaa luokkaa kuin aikaisemmissakin tutkimuk-
sissa (SAFT 2003; Livingstone & Boder 2005; Valentine, Marsh & Pattie 2005). 
Tietotekniikkaan ja erityisesti internetiin liittyvät yksityisyyttä koskevat riskit 
eivät nousseet myöskään spontaanisti esille nuorten vastatessa avoimiin kysy-
myksiin. Tärkeä tulos arvioitaessa nuorten tietotekniikan käytön valvonnan ko-
kemista tämän tutkimuksen yhtenä taustamuuttujana oli se, että valvonta kohdis-
tui kaikkiin ryhmiin melko tasaisesti. Pientä eroa oli siinä, että nuorimmat koulu-
laiset kokivat pelien ikäsuositusten noudattamisen valvonnan hieman voimak-
kaampana kuin vanhemmat koululaiset. Eniten nuoret kokivat valvontaa tieto-
tekniikan käytön aikarajoituksissa. Aineistosta saatiin tukea suositukselle, jonka 
mukaan nuorten käyttämät tietokoneet kannattaisi sijoittaa kodissa yhteisessä 
käytössä oleviin tiloihin (Mustonen & Pulkkinen 2003; PELA 2005). Tämän 
tutkimuksen kannalta keskeistä oli saada arvio nuorten valvontakokemuksen 
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voimakkuudesta eikä niinkään valvonnan absoluuttisesta määrästä, joka monien 
tutkimusten mukaan riippuu merkittävästi siitä, käytetäänkö tietolähteenä lapsia 
vai heidän vanhempiaan. 

 
Nuorten tietotekniikan käytön valvontaan läheisesti liittyvää sukupolvien välistä 
digitaalista kuilua selvitettiin kaikissa tämän tutkimuksen survey-kyselyissä väit-
teellä: ”Vanhempani elävät tietokoneiden suhteen täysin eri maailmassa kuin 
minä.” Sukupolvien välinen kuilu on tutkimusprosessin aikana huomattavasti 
kaventunut (taulukko 6.3), mutta edelleenkin n. 40 prosenttia nuorista oli väit-
teen suhteen ”jokseenkin samaa mieltä”. Samansuuntaisia tuloksia on saatu Nor-
jassa toteutetuista kvalitatiivisista tutkimuksista (SAFT 2004). Myös Helsingin 
kaupungissa toteutettu tutkimus osoitti, että koulunuoriso koki antaneensa van-
hemmilleen tietotekniikkaan liittyvää tukea huomattavasti enemmän kuin itse 
olivat heiltä saaneet. Joissakin tutkimuksissa nuorten on kuvattu olevan ”kom-
munikaatio- ja tekniikka-akrobaatteja” vanhempiin sukupolviin verrattuna (Kan-
gas & Kuure 2003). 

 
Tutkimuksessa saatiin tilastollista näyttöä sille, että sukupolvien välinen digitaa-
linen kuilu on yhteydessä nuorten tuntemaan valvontakokemukseen. Tämä näkyi 
mm. siinä, että nuorten tuntema tietotekniikan käytön valvonta ja sukupolvien 
välistä kuilua mittaava muuttuja korreloivat negatiivisesti. Tulos vahvistaa Salo-
kosken (2005) pelien valvonnasta saamaa vastaavansuuntaista tulosta. Ne van-
hemmat, jotka olivat aktiivisia peliharrastajia, valvoivat lastensa pelien käyttöä 
myös eniten.   

 
Koko tutkimusprosessin aikana, mutta erityisesti sen ensimmäisessä vaiheessa, 
tarkasteltiin nuoren kotiin liittyvää tietotekniikkaroolin kehittymistä.  Aineiston 
perusteella nuoret olivat kodeissaan tietotekniikan suhteen aktiivisia, ja vain 
muutama nuori sijoitti itsensä ”epäilijä/jarruttaja”-ryhmään. Pojat olivat selvästi 
tyttöjä aktiivisempia varsinkin silloin, kun kysymys oli laitteiden ja ohjelmien 
asennuksesta, mutta myös väitteeseen, ”ongelmatilanteissa minulta kysytään 
neuvoa yleensä ensin”, saatiin tilastollisesti melkein merkitsevä ero poikien ja 
tyttöjen välille. Vastaavaa eroa tyttöjen poikien välillä ei tullut esille väitteestä 
”neuvon ja opastan muuta kotiväkeä säännöllisesti”.  Viimeinen tulos ei ole lin-
jassa Helsingin kaupungista saatuun tutkimustulokseen, jonka mukaan yläasteen 
pojat kokivat antaneensa yleisesti tietoteknistä tukea huomattavasti enemmän 
kuin tytöt (Mukkonen ym. 1999, 42). Saman tutkimuksen mukaan sekä tytöt että 
pojat kokivat saaneensa tukea jokseenkin yhtä paljon ja myös enemmän kuin  
itse olivat antaneet. 

 
Joka tapauksessa nuorten vuorovaikutus perheen sisällä oli aineiston perusteella 
huomattavan aktiivista ja merkityksellistä. Runsas 50 prosenttia pojista ja noin 
35 prosenttia tytöistä ilmoitti neuvovansa ja opastavansa muita perheenjäseniä 
säännöllisesti (taulukko 4.4). Lisäksi 46 prosenttia pojista ja 12 prosenttia tytöis-
tä ilmoitti hoitavansa perheen tietotekniikkaan liittyviä asennuksia. Samoja piir-
teitä nuorten kotiin sijoittuvasta asiantuntijaroolista mm. Kent ja Facer (2004) 
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ovat löytäneet omassa tutkimuksessaan.    
 

Asennukset ja muut tavallisuudesta poikkeavat, tietotekniikkaan liittyvät tehtävät 
ovat hyviä indikaattoreita tutkimusalueen kokonaisvaltaisessa jäsentämisessä, 
koska avoimiin kysymyksiin saatujen vastausten perusteella nuoret tuntevat saa-
vansa itselleen tietotekniikasta statusta lähinnä vain käyttämällä tietotekniikkaa 
rutiinista poikkeavalla tavalla. Rooli-muuttujaa käytettiinkin mittarien testauksis-
sa sekä vertailuarvona asennemuuttujien suhteen että yksinkertaisena jakoperus-
teena silloin, kun haluttiin saada testaukseen eri tavalla tietotekniikkaan suuntau-
tuneiden nuorten ryhmiä. Nuoren sukupuoli vaikuttaa tietotekniikkaroolin muo-
dostumiseen kaikkein eniten. Tutkimusaineisto antoi myös viitteitä siitä, että 
roolin muodostumiseen vaikuttavat vanhempien ja nuorten välisen digitaalisen 
kuilun suuruus sekä sisarukset, etenkin vanhemmat veljet. Lähtötilanne on tär-
kein, koska aineiston analyysin perusteella viitteellisesti näytti siltä, että kerran 
hankittu status vain vahvistuu vuosien kuluessa nuoren kasvaessa. Sellaisilla 
lapsilla, joilla ei ollut sisaruksia kilpailemassa perheen tietotekniikka-
asiantuntijan paikasta, rooli-indeksin arvot olivat keskimäärin muita nuoria kor-
keammalla. 

 
Mittarien testauksessa yksinkertaisella tavalla muodostettu roolimuuttuja näytti 
toimivan useimmissa tilanteissa täysin tasavertaisesti uskomus- ja asennetekijöi-
hin verrattuna, esim. korrelaatiotarkasteluissa ja tutkittaessa nuorten ryhmitty-
mistä käytön määrän ja laajuuden mukaan.  Tässä tutkimuksessa toteutetulle roo-
limuuttujan tarkastelutavalle ei ole käytettävissä referenssitutkimuksia, mutta 
asiantuntijaroolin omaksumista on aikaisemmissa tutkimuksissa kuitenkin tar-
kasteltu  mm. tietotekniikan hallinnan, verkostoitumisen  sekä tietotekniikan tuen 
antamisen ja vastaanottamisen näkökulmasta (Mukkonen ym. 1999). Lisäksi 
nuorten asiantuntijaroolia ja sen merkitystä on pohdittu monissa muissakin aikai-
semmissa tutkimuksissa (mm. Kent & Facer 2004; Facer 2002).          

   
Tutkimusprosessin toisen vaiheen yksi eritysteema oli  tietotekniikan valinta 
valinnaisaineeksi  kahdeksannella ja yhdeksännellä luokalla. Aineiston perusteel-
la tietotekniikka valinnaisaineena houkutteli tietotekniikasta jo ennestäänkin 
kiinnostuneita ja siihen positiivisesti suhtautuvia poikia, jotka käyttävät tietotek-
niikkaa jo muutenkin keskimääräistä enemmän. Aineiston perusteella mahdolli-
suus ottaa tietotekniikka valinnaisaineeksi ei kompensoi puutteita nuoren kodissa 
olevissa tietotekniikkaresursseissa ja niiden käyttömahdollisuuksissa. Tältä osin 
tutkimus tukee havaintoa siitä, että ne nuoret, jotka käyttävät tietotekniikkaa vä-
hän kodissaan, käyttävät sitä vähän myös muualla (Valentine, Marsh & Pattie 
2005). Aineiston perusteella tietotekniikka valinnaisaineena mieluummin kasvat-
taa kuin kaventaa nuorten välisiä digitaalisia kuiluja.   

 
Nuoren kodissa käytettävissä olevat laitteet ja ohjelmat ovat portinvartijan ase-
massa nuoren tietotekniikan käytölle, ja niillä voi olla välillisesti merkitystä 
myös tietotekniikkaan liittyvien asenteiden ja uskomusten muodostumiselle. 
Noin kahden vuoden aikana saadun survey-aineiston perusteella (n =354) on 
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kodeissa nuorten käytettävissä ollut keskimäärin 1.8 tietokonetta, ja perheissä on 
ollut keskimäärin yksi kone kahta käyttäjää kohti. Kodin merkitystä tietotekniik-
karesurssien tarjoajana voidaan suhteuttaa siihen, että suomalaisissa kouluissa 
vastaava suhde oli vuonna 2003 noin yksi tietokone kuutta oppilasta kohti (PISA 
2005, 98).  Tutkimuksessa mukana olleista nuorista vain 3.2% oli sellaisia, joi-
den kodissa ei ollut tietokonetta. Tulos oli hieman parempi kuin Englannissa 
koulunuorisolta vuonna 2004 toteutetussa tutkimuksessa saatu vastaava tulos, 
joka oli 11% (Valentine, Marsh & Pattie 2005). Vastaava luku Suomen kaikista 
kotitalouksista oli vuonna 2005 33 % ja yli kahden henkilön kotitalouksissa 11% 
(Nurmela & Sirkiä 2005).  Tämäkin tutkimustulos tukee sitä monissa tutkimuk-
sissa esille tullutta yleislinjaa, jonka mukaan lapsiperheiden tietotekninen varus-
telutaso on keskimäärin koko väestöä korkeampi (PISA 2005;  Shih & Venka-
tesh 2003; Cushman  & Klecun 2005; Nurmela & Sirkiä 2005).      

 
Kotiin hankituista tietokoneista uusimman laitteen keski-iän mediaani oli 1.9 
vuotta. Tämän tutkimuksen kannalta merkityksellisempää oli kuitenkin se, että  
tutkimuksissa mukana olleista nuorista 78,6%  voi käyttää internetiä kotonaan 
laajakaistaliittymän kautta ja vastaavasti 13,8% modeemiyhteyden avulla. Nuor-
ten kodeissa laajakaistayhteydet olivat huomattavan yleisiä siihen verrattuna, että 
Suomen kotitalouksien keskimääräinen arvo oli vuoden 2005 viimeisellä neljän-
neksellä vasta rikkomassa 50 prosentin rajaa (Nurmela & Sirkiä 2005). Tosin 
tässäkin yli kaksi henkeä käsittävissä kotitalouksissa oltiin vuonna 2005 jo 70 
prosentin tuntumassa, ja siinä suhteessa kahden vuoden aikana tässä tutkimuk-
sessa saatu keskiarvo, 78.6 prosenttia, tuntuu peruslinjan mukaiselta.  
    
Edellisten numeroiden valossa nuorten käytettävissä olevien tietotekniikka-
resurssien yleistilannetta voidaan pitää hyvänä. Käytännössä tilanne ei kuiten-
kaan ollut aivan näin suoraviivainen. Laitteiden ohella tietotekniikan käyttöön 
tarvitaan myös ohjelmia. Viimeisessä kyselyssä (n=155) selvitettiin nuorten käy-
tettävissä olevien ohjelmien määrää. 51% prosenttia nuorista ilmoitti, että käytet-
tävissä olevien ohjelmien määrä ei ole rajoittanut heidän tietotekniikan käyttö-
ään. Lisäksi edellisiä lukuja osuvammin käytännön tilannetta kodeissa kuvaa 
ruuhkautuminen. 40% koko tässä tutkimuksessa mukana olleista nuorista ilmoit-
ti, että useampi henkilö kodissa haluaisi päivittäin  samaan aikaan käyttää samoja 
tietokonelaitteita. Tämä johtunee pääosin siitä, että käytännössä uusin ja verkko-
yhteydellä varustettu kone on muita koneita suositumpi. Lisäksi koulutyö voi 
rytmittää sisarusten ajankäyttöä niin, että tarve päästä käyttämään tietokonetta 
osuu käytännössä samoille vuorokauden tunneille. 

  
Aineiston perusteella tytöillä ja pojilla olivat jokseenkin yhdenvertaiset mahdol-
lisuudet tietotekniikan käyttöön kotonaan. Viimeisessä kyselyssä tytöillä oli koti-
tietokoneita keskimäärin hieman vähemmän kuin pojilla, mutta vastaavasti heillä 
oli keskimäärin melkein puoli vuotta uudemmat laitteet. Lisäksi tytöistä 79%:lla 
oli kodissaan laajakaistayhteys, kun vastaava luku pojilla oli 72%.  Mikään näis-
tä eroista ei ollut tilastollisesti merkitsevä. Kotitietokoneiden suhteen sukupuo-
liero oli samansuuntainen, mutta kuitenkin pienempi kuin PISA-tutkimuksessa 
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(2005, 93), jossa sukupuolien väliseksi eroksi saatiin Suomessa 3 prosenttiyksik-
köä poikien eduksi. Saman tilaston perusteella kansainvälinen päälinja oli se, että 
pojilla oli tyttöjä todennäköisemmin kotitietokone käytettävissään. Vain Japanis-
sa tytöt olivat 2 prosenttiyksikköä poikia edellä, ja Australiassa, Koreassa sekä 
Thaimaassa sukupuoliero (gender difference) oli nolla.   

 
Laitteiden merkitystä nuorten tietotekniikan käyttöön arvioitiin kokonaismittaril-
la alustavasti testattaessa asennemittaria laajemmassa kontekstissa alakohdassa 
5.3.4.9. Laitteiden merkitys osoittautui kokonaisuutta ajatellen yllättävän vähäi-
seksi. Roolimuuttujan arvon perusteella poimitussa, tietotekniikasta keskimää-
räistä enemmän kiinnostuneiden ryhmässä laitteiden merkitsevyys oli huomatta-
vasti muita ryhmityksiä korkeampi. Myöskään laiteresurssien ja tietotekniikan 
käytöstä aiheutuneita frustraatioita mittaavan muuttujan väliltä ei löytynyt ole-
tuksen mukaista korrelaatiota. Yksi mahdollinen syy polkuanalyysissä ilmennee-
seen laitteiden merkityksen vähäisyyteen voi olla se, että nuorten käytettävissä 
olevien tietoteknisten laitteiden määrä oli jo niin suuri, ettei sen vaihtelu tule 
kunnolla esille polkuanalyysissä. 

 
Koko aineiston perusteella nuoret käyttävät tietotekniikkaa keskimäärin 12.9 
tuntia viikossa. Tyttöjen keskiarvo oli 10.4 ja poikien 14,8.  Pojat käyttivät tieto-
tekniikkaa päivässä keskimäärin yli puoli tuntia (n. 38 min) enemmän kuin tytöt. 
Keskiarvojen suurehko ero aiheutuu siitä, että pojista n. 32% käytti tietotekniik-
kaa vähintään 20 tuntia viikossa eli vajaat kolme tuntia päivässä. Vastaava luku 
tytöillä oli 14%. Viimeisessä mittauksessa ero tietotekniikan käytön määrässä oli 
hieman kaventunut (tytöt 10.6 h/viikko ja pojat 12.2 h/viikko). Päivää kohti las-
kettu ero oli enää vajaat 15 minuuttia. Muutosta selittää eniten tietotekniikan 
valinnaisaineeksi valinneiden yliedustus toisessa survey-kyselyssä, koska vain 
poikien käyttömäärä oli merkittävästi muuttunut. Tässä saatu tulos vastaa Col-
leyn ja Comberin (2003) tutkimuksen yleislinjaa, jonka mukaan sukupuolierot 
ovat kaventuneet varsinkin tietotekniikan uusimmilla käyttöalueilla, mutta pojat 
käyttävät tietokoneita edelleen tyttöjä enemmän. Tyttöjä kiinnostavat enemmän 
verkkokeskustelut, kun taas pojat käyttävät enemmän aikaansa pelaamiseen. Sa-
manlaisia tuloksia on saatu myös suomalaisia nuoria koskeneesta tutkimuksesta 
(Kangas & Kuure 2003). 
  
Numeerisia referenssiarvoja käytön määrälle on vaikea löytää, koska useimmissa 
tutkimuksissa käyttöä on mitattu lähinnä järjestysasteikolla. Kumpulaisen (2004) 
väitöstyön perusteella tietotekniikan varsinaisista harrastajista (keski-ikä 19 
vuotta) pojat viettivät tietokoneen parissa keskimäärin 33 tuntia viikossa ja tytöt 
25 tuntia. Tyttöjen ja poikien välinen tietotekniikan käytön  suhteellinen ero on 
molemmissa tutkimuksissa samaa kertaluokkaa. Tietotekniikan käytön aikamää-
rissä on kuitenkin tutkimusten välillä huomattavan suuri ero.  Viimeksi toteute-
tun kyselyn (n=155) perusteella pojista vain 6 prosenttia ylsi Kumpulaisen tut-
kimuksessa saadun poikien keskiarvon (33 h) yli, ja vastaavasti 5 % tytöistä ylitti 
25 tuntia. 
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Tietotekniikan viikoittaisen käytön määrän arvioimiseen liittyy monia epävar-
muustekijöitä. Käytön määrä voi päivittäin ja viikoittain vaihdella, ja tuntikerty-
mä voi kumuloitua useammasta eri paikasta. Tietotekniikan käyttö voi vaihdella 
hyvinkin paljon esimerkiksi viikonloppujen, koulupäivien ja lomien aikana. Käy-
tännössä kyselyn toteutustilanteissa  tietotekniikan käytön määrän arvioiminen 
aiheutti nuorille kuitenkin yllättävän vähän kysymyksiä. Useimmat tuntuivat 
arvioivan ensin omaa tietotekniikan päivittäistä käyttöään ja kertoivat tuloksen 
lopuksi seitsemällä. Tähän muuttujaan liittyvien epämääräisyyksien selvittämi-
seksi sen vakautta tutkittiin pitkittäisasetelmassa. Noin puolen vuoden kuluttua 
toteutettu uusintamittaus antoi laiteresurssien muutosten kontrolloinnin jälkeen 
korrelaatioksi r= .76 (p< .01). Saadun tuloksen suhteuttamiseksi ei ole referenssi-
tutkimuksia käytettävissä, mutta  tiedossa olevien muuttujien arvottamiseen liit-
tyviin ongelmiin nähden se tuntuu kohtuulliselta. Yksittäisten vastaajien kohdalla 
virhemarginaali voi olla kohtalaisen suuri, mutta taulukon 6.2 perusteella tieto-
tekniikan käytön määrä on keskimäärin yllättävän vakaa silloin, kun taustamuut-
tujien vaikutus on mahdollisimman tarkkaan vakioitu. 
  
Käytön määrää mitattiin tutkimuksessa myös pyytämällä vastaajia ilmoittamaan, 
kuinka usein he käyttivät tietotekniikkaa eri tarkoituksiin. Teoreettisesti voidaan 
arvioida, että käytön määrä ja käytön laajuus ovat yhteydessä toisiinsa. Mitä mo-
nipuolisemmin tietotekniikkaa käyttää,  sitä enemmän siihen voi olettaa kuluvan 
myös aikaa. Shih ja Venkatesh (2004, 60) toteavat, että näiden muuttujien tark-
kaa suhdetta ei ole empiirisesti tutkittu. Tässä tutkimuksessa käytön määrän ja 
eri käyttötarkoituksista muodostetun summamuuttujan (käytön laajuus) väliseksi 
korrelaatioksi saatiin viimeksi toteutetussa kyselyssä (n=155) r= .43 (p<.01) ja 
kahdesta ensimmäisestä kyselystä yhdistetystä aineistosta (n=199) r= .49 
(p<.01). Tytöille ja pojille erikseen lasketut korrelaatiokertoimet eivät poiken-
neet toisistaan. Saatujen korrelaatioiden suhteuttamiseen ei ole käytettävissä re-
ferenssitutkimuksia. Tämän tutkimuksen kannalta kyseiset muuttujat olivat tär-
keitä, koska niitä käytettiin erilaisten käyttäjäryhmien erottelemiseen mittarin 
erottelukyvyn testauksessa. 

  
Muutokset nuorten tietotekniikan käytössä ja heidän käytettävissään olevissa 
tietotekniikkaresursseissa ovat olleet tutkimusprosessin aikana vähäisiä (luvut 3 
ja 6). Tulos on hieman yllättävä, jos sitä vertaa esimerkiksi Tilastokeskuksen 
tuoreisiin mittauksiin, jotka osoittavat esimerkiksi laajakaistaliittymien lisäänty-
neen yli 15 prosenttiyksikköä vuoden 2004 viimeisestä neljänneksestä vuoden 
2005 viimeiseen neljännekseen (Nurmela & Sirkiä 2005). Sitä vastoin kotitieto-
koneiden yleistyminen on valtakunnallisestikin hidastunut siten, että vuodesta 
2004 vuoteen 2005 kasvua oli vain 3 prosenttiyksikköä. Tutkimuksessa toden-
nettu vakaa tilanne antoi perusteita survey-tyyppisen tiedonhankinnan toteutta-
miselle (Järvinen & Järvinen 2004) ja toisaalta myös koko tutkimusprojektin 
aikana hankitun aineiston kokonaisvaltaiselle tarkastelulle. 

 
Kokemusta tietotekniikan käytöstä oli 7. luokan oppilaille kertynyt keskimäärin 
5,1 vuotta, sillä he ovat aloittaneet tietotekniikan käytön suunnilleen yhdeksän 
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vuoden ikäisinä ollessaan peruskoulun 2. luokalla. SAFT-tutkimuksessa (2003) 
on selvitetty, minkä ikäisinä nuoret ovat aloittaneet internetin käytön. Raportissa 
esitettyjen kuvaajien perusteella mediaani asettuu muissa Pohjoismaissa 9 ja 10 
ikävuoden alueelle. Jälkimmäiseen lukuun on vaikuttanut merkittävästi verkko-
yhteyksien kehityshistoria ja hieman myös se, että raportissa esitettyjen prosent-
tiosuuksien perusarvona on käytetty niiden nuorten määrää, jotka haastatteluhet-
kellä käyttivät internetiä.  Nuoren tietotekniikan käytön ajalla mitatulla historial-
la oli oletettua vähemmän yhteyttä nykytilanteeseen. Tämä tuli esille esim. mitta-
rin testauksen yhteydessä tehdyissä kompetenssitarkasteluissa. Yksi selittävä 
tekijä voi olla se, että muutaman vuoden käyttökokemuksen jälkeen kompetenssi 
ei enää kasva yhtä nopeasti kuin alussa varsinkaan nuorten suosimassa ru-
tiiniluonteisessa, kuluttaja-tyyppisessä käytössä.      

 
Aineiston perusteella nuorten tietotekniikan käyttö keskittyy voimakkaasti koti-
ympäristöön. Viimeisimmässä kyselyssä 80% vastanneista ilmoitti käyttävänsä 
tietokonetta kotona joko melko usein tai hyvin usein. Vastaava arvo koulukäy-
töstä oli vain 5.7% ja muualla 16.9%. Tämä ei aikaisempien tutkimusten perus-
teella ollut yllätys. Koti on tärkeimmässä asemassa jo koko väestönkin tietoko-
neen käytössä (Nurmela & Sirkiä 2005). Lisäksi nuoret kokevat, että tietokoneen 
käyttö kodin ulkopuolella ei anna heille samanlaisia mahdollisuuksia kuin kotona 
tapahtuva käyttö (Kangas & Kuure 2003). Valentine, Marsh ja Pattie (2005) jopa 
katsovat, että tietotekniikan kotikäyttö kasvattaa enemmän nuorten välistä digi-
taalista kuilua kuin kaventaa sitä. Tätä he perustelevat tekemällään havainnolla, 
jonka mukaan ne nuoret, jotka käyttävät tietotekniikkaa kotonaan, käyttävät sitä 
useimmiten myös muualla.      

 
Koti osoittautui tärkeäksi paikaksi myös tietotekniikan käytön oppimisympäris-
tönä. Nuoret tunsivat oppineensa tietotekniikkaa eniten kotona itse oppien ja 
kokeillen. Tätä kysyttiin ensimmäisessä ja kolmannessa kyselyssä. Kolmiportai-
sella asteikolla koko aineistosta kohtaan ”paljon” tuli 56% havainnoista. Ensim-
mäisen survey-kyselyn perusteella vastaava luku koulusta oli 9.1%, ja noin kah-
den vuoden kuluttua viimeisestä kyselystä tulokseksi saatiin enää 2,6%. Tulos ei 
ole yllätys siinä mielessä, että nuoret myös käyttivät tietotekniikkaa selvästi eni-
ten kotona, ja kodissa olevat laiteresurssit olivat keskimäärin huomattavasti pa-
remmat koulun resursseihin nähden. Yksi luonnollinen selitys tälle kehityssuun-
nalle on se, että kotien laitekanta on kehittynyt, ja tietotekniikkaan liittyvä osaa-
minen on kumuloitunut vuosien varrella. Tulos on samansuuntainen kuin E-
learning Nordic 2006 -tutkimuksessa (Pedersen ym. 2006), jonka mukaan koulun 
ja kodin välille on muodostunut digitaalinen kuilu. Oppilaat kokevat oppivansa 
tietotekniikkaa enemmän koulun ulkopuolella kuin koulussa. Kent ja Facer 
(2004) otsikoivat koulun ja kodin tietotekniikkakäytäntöjä vertailevan tutkimuk-
sensa muotoon: ”Different worlds?”  Monista eroista huolimatta he eivät kuiten-
kaan pitäneet kodin ja koulun rajaa täysin mustavalkoisena, vaan  toivat esille 
myös esimerkkejä tietotekniikan koulu- ja kotikäytön välisistä ”siirtovaikutuksis-
ta”.  
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Mittarin testauksen yhteydessä edellä esitelty oppimiskokemukseen liittyvä ky-
symys, ”kotona itse oppien ja kokeillen”, osoittautui kaikista tutkimusprojektissa 
käytetyistä muuttujista pystyvän parhaiten ennustamaan nuorten tietotekniikan 
käyttöä. Tämä ei varmaankaan ole pelkästään sattuma. Omatoiminen tietoteknii-
kan opiskelu edellyttää oppijalta lujaa sisäistä motivaatiota ja hyviä itseohjautu-
misvalmiuksia. Yrityksen ja erehdyksen kautta oppiminen ei aina tapahdu nope-
asti, joten se jo luonnostaan vaatii oppijalta paljon tietotekniikan käyttötunteja. 
Tuomivaaran (2000a) mallinnuksissa oppimisluottamus sisältää itseohjautuvuu-
teen sisältyviä osatekijöitä. Mallissa oppimisluottamus selittävää tietokoneluot-
tamusta yhdessä tietokoneahdistuksen kanssa. Lukiolaisten aineistossa oppimis-
luottamuksen vaikutus osoittautui merkitseväksi, joskin selvästi tietokoneahdis-
tusta vähäisemmäksi tekijäksi tietokoneluottamuksen selittäjänä. Yliopisto-
opiskelijoiden aineistossa oppimisluottamuksella ei ollut enää vastaavaa yhteyt-
tä, ja se poistettiinkin kokonaan mallista. Tuomivaara (2000a, 229) arvioi aineis-
tojen välisen eron johtuvan siitä, että opiskelijoilla oppimisluottamuksen taso on 
korkeampi kuin koululaisilla. Tähän tutkimukseen suhteutettaessa yksi edellä 
esitetyn kysymyksen ilmaisuvoimaa selittävä tekijä voi liittyä aineiston valikoi-
mattomuuteen. Tämän tutkimuksen aineistoon nähden voidaan karkeasti arvioi-
da, että lukiolaiset edustavat noin 50% valikoinnilla saatua ryhmää ja yliopisto-
opiskelijat edelleen opintosuunnasta riippuen suunnilleen toisen puolituksen 
edustamaa ryhmää. 

 
Viimeisessä kyselyssä oli mukana myös pieni, 13 kohtaa käsittänyt testi, jossa 
nuoria pyydettiin arvioimaan omaa suoriutumistaan osioissa kuvatuista, tietotek-
niikan käyttöön liittyvistä tehtävistä. Tietokoneen ja internetin peruskäytöstä 
(esim. tekstinkäsittely, tiedonhaku verkosta, sähköposti ja verkkokeskustelu) 
jokseenkin kaikki vastaajat uskoivat selviytyvänsä. Tytöt saivat keskimäärin 
hieman poikia paremman pistemäärän testistä. Kun mittarista faktorianalyysin 
avulla erotettiin vaativimmat tehtävät, pojat saivat näin muodostetusta osatestistä 
hieman tyttöjä paremman pistemäärän. Ero oli myös tilastollisesti merkitsevä. 
PISA-tutkimuksessa (2005, 45) sukupuolten välinen ero korostui tässä tutkimuk-
sessa saatua arviota voimakkaampana. Uusimmissa tutkimuksissa koulunuorison 
(13-15v) internet-taitoja testattaessa tytöt ovat osoittautuneet jokseenkin yhtä 
taitaviksi kuin pojatkin (Kuhlemeier & Hemker  2005). Samassa yhteydessä ky-
syttiin myös, kuinka tärkeänä vastaajat pitivät  kyseisen asian osaamista. Ver-
taamalla nuorten oman osaamisen arviointeja ja antamiaan tärkeysindeksejä kes-
kenään ilmeni, että nuoret tuntevat eniten epävarmuutta virusten torjuntaan tar-
koitettujen ohjelmien käytössä. Tämä tulos on hyvin linjassa kvalitatiivisesta 
aineistosta saatujen tulosten kanssa.   

 
Erityisesti tutkimuksen toisessa vaiheessa pyrittiin hahmottamaan kokonaiskuva 
siitä, millaisena nuoret kokivat tietotekniikan omassa elämässään, ja millä tavalla 
se on heidän arkeensa vaikuttanut. Valtaenemmistölle niin tytöistä kuin pojista-
kin internetin ja tietokoneen käyttö on ensisijaisesti hauskaa ajankulua. Tietotek-
niikan käyttö koulutehtävien tekemiseen ja verkkoasiointiin oli niin tyttöjen kuin 
poikienkin keskuudessa yllättävän vähäistä. Pojista 17% uskoi tietokoneen käy-
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tön parantaneen koulumenestystä (arvio > 3.9 asteikolla 0 ... 5), mutta samalla 
kriteerillä yksikään tyttö ei tähän uskonut. Tietotekniikalla ei myöskään näyttä-
nyt olevan suvereenia asemaa nuorten muihin  harrastuksiin nähden. Väitteen 
”tietokoneen käytön vuoksi olen joutunut luopumaan aikaisemmista harrastuksis-
tani”  lähes kaikki olivat täysin eri mieltä. Tarkastelu osoitti, että vaikka nuoret 
keskimäärin kuluttavatkin aikaansa tietokoneiden parissa kohtalaisen runsaasti, 
he eivät kuitenkaan koe tietotekniikkaa itselleen kovin merkityksellisenä ja muita 
harrastuksia poissulkevana tekijänä. Tietotekniikan käyttämisessä apuna koulu-
tehtävien tekemiseen ei tyttöjen ja poikien välillä ollut eroja. Tulos poikkesi 
Englannista saadusta tutkimustuloksesta, jonka mukaan tytöt tunnollisempina 
käyttivät tietokoneita enemmän koulutehtävien tekemiseen, kun taas pojat käyt-
tivät enemmän aikaansa pelaamiseen (Valentine, Marsh  & Pattie 2005). 

 
Tutkimuksen käytettyjen avointen kysymysten perusteella nuorten tietotekniikan 
käyttö ja mielenkiinto painottuvat voimakkaasti tietoverkkojen ja kommunikaa-
tion alueelle. Tässä hankitun tutkimusaineiston perusteella verkkokeskustelu 
näytti kiinnostavan varsinkin tyttöjä. Verkkoviestinnässä  syntyviä ja ylläpidettä-
viä ystävyyssuhteita on nuorilla kohtalaisen paljon kotimaahan, mutta melko 
vähän maan ja kielirajan ulkopuolelle. Lisäksi taulukon 6.3 perusteella sellaisten 
nuorten määrä, joilla ei ole yhtään tietotekniikan avulla yhteyttä pitävää ystävää 
Suomen ulkopuolella, on systemaattisesti noussut tutkimusprosessin aikana 17 
prosenttiyksikköä. Tutkijat korostavat sitä, että verkkoviestintä ei vastaa kasvok-
kain tapahtuvaa viestintää. Mustonen ja Pulkkinen (2003) kirjaavat tietotekniikan 
mahdollisuuksia ja etuja nuorten verkkoviestinnän toteuttamisessa, mutta totea-
vat kuitenkin,  ettei tutkimusnäyttöä sosiaalisen pääoman (luottamuksen, kansa-
laistoiminnan) kasvusta verkkoviestinnän  avulla ole olemassa.  
  
Tutkimuksen päätarkoituksena oli kehittää nuorten tietotekniikkaan liittyviä us-
komuksia ja asenteita mittaava instrumentti. Teknologian hyväksyntää käsittele-
vien teorioiden perusteella tarkasteluun valittiin neljä tietotekniikkaan yhdistyvää 
piirrettä: ahdistus, luottamus, hyöty ja asenne. Tutkimuksen alussa   mittarin ke-
hittäminen aloitettiin valitsemalla kirjallisuudessa esitetyistä mittareista edellä 
mainittuja dimensioita testaavia väitteitä ja lisäämällä mukaan myös omaan ko-
kemukseen perustuvia osioita. Yhtenä tavoitteena oli näin testata myös sitä, 
kuinka käyttökelpoisia pääasiassa aikuisten reaalimaailmaan kehitetyt mittaväli-
neet olisivat nuorisoon kohdistuvassa tutkimuksessa. 
 
Ensimmäisestä survey-kyselystä saadun aineiston (n=91) perusteella hyöty-
uskomukset eivät erottuneet eksploratiivisessa tarkastelussa omaksi faktorikseen, 
ja siihen liittyvät osiot jouduttiin poistamaan mittarista. Lisäksi asenne jakautui 
kahteen osaan, joista toinen (pääfaktori) edusti positiivista suhtautumista tieto-
tekniikkaan, kun taas kolmannelle faktorille latautuivat väitteet, joiden yhteinen 
piirre oli varauksellinen suhtautuminen tietotekniikkaa kohtaan. Puhdistamisen 
jälkeen mittariin jäi 18 osiota. Pääfaktorille (myönteinen tietokoneasenne) latau-
tui voimakkaimmin 5 väitettä ja jokaiselle kolmelle muulle dimensiolle neljä 
väitettä. Koko mittarin reliabiliteettikertoimeksi saatiin  .77. Mittarin erotteluky-
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kyä ja toimivuutta testattiin mm. yksinkertaisella regressiomallilla sekä käytön 
määrän ja laajuuden avulla muodostetun nelikentän avulla. Mittari antoi ahdis-
tus-dimensiolle huomattavasti muita dimensioita pienempiä arvoja, ja näin se ei 
myöskään erotellut erilaisia käyttäjäryhmiä mittarin testauksessa. Mittari antoi 
myönteisen asenteen suhteen pojille tilastollisesti merkitsevästi suurempia arvoja 
kuin tytöille, mutta muilla dimensioilla erot eivät olleet merkitseviä. Tietotek-
niikka-asenteen jakautuminen faktoroinnissa myönteiseen ja varaukselliseen 
komponenttiin ei ollut täysin uusi asia, vaan se on tullut esille aikaisemminkin  
tietokoneasennetta käsittelevien mittareiden meta-analyysissä (DeYoung & 
Spence 2004).  Hyötydimensioon liittyvien väitteiden hajoaminen useammalle 
eri faktorille oli esimerkiksi TAM-mallin perusteisiin nähden vastakkainen tulos. 
Yksi luonnollinen selitys hyötydimension heikkoon esilletuloon voi liittyä vas-
taajien nuoruuteen. Tuomivaara (2000b, 60) tuo esille iän vaikutuksen henkilön 
käyttökontekstiin. Hänen mukaansa ikä heijastuu siten, että nuorille miellyttä-
vyys, aikuisille taas hyödyllisyys ovat tärkeitä tietotekniikan käyttöhalukkuuteen 
vaikuttavia tekijöitä. Poikien saama tyttöjä korkeampi asenne-indeksin arvo oli 
sanansuuntainen PISA-tutkimuksessa (2005) saadun tuloksen kanssa. 

 
Tutkimuksen toisessa survey-kyselyssä mittariin lisättiin status-dimensioon liit-
tyviä väitteitä siksi, että kirjallisuuden perusteella tietotekniikkaan liittyvä status 
nähtiin yhdeksi mahdollisuudeksi jäsentää tietotekniikan hyötydimensiota (Tuo-
mivaara 2000a). Mittarin testaamiseksi järjestettiin uusi kysely (n=108). Mittaria 
testattiin ja kehitettiin pääasiassa ensimmäisestä ja toisesta kyselystä saadulla, 
yhdistetyllä aineistolla (n=199). Myöskään uusi aineisto ei faktorianalyysissä 
ryhmittänyt hyötyyn eikä statukseen liittyviä väitteitä omiksi faktoreikseen. En-
simmäisen survey-kyselyn perusteella tuotettua mittaria voitiin kuitenkin nyt 
testata suuremman aineiston avulla. Yhdistetyllä aineistolla mittarin reliabiliteet-
tikertoimeksi saatiin .79. Eri aineistoilla sen suuruus vaihteli välillä  .70 — .80. 
Faktoriratkaisu ei osoittautunut täysin stabiiliksi silloin, kun aineistosta poimit-
tiin eri perustein osajoukkoja esimerkiksi sukupuolen ja tietotekniikan valinnan 
perusteella. Mittarin toimivuutta testattiin yksinkertaisella regressiomallilla, ja 
sen erottelukykyä selvitettiin myös tietotekniikan käytön määrän ja laajuuden 
avulla muodostetulla ryhmäjaolla. Mittari antoi ahdistus-dimensiolle huomatta-
vasti muita dimensioita pienempiä arvoja, ja näin se ei erotellut erilaisia käyttäjä-
ryhmiä mittarin testauksessa eikä osoittautunut merkitseväksi tekijäksi myöskään 
tietotekniikan käyttöä  regressiomallin avulla mallinnettaessa. 
  
Mittarin kehityksen kannalta tutkimuksen toisen survey-kyselyn yhteydessä voi-
tiin lähinnä vain varmentaa ensimmäisestä vaiheesta saadun mittarin toimivuutta 
isomman aineiston avulla. Tässä hyöty ja status eivät erottuneet omiksi fakto-
reikseen kuten esimerkiksi Tuomivaaran (2000a, 226) tutkimuksessa. Lisäksi 
mittarin ahdistus-dimensiolle antamat arvot olivat niin pieniä, ettei se pystynyt 
erottelemaan kunnolla vastaajia. Ero oli selkeä Tuomivaaran mallinnukseen näh-
den, jossa tietokoneahdistus (tai pikemminkin sen puute) oli polkukertoimien 
perusteella keskeinen uskomus, mutta yleishyödyllisyys ei hänenkään käyttä-
määnsä malliin sopinut. Mittarin testauksen yhteydessä nousi esille samansuun-
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taisia piirteitä, joita Tuomivaara (2000b, 71) on tuonut esille kognitioiden yhte-
yksiä pohtiessaan. Hän toteaa, että asenne ja hallinta sekä tietokoneluottamus ja -
ahdistus ovat lähes identtisesti yhteydessä hallintakokemukseen ja sen osateki-
jöihin. Hän myös huomauttaa: ”Tulosten mukaan Loydin ja Gressardin (1984) 
tapaisten asennemittareiden käyttö yhtenä kokonaisuutena on kyseenalaista yri-
tettäessä ymmärtää aktiivisen käytön muodostumista työssä tai vapaa-aikana” 
(Tuomivaara 2000b, 72).  

 
Tutkimuksen toisen mittarin kehittäminen aloitettiin tarkistamalla ensin avointen 
kysymysten avulla, mitkä tietotekniikan alueet ja asiat olivat tutkimushetkellä 
tärkeitä ja keskeisiä. Tämän tarkastelun tärkein tulos oli se, että nuorten tietotek-
niikan käytön painopiste on selvästi tietoverkkojen alueella. Tulos on yhdenmu-
kainen nuorten tietokoneen käytöstä saatujen tilastojen kanssa (esim. Kangas & 
Kuure 2003). Lisäksi toisin kuin kahden ensimmäisen kyselyn perusteella olisi 
voinut ennustaa, jokseenkin kaikki kyselyssä mukana olleet nuoret olivat huoles-
tuneita tietokoneviruksista ja muista haittaohjelmista. Tämä ei kuitenkaan näyt-
tänyt muodostavan estettä tietokoneen käytölle. Tilanteessa on samoja piirteitä 
kuin yhtälössä (2.1), joka kuvaa Ajzenin ja Fichbeinin  (1980) mukaista asenteen 
muodostumistapaa. Aineiston perusteella nuoret käyttävät erittäin vähän sellaisia 
tietotekniikan sovelluksia, joissa käyttäjän henkilökohtainen riski nousisi kovin 
korkeaksi. Tämän perusteella he eivät koe viruksista tai muista haittaohjelmista 
itselleen mahdollisesti koituvia seurauksia kovin haitallisiksi.  

  
Avoimista kysymyksistä saatua aineistoa hyödynnettiin tehtäessä esityksiä uu-
teen mittariin tulevista osioista. Väitteiden ensimmäiseen karsintaan saatiin asi-
antuntija-apua vuotta vanhemmilta 8. luokan oppilailta (n=45) sekä viideltä ai-
kuiselta asiantuntijalta. Kirjallisen palautteen pyytäminen kohdejoukon tunte-
muksista objektia kohtaan mittarin kehittelyn alkuvaiheessa ei ole uusi menette-
lytapa. Edwards on suositellut sitä jo vuonna 1957 (Abdel-Gaid et al. 1986, 825). 
Myös asiantuntijoiden käyttö mittariin tulevien väitteiden valinnassa on ollut jo 
pitkään käytössä (mm. Davis 1989) ja sitä pidetään edelleen yhtenä mahdollisuu-
tena mittarin validiteetin kasvattamiseksi (mm. Sartori & Pasini 2007).  Sitä vas-
toin lähinnä vertaisryhmään kuuluvien nuorten käyttö asiantuntijoina mittarin 
väitteitä valittaessa ei ole ollut kovin usein käytössä. Tällä menettelyllä pyrittiin 
noudattamaan tutkimuksen peruslinjauksessa valittua nuorten näkökulmaa. Arvi-
oitiin myös, että aikuisten on vaikea tavoittaa nuorten ajatusmaailmaa, sillä nuo-
rethan ovat jo lapsuudestaan lähtien nähneet tietokoneiden käyttöä ympärillään. 
Tästä saatiin myös alustavaa näyttöä vertaamalla nuorten ja aikuisten ehdotuksia 
mittariin valittaviksi väitteiksi.  

 
Uudessa mittarissa tarkasteluun valittiin samat dimensiot kuin ensimmäiseenkin 
mittariin, ja mittaria kehitettiin uudesta survey-kyselystä (n=155) saadulla aineis-
tolla. Mittarin kehittämiseen käytettiin sekä eksploratiivista että konfirmatorista 
faktorianalyysiä. Osioiden karsimista mittarista pyrittiin kontrolloimaan myös 
peilaamalla poistettavien osioiden sisältöjä dimensiokokonaisuuden kannalta. 
Mittarin puhdistus johti kuitenkin siihen, että lopulliseen mittariin jäi vain 20 
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osiota eli neljä väitettä dimensiota kohti. Lisäksi haluttiin kokeilla, mikä mittari-
tyyppi käytännössä sopii parhaiten mittaamaan koulunuorison tietotekniikkaan 
liittyviä uskomuksia ja asenteita. Tämän vuoksi tietotekniikka-asennetta mitattiin 
myös semanttisen differentiaalin avulla.   

 
Mittarin eri dimensioiden reliabiliteettiarvot eivät nousseet kovin korkeiksi ( .65 
- .76). Niitä vastaavien summamuuttujien keskiarvot olivat kuitenkin melko lä-
hellä asteikon keskivaihetta. Ainoastaan semanttinen differentiaali antoi noin 
yksikön verran korkeampia arvoja kuin muut mittarit.  Poikkeuksellista oli se, 
että uusi mittari antoi tyttöjen ja poikien tietotekniikka-asenteelle jokseenkin 
samoja arvoja. Kapea-alainen mittari antoi tytöille jopa suuremman keskiarvon 
kuin pojille, kun taas semanttinen differentiaali osoitti pojille hieman korkeam-
paa ryhmäkeskiarvoa kuin tytöille. Muilla dimensioilla poikien ryhmäkeskiarvot 
olivat hieman tyttöjen vastaavia lukuja suuremmat. Aikaisempiin tutkimuksiin 
nähden poikkeuksellista oli se, että mittari antoi tyttöjen tietotekniikka-asenteelle 
jopa korkeampia arvoja kuin pojille (PISA 2005). Lisäksi asenne ei jakautunut 
kahdeksi eri dimensioksi samalla tavalla kuin ensimmäisen mittarin tapauksessa.   

   
Mittaria testattiin kirjallisuudesta lainatuilla, jo muissa tutkimuksissa testatuilla 
polkumalleilla. Näistä tärkein, kaikkia mittarin dimensioita kosketta malli, oli 
Tuomivaaran (2000a) mallista modifioitu polkumalli. Tunnuslukujen perusteella 
malli sopi koko aineistoon kohtalalaisen hyvin. Tuomivaaran tutkimukseen ver-
rattuna tietotekniikkaan liittyvä ahdistus ei tullut esille tässä aineistossa lähes-
kään yhtä voimakkaana. Lisäksi Tuomivaaran tutkimuksesta poiketen hyöty-
dimensiolle saatiin testauksessa jokseenkin sama painoarvo kuin mallin muille-
kin dimensiolle. Erilaisissa tarkasteluissa aineisto sopi kirjallisuudesta lainattui-
hin malleihin kohtalaisen hyvin, mutta selitysasteet jäivät kuitenkin pieniksi.  

 
Mittarin testauksessa tuli esille merkkejä siitä, että asenteiden ohella nuorten 
tietotekniikan käyttöön voi vaikuttaa jokseenkin tasapäisesti monia muitakin 
tekijöitä. Esimerkiksi nuorten saama tietotekniikkaan liittyvä kannustus ja toi-
meksiannot sekä tähän liittyvä subjektiivinen normi antoivat merkkejä siitä, että 
niillä on yhteys sekä asenteeseen että myös suoraan nuorten tietotekniikan käyt-
töön. Tulos tukee Mustosen ja Pulkkisen (2003, 87) linjausta, jonka he toivat 
esille kirjoittaessaan tietotekniikan- ja mediakäytön riskitekijöistä: ”Keskeisin 
kasvatushaaste on kannustaa lapsia ja nuoria löytämään tietotekniikan todelliset 
mahdollisuudet ja asiakäyttö.”  

  7.2 Rajoitukset 

Tässä tutkimuksessa tietotekniikkaa tarkastellaan tietoisesti nuorten näkökulmas-
ta. Tämä on kokonaistilanteen kannalta rajoittava piirre, koska asiaan vaikuttavia 
osapuolia on olemassa selvästi enemmän. Suurimmillaan erot ovat monien tut-
kimusten perusteella nuorten tietotekniikan käytön valvontaan liittyvissä kysy-
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myksissä. Valvonta tulisi todennäköisesti esille paljon tehokkaampana ja laajem-
pana, jos vastaavat kysymykset olisi esitetty nuorten vanhemmille. Näkemysero-
ja nuorten ja heidän vanhempiensa välillä on todennäköisesti myös tietotekniik-
kaan liittyvässä ajankäytössä sekä hyöty- ja huvikäytön tarpeellisuuden arvioin-
nissa.  

 
Toinen heti tutkimuksen alussa tehty tietoinen valinta oli sosioekonomisten teki-
jöiden rajaaminen tutkimuksen ulkopuolelle lähinnä luotettavan tiedon saami-
seen liittyvien ongelmien vuoksi. Tässä työssä hankitun aineiston perusteella 
nuorten käytettävissä oli kotitietokoneita jokseenkin kattavasti (96.8%), joten 
tällä ei ole tutkimuksen kokonaistulokseen kovin paljon vaikutusta. Huomatta-
vasti enemmän heijastusvaikutuksia voidaan olettaa syntyvän laajakaistayhteyk-
sistä, jossa koko aineistossa peitto oli 78.6%.  Tämän taustatekijän vaikutusta 
kuitenkin pienentää se, ettei esimerkiksi sukupuolten eikä myöskään kunnan eri 
alueiden välillä ollut merkitseviä eroja. Toisaalta sitä kasvattaa se, että kotikäyt-
töä kompensoiva mahdollisuus käyttää tietotekniikkaa kodin ulkopuolella ei toi-
mi kovin tehokkaasti käytännössä. Ulkomaisissa tutkimuksissa, joissa näitä teki-
jöitä on usein tutkittu valitsemalla vastaajat erilaisten sosioekonomisten indikaat-
torien erottelemilta asuinalueilta, kouluista jne., on mitattu yli 20 prosenttiyksi-
kön eroja mm. verkkoyhteyksien yleisyydessä. Tässä tutkimuksessa saatujen 
tulosten luotettavuutta arvioitaessa täytyy myös ottaa huomioon se, että sosio-
ekonomiset tekijät voivat heijastua taustamuuttujina monilla eri tavoilla 
(Ba,Tally & Tsikalas 2002; Cushman & Klecun 2005;  Kuhlemeier  & Hemker 
2005). Cushman ja Klecun korostavat, että sosioekonomiset tekijät tulevat esille 
ennen muuta eroina tietotekniikan käyttötaidoissa.    

 
Kolmas tutkimuksen alussa tehty rajaava linjaus koskee empiirisen aineiston 
hankintaa. Taustamuuttujien vähentämiseksi tiedonhankinta keskitettiin yhteen 
kuntaan, ja vasta viimeisessä vaiheessa oli mukana myös toinen kunta, josta tut-
kimukseen osallistuivat kaikki kyselyn toteutuspäivänä koulussa olleet 7. luokan 
oppilaat. Tutkimus antaa kyllä normaalia, otoksiin perustuvaa tilastotutkimusta 
edustavamman, kyseisiin paikkakuntiin, nuorten ikäluokkaan ja ajankohtaan si-
dotun kuvan, mutta sen ulkoisesta, kyseisten kuntien rajat ylittävästä validiteetis-
ta voidaan tehdä vain välillisiä päätelmiä. Kahdesta kunnasta saatuja tietoja ver-
taamalla voitiin lähinnä matemaattisen vastaesimerkin tapaan päätellä, että 
asuinkunnalla on jonkin verran vaikutusta nuorten tietotekniikan käyttömahdolli-
suuksiin. Muista tutkimuksista saatujen referenssitulosten perusteella voidaan 
kuitenkin päätellä, että tässä tutkimuksessa saadut tulokset eivät pääsääntöisesti 
koske pelkästään kahta suomalaista paikkakuntaa. Nuorten tietotekniikan käyt-
töön liittyvät ongelmat ja erityispiirteet näyttävät olevan yllättävän kansainväli-
siä. Suomessa yleistettävyyteen vaikuttaa myös se PISA-tutkimuksissakin esille 
tullut piirre, että nuorten tietotekniikkaan liittyvissä kysymyksissä yhtenä osa-
puolena toimiva kouluverkko ja siihen liittyvien tekijöiden vaihteluvälit ovat 
kohtalaisen pienet. Richter,  Naumann ja Groeben (2000) huomauttivat, että mit-
tareiden soveltuvuusalueiden ilmoittamisessa on ollut puutteita. Tässä kehitetyn 
mittarin voidaan olettaa testi- ja kehitysympäristönsä perusteella toimivan par-
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haiten keskimääräistä harvempaan asutuilla alueilla. 
 

Mittareiden kehittämisen yhteydessä joudutaan usein valitsemaan, mitä dimensi-
oita otetaan mukaan,  mitä taas jätetään pois. Erilaisten teorioiden ja aikaisempi-
en tutkimusten perusteella olisi tähänkin tutkimukseen ollut tarjolla useita vaih-
toehtoja. Pääperiaate on, että mitä enemmän tekijöitä on mahdollisuus ottaa mu-
kaan, sitä tarkempi kuva tutkittavasta asiasta voidaan muodostaa. Kuitenkaan 
käytännössä eivät erityisesti koko ikäluokkaan kohdistuvat kyselyt voi olla kovin 
laajoja toimiakseen kunnolla. Koska vastaaminen perustuu vapaaehtoisuuteen, 
pitää tutkimuslomakkeen olla jo fyysisiltä dimensioiltaan sellainen, ettei vastaa-
minen tunnu nuorista epätoivoiselta tehtävältä. Toinen mukaan otettavien dimen-
sioiden määrää rajoittava tekijä on luotettavan analyysin tekemiseen tarvittavan 
aineiston määrä. Tilastollisten menetelmien käyttö, esimerkiksi faktori- ja polku-
analyysi, edellyttää havaintojen määrän ja tutkittavien muuttujien määrän välistä 
tasapainoa. Faktorianalyysin luonteeseen kuuluu se, että luotettavaan analyysiin 
tarvittavien havaintojen vähimmäismäärän arvioiminen ei ole helppoa. Esimer-
kiksi DeVellis (2003, 137) toteaa, että ”How large is large enough?” -
kysymykseen vastaaminen ei ole helppo tehtävä. Tässä aineiston määrä on ollut 
käytettyihin tilastollisiin menetelmiin nähden suositusten alarajoilla, mutta ei 
kuitenkaan ratkaisevasti muista vastaavista tutkimuksista poikkeava.  Esimerkik-
si Comrey (1988) toteaa, ettei ole epätavallista nähdä faktorianalyysejä asteikon 
kehittämiseen, jotka perustuvat esimerkiksi 150 havainnon aineistoon. Aineiston 
määrän kasvattamista on rajoittanut se, että otoksen koko on käytännössä lähes-
tynyt paikkakunnan koko ikäluokkaa eli perusjoukkoa.  Havaintomäärien vähäi-
syydestä aiheutuvat vääristymät voidaan olettaa kuitenkin kohtalaisen pieniksi. 
Esimerkiksi havaintomäärän kaksinkertaistaminen tutkimuksen toisessa vaihees-
sa ei aiheuttanut muutosta ensimmäisestä analyysistä saatuun mittarin rakentee-
seen. 

 
Itsearviointiin perustuviin mittauksiin liittyy aina tiettyä epävarmuutta. Tässä 
tutkimuksessa esimerkiksi tietotekniikan käytön määrä ja varsinkin kompetens-
siin liittyvät kysymykset viimeisen kyselyn yhteydessä vaativat vastaajaa arvi-
oimaan omaa suoritustaan epätäsmällisesti määritellyn lähtötilanteen pohjalta. 
Näistä ensimmäisen luotettavuutta on tutkimuksessa pyritty arvioimaan mm. 
pitkittäisasetelmalla, mutta kompetenssin suhteen tulokset ovat vain suuntaa an-
tavia, joskin valtaosaltaan aikaisempien tutkimustulosten suuntaisia.  

 
Ehkä eniten perinteisistä mittarin rakentamiseen annetuista suosituksista on poi-
kettu toisen mittarin kehittämisen yhteydessä  siinä, että väitteiden esittämistä 
käänteisessä muodossa on tietoisesti vältetty. Likertin suosituksen  vuodelta 
1932 mukaan  mittariin pitäisi ottaa yhtä paljon positiivisesti ja negatiivisesti 
suunnattuja väitteitä (Abdel-Gaid at al. 1986).  Semanttisen differentiaalin muo-
dostamisessa on kuitenkin noudatettu Ajzenin (2006) antamaa esimerkkiä, jossa 
arviointikohteiden suunnat vuorottelevat. Käänteisten osioiden välttelyyn päädyt-
tiin tutkimuksen ensimmäisessä ja toisessa survey-kyselyssä hankitun aineiston 
faktoroinnista saatujen kokemusten perusteella. Analyysissä tuli esille alustavia 
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merkkejä siitä, että käänteisesti muotoillut väitteet hakeutuivat helposti samoille 
faktoreille. Tähän voi vaikuttaa mm. vastaajien ikä ja myös se, että mittaria pyrit-
tiin rakentamaan koko ikäluokkaa silmälläpitäen. Todennäköisesti tehdyllä va-
linnalla saatiin enemmän tulkinnallista selkeyttä verrattuna siihen,  mitä mahdol-
lisesti hankitun tiedon muissa sisältöarvoissa menetettiin. Negatiivisesti muotoil-
lut väitteet voivat olla vastaajan kannalta vaikeammin ymmärrettäviä (DeVellis 
2003, 70). 

 7.3 Suosituksia 

Tämän tutkimusprosessin eri vaiheissa muodostui yleiskuvaksi, että tällä hetkellä 
nuoriso poimii teknologian mukanaan tuomista mahdollisuuksista itseään eniten 
kiinnostavat ja voittopuolisesti viihdyttävät asiat. Heidän on vaikea tunnistaa 
tietotekniikasta muita hyödyllisiä ja tarpeellisia osa-alueita, koska heidän kohdal-
leen osuu vain harvoin sellaisia tehtäviä ja haasteita, joiden suorittamisessa voisi 
tunnistaa tietotekniikan hyödyllisyyden omakohtaisesti käytännössä. Tämän alu-
een tukemiseksi kannattaisi nuorisolle niin kodeissa kuin koulussakin osoittaa 
sopivia haasteita ja toimeksiantoja tietototekniikan alueelta. Kouluissa tämä on 
varmaankin helpompi toteuttaa kuin kotitalouksissa. Tutkimusaineiston analyysi 
osoitti, että erilaisilla kannustustoimenpiteillä on vaikutusta nuorten tietoteknii-
kan käyttöön.   

 
Tutkimuksessa saadun aineiston perusteella nuorilla on kodeissaan käytettävissä 
sekä tietokoneita että verkkoyhteyksiä varsin kattavasti, ei kuitenkaan aivan kai-
killa. On todennäköistä, että vasta sitten, kun oppilaiden käytettävissä olevien 
laiteresurssien luvuissa päästään käytännössä lähes sataan prosenttiin, opettajat 
alkavat käyttää enemmän sellaisia kotitehtäviä, joiden tekemisessä tietotekniikan 
käytöstä on apua tai siihen jopa velvoitetaan. Tämän suuntaista näyttöä on saatu 
myös opettajien haastatteluista (Valentine, Marsh  & Pattie 2005, 6).  Taustalla 
on kirjoittamaton normi siitä, että oppilaiden pitää olla yhdenvertaisessa asemas-
sa myös kotitehtävien suhteen. Tähän vaikuttaa myös se, että opettajien tiedot 
oppilaidensa käytössä olevista tietokoneresursseista päivittyvät hitaasti. Koska 
tutkimusaineiston perusteella tilanne voitaisiin tällä hetkellä korjata melko pie-
nellä laitevolyymillä, voisi yhtenä mahdollisuutena kokeilla esimerkiksi soitin-
pankin tapaista ratkaisua. Perusajatus ei ole sinänsä uusi, vaan erilaisia, yleensä 
kannettaviin laitteisiin perustuvia kokeiluja on tehty aikaisemminkin (esim. Ilo-
mäki 1999; Rockman et al. 2000; Knezek & Christensen 2004). Nyt kotien laite-
kehitys on kuitenkin johtanut siihen, että tarvittavat taloudelliset satsaukset olisi-
vat tällä hetkellä paljon aikaisempaa pienemmät. Tähän liittyy kuitenkin myös 
paljon käytännön ongelmia, koska tietokoneet eivät ole yhtä helppohoitoisia kuin 
esim. kirjat, joiden lainaustoiminnalla on jo pitkät perinteet. Vastaava vaikutus 
voitaisiin saada aikaan esimerkiksi organisoimalla koulujen nykyisten laitteiden 
käyttöä uudella tavalla, joskaan se ei onnistu helposti koulukyyditysten aikatau-
luttamien oppilaiden kohdalla.  
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Nykyiset tietoverkot soveltuvat tunnetusti hyvin globaaliin viestintään. Aineiston 
perusteella verkkokeskustelu näyttääkin kiinnostavan erityisesti tyttöjä. Verkko-
viestinnän seurauksena syntyviä ja ylläpidettäviä ystävyyssuhteita on nuorilla 
kohtalaisen paljon kotimaahan, mutta melko vähän maan ja kielirajan ulkopuo-
lelle. Tätä nuorten verkkoviestintää rikastuttavaa kehitystä voitaisiin ehkä no-
peuttaa organisoimalla ja rohkaisemalla nuoria aloituskynnyksen ylityksessä 
esimerkiksi kirjeenvaihtoystävien välityksestä saatujen kokemusten pohjalta.     

 
Nuorten tietotekniikan osaamisen kartoituksesta saatua tietoa voidaan tulkita 
niin, että nuoret haluaisivat kehittää taitojaan virusten ja muiden haittaohjelmien 
torjumisessa ja tuhoamisessa. Tätä tulkintaa vahvistaa myös tutkimuksessa han-
kittu kvalitatiivinen aineisto. Tässä suhteessa koululta voidaan odottaa nykyistä 
aktiivisempaa roolia esimerkiksi Ihminen ja teknologia –aihekokonaisuuden pai-
nottamisessa. Opetuksen käytännön toteutusta tehostaisi ja varmistaisi se, että 
valtakunnallisesti tai paikallisesti määriteltäisiin, kenen tehtäviin ja minkä oppi-
aineiden yhteyteen näiden asioiden opettaminen viimekädessä kuuluu. Tähän 
samaan asiakokonaisuuteen liittyy myös etenkin internetin käyttöön liittyvien 
riskien tunnistaminen ja niiden torjuntaan liittyvien kysymysten esilläpito koulu-
opetuksessa. Nuorten aineistosta ei tämän suuntaisia toiveita juurikaan löytynyt, 
mutta sen sijaan nuorten vanhemmat ovat niitä esittäneet (SAFT 2003). 

 
Aineiston perusteella noin 50 prosentilla nuorista on ollut ongelmia käytettävissä 
olevien ohjelmien suhteen.  Ohjelmien puutteeseen liittyvien ongelmien raken-
netta kannattaisi selvittää tarkemmalla kyselyllä. Siltä osin kuin ongelmat liitty-
vät tavallisiin, esimerkiksi kouluissa enimmäkseen käytettyihin toimisto-
ohjelmien tyyppisiin sovelluksiin, voisi nuoria opastaa löytämään ja käyttämään 
tarjolla olevia julkisia ohjelmia, joissa ainakaan kustannustekijät eivät ole käytön 
esteenä. PISA (2005) tutkimuksen mukaan Suomessa käytetään varsinaisia ope-
tukseen suunniteltuja ohjelmia muita tutkimuksessa  mukana olleita maita vä-
hemmän. Tämä voi liittyä osittain pieneen kielialueeseen ja sitä kautta opetusoh-
jelmien tarjontaan. Tässä asiassa tarvittaisiin enemmän valtakunnallista koor-
dinointia, tutkimusta ja tukea. Esimerkiksi kouluille suunnatut investointituet 
ovat jo pitkään olleet kovin laitekeskeisiä. 

 

7.4 Jatkotutkimusten aiheita 

Abdel-Gaid at al. (1986) kuvaava validin asennemittarin määrittämistä komplek-
siseksi prosessiksi, joka sisältää sekä tilastollisia proseduureja että inhimillisiä 
arviointeja. Tämän vuoksi mittarin rakentaminen on prosessi, jonka kehittelyn 
saturaation tunnistaminen on vaikea ja suhteellinen tehtävä. Tämän tutkimuksen 
aikana tuotettu mittari edustaa testauksen kapea-alisuuden vuoksi eräänlaista  
mittarin aihiota, joka voi olla pohjana mittarin jatkokehittämiselle.  
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Tutkimuksessa tuotettu mittari pitäisi testata sekä määrällisesti että alueellisesti 
laajemmalla aineistolla sen ulkoisen ja sisäisen validiuden selvittämiseksi ja 
varmentamiseksi. Samalla mittarin väitteiden tekstejä pitäisi entisestään yksin-
kertaistaa ja selkeyttää kirjallisuudessa annettujen ohjeiden pohjalta (Edwards 
1957, DeVellis 2003, 67).  Mittarin dimensioihin liittyvien osioiden määrä ylitti 
alun perin suositellun 7 väitteen rajan (Abdel-Gaid at al. 1986), mutta mittarin 
puhdistaminen viimeisessä vaiheessa faktorianalyysin avulla johti siihen, että 
noin 50% osioista jouduttiin poistamaan, ja näin mittarista tuli dimensioiden 
yleisluonteiseen määrittelyyn nähden kapea. Alkuperäisestä osioiden määrästä 
karsiutui ensin osa osioiden valinnan asiantuntimenettelyssä ja sitten lisää mitta-
rin puhdistuksen yhteydessä yhteensä 66 %. Eri dimensioihin liittyvien osioiden 
määrää pitäisi pyrkiä kasvattamaan mm. hylättyjen väitteiden esitysmuotoja ja 
rakenteita tarkistamalla. Konstruoidun mittarin rakennevaliditeettia voisi testata 
myös alakohdassa 2.2.2.2 kuvatulla tavalla, eli tutkimalla korrelaatiota rinnak-
kaismittauksella jonkin aikaisemmin testatun mittarin antamiin tuloksiin. 

 
Tässä tutkimuksessa käytetty itsearviointiin perustuva, paperilomakkeella toteu-
tettu kompetenssimittari antaa vain viitteellisen kuvan nuorten tietotekniikan 
osaamisesta. Tämän vuoksi on helppo yhtyä E-learning Nordic 2006 –
tutkimusraportissa esille nostettuun tarpeeseen tuottaa selkeitä tunnuslukuja op-
pilaiden digitaalisten taitojen mittaamiseksi ja luotettavan kuvan saamiseksi op-
pilaiden todellisista digitaalisista taidoista. Mittaria tarvittaisiin erityisesti nuor-
ten välisten digitaalisten kuilujen tunnistamiseen ja tarvittaessa eriyttävän ope-
tuksen kohdentamiseen. Tätä asiaa on kohtalaisen paljon tutkittu ja selvitetty, 
mutta selkeän yhteenvedon ja konsensuksen löytäminen ei ole helppo tehtävä 
(Ba, Tally & Tsikalas 2002; Lennon et al. 2003). Ainakin kouluissa opetettavien 
taitojen tähtäyspiste täytyy asettaa tulevaisuuteen, mikä taas edellyttää ennusta-
mista. Mittarin suunnittelu vaatisi joka tapauksessa digitaalisten taitojen pohti-
mista ja määrittämistä, mikä puolestaan helpottaisi tavoitteenasettelua myös kou-
luissa. Joka tapauksessa tuntemattomaan digitaaliseen tulevaisuuteen valmistuvi-
en nuorten kannalta tärkeää on oppimisvalmiuksien kehittäminen. Mustonen ja 
Pulkkinen (2003, 88) toteavat: ”Nykyaikaisiin mediataitoihin kuuluu päivittää 
omat tekniset taidot, jotta ihminen osaisi käyttää sitä mediaa, josta hänelle on 
eniten iloa ja hyötyä.” Tietotekniikan suhteellisen lyhyt historia on käytännössä 
osoittanut, että uusien asioiden opiskelu ja omaksuminen ovat käytännössä olen-
nainen osa tietotekniikan hyväksikäyttöä. 

 
Nuorten osaamista mittaava testi selkiyttäisi tilannetta myös tyttöjen ja poikien 
välisten erojen objektiivisemmassa arvioinnissa. Aikaisemmat tutkimukset ovat 
antaneet viitteitä siitä, että tytöt arvioivat omia suorituksiaan eri tavalla kuin po-
jat (Mukkonen ym. 1999). Erilaisesta sukupuolten arvottamisperiaatteesta voi 
olla esimerkkinä PISA (2005) -raportissa esitetty tilasto, jonka mukaan tietoko-
neiden käyttömahdollisuudessa Suomen kouluissa on 2 prosenttiyksikön ero tyt-
töjen ja poikien välillä. 
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Mittarin testausvaiheiden yhteydessä aineisto antoi viitteitä siitä, että nuoren 
tietotekniikan asiantuntijarooli kodissa ja toisaalta kodissa tapahtuva tietoteknii-
kan käytön itsenäinen opiskelu olisivat yhteydessä siihen, millä tavalla nuori 
tietotekniikkaa käyttää ja siihen asennoituu. Tämän vuoksi olisi hyödyllistä tut-
kia tarkemmin, mikä motivoi nuoria tähän, ja millaisia erilaisia oppimis- ja sel-
viytymisstrategioita heille on vuosien varrella kehittynyt. Tutkimuksen tarpeelli-
suutta voidaan perustella ainakin kahdella tekijällä. Ensinnäkin tältä informaali-
sen oppimisen alueelta olisi ehkä mahdollista tuoda ainesta ja ideoita myös  kou-
lussa annettavan formaalisen opetuksen puolelle. Toisaalta tähän voi liittyä myös 
piirteitä ja sivuvaikutuksia, jotka realisoituvat vasta jatko-opintojen yhteydessä. 
Jousranta (2005, 207) viittaa Boylen ym. (2002) tutkimukseen ja toteaa: ”Yli-
opistoissa on näkynyt myös se, että teiniharrastajista ei tule hyviä yliopisto-
opiskelijoita, koska he itseoppineina ovat hankkineet huonoja tai vääriä toiminta-
tapoja, joita on vaikea muuttaa, ja he ovat kehittäneet itselleen kapean tai vir-
heellisen käsityksen oppiaineesta.” Tämä tutkimus vahvistaa edellisestä ainakin 
sen, että omatoimisuus on ollut nuorten tietotekniikan omaksumiselle leimallista. 
Vahvistusta saa myös Jousrannan kuvaama muutos nuorten tietokoneen käytös-
sä, jonka mukaan kotitietokoneet nykyisin ovat vain välineitä, eivätkä toiminnan 
kohteita (Jenkins & Davy 2002).  

 
Aineiston perusteella nuoret käyttävät tietotekniikkaa keskimäärin noin 11 tuntia 
viikossa, ja ollessaan seitsemännellä luokalla heille on kertynyt kokemusta tieto-
tekniikasta vähän yli viisi vuotta. Onko tämä paljon vai vähän, on täysin suhteel-
linen kysymys. Kun verrataan näitä keskilukuja seitsemännen luokan kouluviik-
koon, niin voidaan arvioida, että tietotekniikan parissa kuluu nuorilta jokseenkin 
50 % kouluviikon oppituntien ajasta eli 2,5 koulupäivää. Jos oletetaan nuoren 
tietotekniikan käyttö vakioksi, niin oppivelvollisuuden aikana nuoret keskimää-
rin käyttävät tietotekniikkaan 4,5 kouluvuotta (4,5 vuoden aikana koulussa an-
nettuja oppitunteja vastaavan määrän) eli noin puolet oppivelvollisuuteen kuulu-
vasta ajasta. Käyttömäärän vakioimiseen saadaan alustavasti perusteita ensim-
mäisestä survey-kyselystä (luokat 5, 7 ja 9 ). Käytön määrä voi myös vähentyä 
iän lisääntyessä (Mukkonen ym. 1999), jolloin käyttötuntimäärän arviota pitäisi 
jopa kasvattaa. Joka tapauksessa laskelma osoittaa, että nuorten tietokoneen 
käyttöä ja siihen liittyviä tekijöitä kannattaa tutkia jo senkin vuoksi, että siihen 
liittyy melkoisia potentiaalisia mahdollisuuksia. Jos nuorten päivittäisestä tieto-
tekniikkaan käyttämästä ajasta onnistuttaisiin kohdentamaan 20 - 25 % uudella 
tavalla esimerkiksi opetukseen ja oppimiseen,  tästä syntyisi keskimäärin koulu-
vuoden verran lisäarvoa, josta perheille tai yhteiskunnalle aiheutuvat lisäkustan-
nukset voidaan arvioida hyvin pieniksi. Kokonaisuutena voidaan arvioida, että 
hyvin paljon tietotekniikan käyttömahdollisuuksista ja jo tehdyistä investoinneis-
ta ei ole vielä nuorten käytössä. 
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Liitteet 

Liite 1. Kolmas survey-kysely 

1. Olen luottavainen kykyyni ottaa hallintaani uusia tietokoneen käyttötaitoja.  

2. Internetin käyttötaito on minulle erittäin tärkeä, koska verkon kautta voi etsiä tietoa ja pitää 
yhteyttä kavereihin.  

3. Nettiä käyttäessäni pelkään, että omia tietojani ja luottamustani voidaan jollakin tavalla 
käyttää väärin. 

4. Nopean koneen ja uusimpien ohjelmien omistaminen nostaisi asemaani kaverien keskuudes-
sa. 

5. Mielestäni tietokoneen käyttö on nautittavaa ja virikkeitä antavaa. 

6. Kotiväkeni ajattelee, että minun kannattasi käyttää tietokonetta. 

7. Pelkään, että muut huomaavat, jos teen virheen tietokonetta käyttäessäni. 

8. Hyvän opiskelupaikan/työpaikan saamiseksi ja minun täytyy tietää, kuinka tietokonetta käy-
tetään. 

9. Tietotekniikan käytöllä ihminen antaa vaikutelman, että seuraa aikaansa. 

10. Olisi hienoa, jos voisin neuvoa opettajaa ja luokkakavereitani siinä, kuinka jokin tietoko-
neongelma selvitetään. 

11. Kuka hyvänsä voi oppia käyttämään tietokonetta, jos on vain kärsivällinen ja motivoitunut. 

12. Minusta internetin käyttömahdollisuus myös viihteen, esim. musiikin, pelien tai sosiaalisten 
vuorovaikutusten etsimiseen on erittäin tärkeää. 

13.  Pyrin rajoittamaan tietokoneen käyttöäni, koska en halua joutua asiasta erimielisyyksiin 
kotiväkeni kanssa.  

14. Voisin saada ystäviltäni kiitosta ja arvonantoa, jos auttaisin heitä tietokoneisiin liittyvien 
ongelmien ratkaisemisessa.  

15. Tietokoneiden parissa minulla on tunne siitä, että tiedän mitä teen ja mistä saan tarvittaessa 
apua. 

16. Minulle tietokoneet ovat yhdentekeviä. 

17. En ymmärrä kuinka jotkut ihmiset voivat viettää niin paljon aikaa tietokoneen ääressä ja 
näyttävät vielä nauttivankin siitä. 

18. Koen ylpeyttä omistaessani viimeisintä mallia olevan tietokoneen.  
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19. Arkailen uusien ohjelmien asentamista ja kokeilua, koska siinä yhteydessä voi tulla ohjeita ja 
virheilmoituksia, joita en ymmärrä. 

20 Minusta tietokoneiden käyttö on helppoa. 

21. Tietokoneen käyttöäni haittaa ainainen virusten ja vakoiluohjelmien pelko. 

22. Minulle tietotekniikan käytön osaaminen on tärkeää, koska luultavasti tulen käyttämään 
tietokonetta monella tavalla elämässäni. 

23. Jos tietokoneongelma on jäänyt ratkaisematta, jatkan sen selvittämistä myöhemmin niin 
kauan, että ongelma ratkeaa. 

24. Minua askarruttaa se, että tietokoneen runsaasta käytöstä voi aiheutua terveydellisiä haittoja. 

25. Olen tyytyväinen, jos ihmiset ajattelevat, että olen hyvä käyttämään tietokonetta. 

26. Hoidan asioitani mieluummin kasvokontaktissa kuin nettipalvelujen kautta. 

27. En ole sitä tyyppiä, jonka parhaita puolia on tietokoneen käyttö.  

28. Uusien tietokoneiden tai sovellusten käyttöön siirtyminen on minulle enemmän haaste kuin 
pelon aihe. 

29. Arvostan henkilöitä, jotka osaavat käyttää uusimpia ohjelmia, ja jotka pystyvät neuvomaan 
muita.  

30. En halua tietää tietokoneista enempää kuin sen, mikä on pakollista. 

31. Tietotekniikkaan liittyvät asiat kiinnostavat minua niin paljon, että olen valmis näkemään 
vaivaa pulmatilanteidenkin selvittämiseen.  

32. Tietotekniikan käytöllä voisin tehostaa opiskeluani, jolloin jäisi enemmän aikaa esim. har-
rastuksilleni ja kavereilleni.  

33. Tietotekniikka antaa mahdollisuuden harrastaa sellaisia asioita, joiden harrastamiseen ei 
muuten olisi mahdollisuuksia. 

34. Pelkään, että innostun tietokoneen käyttämisestä niin, että se häiritsee jo koulunkäyntiänikin. 

35. Uskon voivani opastaa muita tietokoneen käytössä. 

36. Tietotekniikan viihteellinenkin käyttö on hyödyllistä, koska jos osaa esim. pelata tietoko-
neella, niin silloin osaa käyttää tietokonetta mihin hyvänsä muuhunkin tarkoitukseen. 

37. Opettajat ajattelevat, että minun pitäisi osata käyttää tietototekniikkaa. 

38. Vanhempani elävät tietokoneiden suhteen täysin eri maailmassa kuin minä.  

39. Voin luullakseni opiskella itsenäisesti suurimman osan niistä asioista, jotka minun täytyy 
tietää tietokoneista. 

40. Voisin saada lisäarvoa töilleni (esim. koulun projektityöt) parantamalla niiden ulkoasua ja 
näkyvyyttä (web) tietotekniikan avulla.  
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41. Olen tottunut tietotekniikkaan niin, että minusta tuntuisi ahdistavalta, jos joutuisin luopu-
maan tietokoneen ja nettiyhteyksien käytöstä. 

42. Minun on tärkeää menestyä tietotekniikassa saadakseni statusta ja näyttääkseni muille mihin 
kykenen. 

43. Minua arveluttavat tilanteet, joita en tunne hallitsevani esim. ohjelmien rekisteröinnit ja 
toistuvat. päivitysehdotukset verkon kautta.  

44. Uskon, että kaverini toivovat myös minun käyttävän tietotekniikkaa. 

45. Välttelen tietokoneen käyttöä, koska pelkään tekeväni sellaisen virheen, jota en osaa korjata. 

46. Netin avulla voin kysyä kavereiltani, mitä on kotitehtävänä, ja keskustella muutenkin tehtä-
vien suorittamisesta. 

47. Minulle netin ja tietokoneen käyttö on esisijaisesti hauskaa ajankulua. 

 

Liite 2.   Toisen asteen faktorointi 
 

  

Taulukko 5.9  Toisen asteen faktorointi   

1. faktoroinnin antamat faktorit Toisen asteen faktorit   Kommunaliteetti 

 F1 F2 F3 F4   

F3 0,593       0,261 

F11 0,540       0,391 

F7 0,507     0,335 0,456 

F9 -0,474       0,525 

F2   0,622     0,431 

F5   0,618     0,464 

F12 0,463 0,564     0,421 

F4     0,707   0,356 

F8     0,525   0,246 

F1     0,359   0,447 

F10       -0,565 0,371 

F6       0,554 0,611 
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Liite 3  Kolmannesta survey-kyselystä saadun aineiston faktorointi 
 

nro  Dimensio F1 F2 F3 F4 F5 Kommunaliteetti 
q35 luottamus 0,573         0,522 
q20 luottamus 0,520         0,464 
q9 status 0,494         0,472 
q25 status 0,485     0,347 0,303 0,549 
q14 status 0,483         0,643 
q10 status 0,470         0,518 
q31 asenne 0,456         0,501 
q15 luottamus 0,441   0,321     0,520 
q1 luottamus 0,425         0,522 
q46 hyöty 0,329   0,320     0,489 
q21 ahdistus   0,686       0,501 
q19 ahdistus   0,679       0,549 
q13 ahdistus   0,646       0,495 
q3 ahdistus   0,609       0,524 
q24 ahdistus   0,554       0,549 
q43 ahdistus   0,403       0,608 
q27 luottamus   -0,373 0,326     0,534 
q41 asenne     0,609     0,595 
q17 asenne   -0,482 0,582     0,589 
q5 asenne     0,572     0,596 
q16 asenne     0,533   -0,334,334 0,611 
q2 hyöty     0,526     0,506 
q30 asenne 0,408   0,496     0,613 
q26 asenne   -0,318 0,439     0,581 
q12 hyöty     0,422     0,430 
q32 hyöty       0,628   0,513 
q33 hyöty       0,557   0,386 
q23 asenne       0,543   0,377 
q39 luottamus       0,447   0,520 
q22 hyöty 0,411     0,439  0,559 
q29 status       0,438   0,432 
q40 hyöty       0,435   0,548 
q11 luottamus       0,359 -0,3500 0,339 
q8 hyöty       0,334   0,564 
q28 luottamus       0,307   0,545 
q4 status         0,614 0,409 
q45 ahdistus         0,595 0,455 
q7 ahdistus   0,339     0,592 0,593 
q42 status 0,333       0,494 0,597 
q36 hyöty         0,433 0,479 
q18 status 0,418       0,429 0,568 
q34 ahdistus         0,355 0,402 

 




