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TIIVISTELMÄ 

 

Tutkielmassa tarkastellaan vertaisopettajuuden luomia mahdollisuuksia tieto- ja viestintätekniikan 

opetuskäytössä. Opettajakulttuurissa kollegiaalisuus ja yhteistoiminnallisuus opettajien kesken on 

harvinaista, lukuun ottamatta opetusharjoittelijoiden ja aloittelevien opettajien mentorointia. 

Suomessa opettajan ammatti on perinteisesti autonominen ja yksinäinen professio, jonka 

ammattikulttuuriin ei kuulu toisen opettajan luokkahuonekäytäntöihin puuttuminen. 

Koulukulttuurin muututtua tukemaan konstruktivistista oppimisnäkemystä ja työelämän vaatiessa 

jatkuvasti kehittyvää asiantuntijuutta, näyttäytyy vertaistyöskentely tehokkaana tapana oppia uutta. 

Opettajien välistä yhteistyötä on mahdollista lisätä esimerkiksi tieto- ja viestintätekniikan käytöllä. 

Tieto- ja viestintätekniikan tulo kouluihin nähdään väistämättömänä osana tietoyhteiskuntakehitystä 

ja opettajat näkevät sen käytön myös helpottavan opetusta. Opettajat ovat kuitenkin tieto- ja 

viestintätekniikan käytössä hyvin eri vaiheissa ja suurimmalla osalla näyttäisi olevan vaikeuksia sen 

pedagogisessa ja mediapedagogisessa hyödyntämisessä. Opettajalla on valta päättää omista 

luokkahuonekäytännöistään, jolloin myös tieto- ja viestintätekniikan käyttö perustuu opettajan 

omaan tahtoon. Erilaisissa kehittämisprojekteissa on onnistuttu aktivoimaan ja kehittämään 

opettajien TVT-osaamista, mutta koulukohtaiset erot ovat Suomen sisällä suuria. 

 

Tutkimuksen kontekstina toimii Tampereen kaupungin ja Opetushallituksen yhteinen Epun 

mediareppu -hanke, jossa pyritään kehittämään pedagogisesti mielekästä ja kustannustehokasta 

tieto- ja viestintätekniikan laiteympäristöä esi- ja alkuopetukseen. Hankkeessa toimivat opettajat 

kehittelivät kolmen vuoden ajan pedagogisia ja mediapedagogisia malleja tieto- ja 

viestintätekniikan hyödyntämiseen esi- ja alkuopetuksen yhteistyössä. Vuoden 2012 keväällä näitä 

malleja levitettiin Tampereen kaupungin esi- ja alkuopettajille benchmarking-tilaisuuksissa ja 

tarjoamalla resurssiopettajia tueksi tilaisuuksissa vierailleiden opettajien luokkiin. Tutkimusaineisto 

kerättiin haastattelemalla hankeopettajia ja heidän ohjaamiaan opettajia sekä keräämällä palautetta 



benchmarking-tilaisuuksissa käyneiltä opettajilta. Lisäksi tukiaineistoina toimivat tilaisuuksissa 

pidetty kenttäpäiväkirja ja neljä sähköpostiviestiä. Tutkimusmetodina käytettiin toimintatutkimusta 

tutkijan aktiivisen toimintaroolin sekä tutkimuksen toiminnan kehittämiseen suuntaavien 

tavoitteiden vuoksi. 

 

Tutkimustulokset osoittivat, että vertaisopettajuus voimaannutti, rohkaisi ja innosti opettajia tieto- 

ja viestintätekniikan käyttöön. Opettajat kokivat oppimisen kannalta hyödyllisenä kouluttautumisen 

toisen opettajan luokkahuoneessa, jolloin toimintatavan mahdollisuudet ja rajoitukset olivat heti 

havaittavissa. Oppiminen oli mielekästä ja tehokasta, sillä toimintatavat ovat lähes suoraan 

siirrettävissä myös omaan luokkaan. Vertaisopettajalta uskalsi kysyä myös niin sanottuja tyhmiä 

kysymyksiä. Vierailevat opettajat olivat motivoituneita oppimaan uusia työtapoja, mutta heidän 

toimintaansa kuvasi tekniikkapainotteisuus pedagogisen opin jäädessä taka-alalle. Opettajat 

halusivat luottaa omaan pedagogiseen osaamiseensa eivätkä olleet valmiita ottamaan vastaan uusia 

pedagogisia tai mediapedagogisia näkemyksiä. 

 

Asiasanat: vertaisopettajuus, vertaisuus, opettajuus, tieto- ja viestintätekniikka (TVT), 

mediakasvatus, benchmarking, vertailukehittäminen, Epun mediareppu -hanke, pedagoginen malli
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1. Johdanto 

 

Kuvitellaan tilanne, jossa haluttaisiin tehostaa esimerkiksi opettajien työskentelyä, tuntisuunnittelua 

ja orientoitumista työhön poistamalla opettajien yhteiset kahvihetket välituntisin ja lounastauolla. 

Mitä tapahtuisi? Hyvin luultavasti opettajien osaaminen ja tehokkuus heikkenisivät ja oppilaat 

kohtaisivat aiempaa stressaantuneemman opettajan. Kahvitauot ja yhteiset ruokailuhetket ovat 

sosiaalisen oppimisen tiloja, joissa jaetaan kokemuksia ja ongelmia sekä kirjojen ulkopuolella 

olevaa hiljaista tietoa. Näissä sosiaalisissa hetkissä yhdistyy koulun formaaliin, eli muodolliseen ja 

oppimisen sertifioituun muotoon, informaali, eli arkielämän ei-tietoinen ja ei-tarkoituksenmukainen 

oppiminen. Yhteisissä jaetuissa hetkissä jaetaan muodollisen tiedon lisäksi hiljaista tietoa, 

osaamista, jota taitavimmankin moniosaajan on vaikea pukea sanoiksi. (kts. Heikkinen, Jokinen & 

Tynjälä 2010, 5–9.) 

 

Kouluorganisaatio formaalin ja informaalin organisaation yhdistelmänä luo opettajien yhteistyölle 

kontekstin, jossa valmistellaan, suunnitellaan ja toteutetaan julkisia palveluita, mutta myös 

ylläpidetään sosiaalisia verkostoja ja rakennetaan kohtaamisissa syntynyttä koulutodellisuutta. 

Opettajan arkea hallitsee yksityisyys, jopa yksinäisyys, mutta toisaalta myös koulukohtainen 

toimintakulttuuri mukauttaa opettajaa työhönsä. Opettajien pyrkimys autonomiseen työhön näkyy 

valtapyrkimyksinä oman työn sisältöihin ja menetelmiin, samalla kun työn reunaehdoista 

neuvotellaan hallinnon kanssa. Varsinkin aloittelevien opettajien puheissa tämä tarkoittaa omillaan 

toimeen tulemista ja yksinäisyyttä. Opettajien kollegiaalinen yhteistyö on siten kaksoishaaste: 

ensinnäkin on opittava yhteistyö- ja vuorovaikutustapoihin ja toiseksi on hallittava ja kehitettävä 

työn kohdetta. (Savonmäki 2006, 157–158, 163.) 

 

Yhteistyön korostamisen taustalla on uskomus siitä, että yhdessä toimien voidaan saavuttaa jotain 

sellaista suurta, jota ihminen ei yksinään voisi saavuttaa. Tätä toimintaa ohjaavat kuitenkin 

yhteistyötä tekevien ihmisten käsitykset ja odotukset yhteistyön toteutumisesta. Yhteistyö on 

avainasemassa erilaisissa kokeiluissa ja kehittämistyössä, jotka ilman toimivaa yhteistyötä jäävät 

helposti yksittäisten opettajien missioiksi tai johdon ohjaamiksi pakkoratkaisuiksi. Tulosjohtamisen 

saapuessa koulumaailmaan opettajien yhteistyötä korostetaan opetuksen paremman laadun ja 

tuloksen saavuttamiseksi. (Savonmäki 2006, 155–156.) Yhteistoiminnallinen opettajayhteisö onkin 

kehityskykyisen ja menestyvän koulun tunnusmerkki (Välijärvi 2005, 117). 
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Koulujen on tarkkailtava jatkuvasti yhteiskunnassa tapahtuvia muutoksia ja sopeutettava opetustaan 

siihen. Tietoyhteiskunnassa tapahtuvat muutokset aiheuttavat väistämättömiä muutoksia myös 

kouluopetukseen, sillä tulevaisuuden työelämä vaatii tulevaisuuden työntekijöiltä 

tietoteknologiataitoja. Tulevaisuuden ammatit vaativat nuorilta erilaisia työvälineohjelmien 

käyttötaitoja, mutta ennen kaikkea ymmärrystä tietotekniikan laajoista mahdollisuuksista ja luovasta 

käytöstä (Vähähyyppä 2011, 19). Tästä syystä myös koulun on uusinnettava sekä 

työskentelymuotojaan että työskentelyssä käytettäviä apuvälineitä. Koulut eivät kuitenkaan muutu 

poliittisesta tahdosta, ulkopuolisten tekemistä opetussuunnitelmamuutoksista tai organisatorisista 

uudistuksista, vaan pääasiassa opettajien käytännön toiminnan kautta (Lauriala 1998, 120). 

 

Opettajien tieto- ja viestintätekniikan käytöstä puhutaan ja kirjoitetaan vähemmän kuin oppilaiden 

taidoista (Ilomäki 2008, 27), vaikka tieto- ja viestintätekniikan mukaan ottaminen opetukseen on 

rahoitusta ja laitekantaa laajempi aihe. Tieto- ja viestintätekniikan monipuolinen hyödyntäminen 

opetuksessa vaatii uudenlaisen pedagogisen ajattelutavan sisäistämistä ja toiminnallista muutosta 

verrattuna perinteiseen didaktiikkaan. Tämän tutkimuksen taustalla toimivan vertaistukimallin 

ydinajatuksena on paitsi tukea kollegan ammatillista kehittymistä, myös helpottaa tämän työtä: 

jokaisen opettajan ei tarvitse keksiä pyörää uudelleen, vaan tietoa ja taitoa voi jakaa useammankin 

toimijan kesken. Opettajilla vaikuttaisi olevan joko kohtuulliset taidot tai hyvät mahdollisuudet 

opetella vaadittavat tekniset taidot tietotekniikan opetuskäyttöön. Ongelmia syntyy tietotekniikan 

opetuskäytön pedagogisesta mielekkyydestä. 

 

Todellisen ja toimivan toimintakulttuuri- ja systeeminmuutoksen aikaansaamiseksi tarvitaan 

valtakunnallisia kehittämishankkeita, joissa kokeillaan ja kehitetään uudenlaisia ja innovatiivisia 

toimintamalleja koulumaailmaan. Epun mediareppu on Opetushallituksen ja Tampereen kaupungin 

yhteinen kehittämishanke, jossa etsitään pedagogisesti mielekästä ja kustannustehokasta tieto- ja 

viestintätekniikan laiteympäristöä esi- ja alkuopetuksen nivelvaiheeseen. Hankkeen keskeisenä 

ajatuksena on yhteistoiminnallisuus ja mentorointi sekä oppilaiden että opettajien kesken. Hanke 

toimii vuosina 2009–2012, jonka päätteeksi hankkeessa kehitettyjä pedagogisia malleja ja 

toimintamalleja on integroitunut sekä Tampereen koulujen ja päiväkotien arkeen että myös 

valtakunnallisesti esi- ja alkuopetukseen. Hanketietoa ja osaamista levitettiin Tampereen kaupungin 

esi- ja alkuopettajille vuoden 2012 kevään aikana benchmarking-tilaisuuksissa sekä 

resurssiopettajien vieraillessa kouluilla ja päiväkodeissa. Tutkimusaineisto kerättiin näihin 

tilaisuuksiin osallistuneilta alkuopettajilta tavoitteena selvittää vertaisopettajuuden mahdollisuuksia 

tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytössä. 
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Tässä tutkimuksessa tieto- ja viestintätekniikka toimii opettajien välisen yhteistyön välineenä ja 

toimintaympäristönä, jossa vertaistuen merkityksiä pyritään ymmärtämään. Tutkimuksessa pyritään 

selvittämään millaisia mahdollisuuksia vertaisopettajuus tuo tieto- ja viestintätekniikan 

opetuskäyttöön. Mahdollisuuksien etsiminen pakottaa väistämättä pohtimaan myös kyseisen 

kontekstin aiheuttamia rajoitteita ja haasteita. Epun mediareppu -hankkeen ja tämän 

toimintatutkimuksen välitavoitteena oli luoda sosiaalisia, yhteistoiminnallisia tilanteita, jotta 

opettajat voisivat vertaistukeen nojautuen oppia käyttämään tieto- ja viestintätekniikkaa 

pedagogisesti mielekkäästi ja rohkeasti. Tavoitteena oli luoda niin formaalin kuin informaalinkin 

oppimisen tiloja, joissa opettajat voivat rauhassa jakaa kokemuksiaan. Tieto- ja viestintätekniikan 

rohkean opetuskäytön lisäksi päätavoitteena on, että tutkimuksessa olevat opettajat oppisivat 

vanhoista, yksinäisen opettajaidentiteetin malleistaan pois ja alkaisivat hyödyntää kollegiaalisen 

yhteisönsä vertaistukea paremmin. Tavoitteena on myös selvittää millainen työskentelymuoto 

vertaistuki on opettajille ja kuinka he kokevat sen työssään.  

 

Tutkimuksen tieteellinen tavoite on laajentaa kasvatustieteellistä keskustelua tasa-arvoisen 

vertaisopettajuuden mahdollisuuksista erityisesti tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytössä. Tällä 

hetkellä keskustelu on keskittynyt lähinnä epätasa-arvoiseen mentorointisuhteeseen aloittelevan 

opettajan ja kokeneen kollegan tai opetusharjoittelijan ja ohjaajan välillä (ks. esim. Jyrhämä & 

Syrjäläinen 2009; Blomberg 2008). Yhteiskunnallinen tavoite on tarjota ehdotelmia ja ajatuksia 

vertaisopettajuuden tarjoamista mahdollisuuksista ja hyödyistä tieto- ja viestintätekniikan 

opetuskäytössä. Näiden ehdotelmien toivotaan hyödyntävän opetuksen kehittämistä sekä tarjoavan 

mahdollisuuksia esimerkiksi opettajien täydennyskoulutuksessa. 
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2. Vertaisopettajuudesta ja tieto- ja viestintätekniikasta 

 

Suuri osa aiemmista vertaistukeen keskittyneistä tutkimuksista kohdistuu lääketieteeseen ja 

psykologiaan, esimerkiksi mielenterveyspotilaiden kuntoutumiseen (ks. esim. Palomäki 2005) tai 

lapsensa menettäneiden aikuisten tukiryhmiin (ks. esim. Aho 2010). Kasvatustieteen piirissä 

vertaistukea tutkineet työt kohdistuvat pääsääntöisesti joko oppilaiden tai 

korkeakouluopiskelijoiden väliseen vertaistukeen tai aloittelevan opettajan ja vanhemman kollegan 

väliseen mentorointiin (ks. esim. Ahonen 1999; Tenhula & Pudas 1994; Penttinen, Plihtari, 

Skaniakos & Valkonen 2011). Tässä tutkimuksessa kohderyhmänä ovat Tampereen kaupungilla 

työskentelevät alkuopettajat, joilla on takanaan työvuosia vaihtelevasti, mutta joiden kaikkien 

voidaan katsoa olevan toisilleen statukseltaan tasa-arvoisia vertaisia. Tavoitteena on tutkia heidän 

välistään vuorovaikutusta ja sen luomia mahdollisuuksia tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytössä. 

 

Seuraavassa esitellään tutkimuksen teoreettinen tausta. Ensimmäisessä alaluvussa esitellään 

suomalaisen opettajan työn luonnetta keskittyen kuvaamaan opettajien opettamiseen ja 

kollegiaaliseen yhteistyöhön liittyviä näkökulmia. Toisessa alaluvussa pohditaan mitä 

vertaisopettajuus käsitteenä ja sisältönä oikeastaan on ja vertaillaan sitä esimeriksi mentorointiin. 

Kolmannessa alaluvussa keskitytään tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön tilanteeseen Suomessa 

sekä pohditaan mediakasvatuksen suhdetta tieto- ja viestintätekniikkaan. Neljännessä alaluvussa 

esitellään Epun mediareppu -hanke, jossa tutkimus tehtiin, sekä esitetään tutkimuskysymykset. 

Teoriaosuudessa on lisäksi mukana muutamia lainauksia tutkimusaineiston haastatteluista ja 

kenttäpäiväkirjasta, joissa opettajat pohtivat vertaisopettajuuden luonnetta ja mahdollisuuksia. 

Lainaukset on merkitty kirjaimin H (haastattelu) ja Kp (kenttäpäiväkirja). Lainauksien avulla 

pyritään tukemaan ja havainnollistamaan teoriaosuudessa esitettyjä näkökulmia opettajan työn 

erilaisista piirteistä. 

 

2.1 Opettajan työn luonteesta 

Opettajan työ on Suomessa arvostettu ja nuorten keskuudessa haluttu ammatti, joka vaatii monen 

vuoden koulutuksen. Työ vaatii asiantuntemusta, joka vuosien myötä muuttuu helposti hiljaiseksi 

tiedoksi ja on opettajalle henkilökohtaista, yksityistä. Lisäksi suomalaisessa opettajaidentiteetissä 

näkyy edelleen vahvana uskomus siihen, että opettajan on selvittävä työnsä asettamista haasteista 

yksin omassa luokkahuoneessaan (Välijärvi 2006, 23). Avun pyytäminen on usein vaikeaa. 
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Opettajan työn itsenäistä luonnetta tukee lisäksi suora kontakti oppilaisiin (Sveiby 1990, 220). 

Opettajat myös näkevät kollegoidensa työskentelyä vähemmän kuin esimerkiksi kirurgit tai 

asianajajat, ja siksikin opettajat ovat usein vähemmän samaa mieltä työhönsä liittyvistä asioista 

kollegoidensa kanssa kuin monet muut ammattilaiset (Laursen 2004, 92). Kaikki tämä korostaa 

opettajan autonomista asemaa ja yksinäisyyttä: opetustyöt ensisijaisesti jaetaan opettajien kesken, 

sen sijaan että tehtäisiin yhteistyötä. Apua pyydetään kun omat resurssit ovat loppu. (Savonmäki 

2006, 168.) 

”…tämä on uus asia, oon sentään ollu yli 20 vuotta [opettajana] ja on jotenkin hirveen vaikee 

lähtee sellaseen ajattelumuotoon, että opettajana minä en osaa jotakin. Että täytyy pyytää apua, 

niin se on… tai onko musta auktoriteetiksi neuvomaan muita, niinkin päin.” (H4) 

Lehtinen (1992, 164–165) kuvailee kärjistäen opettajien perinteistä roolia: ”- - opettaja opettaa 

jakamalla tietoa. Opettaja tietää ja on aina oikeassa. Opettaja on virtuoosi, oman reviirinsä 

koskemattoman itsenäisesti hallitseva ja hoitava mestari. - - Saatamme uskoa ja uskotella, että 

oppimista voi tapahtua vain koulussa ja luokassa, sielläkin laadukkaimmin vain minun silmieni 

edessä ja kontrollissani. Yhteistyö saattaa olla sitä, että kollegat ovat mukavia, kunhan pysyttelevät 

omassa luokassaan ja askaroivat oman oppiaineensa parissa. Uudistuksia ja kokeiluja pidämme 

enimmäkseen vouhotuksena. - - Kiirekin on aina. Koemme, että meitä on kuormitettu loppuun 

palamiseen asti.” Kärjistetystä kuvauksesta huolimatta on totta, että opettajat kantavat harteillaan 

historiasta tuttua roolia itsenäisestä opettajasta, mallikansalaisesta ja kansankynttilästä. 

Opettajankoulutuksen siirtyminen yliopistoihin ja korkeakoulututkinnoksi vuonna 1979 on ollut 

yksi vaikuttavimmista virstanpylväistä itsenäisen pedagogisen päätöksentekijän tiellä (Krokfors 

2005, 69). Tiukimmat opettajuuden vaatimukset, kuten vaatimus opettajan terveestä ruumiista ja 

opettajakutsumuksesta eivät sovi nykyaikaisen opettajan kuvaan (Simola 1997, 74), mutta jäänteitä 

tiukasta autonomisesta roolista on näkyvissä vielä tänä päivänäkin. Opettajat tuntevat myös edelleen 

vaatimuksia mallikansalaisuudesta oppilaiden silmissä. (Simola 2002, 52, 56.) Luukkainen kuvaa 

(2004, 160) opettajan roolin muuttuneen 1900-luvulla kansankynttilästä ensin hyvän opetustaidon 

hallitsijaksi, tämän jälkeen asiantuntijaksi ja reflektoivaksi tutkijaksi ja vihdoin 2000-luvulla 

yhteiskunnalliseksi kasvattajaksi. Samassa muutosrintamassa on muuttunut myös opettajan ja 

oppilaan välinen suhde. Kansakoulunopettaja suhtautui oppilaisiinsa joukkona eikä yksittäisiä 

oppilaita tunnettu, käytöshäiriöiset oppilaat olivat kuitenkin poikkeustapauksia. Nykyiseltä 

peruskoulun opettajalta odotetaan yksilöllistä oppilastuntemusta, oppilaanohjausta ja erilaisia 

yksilöllisiä arviointidokumentteja. (Simola 1997, 98.) Opettajan ja oppilaan suhde on tullut 

intiimimmäksi. 
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Oppimisen tutkimuksessa 1900-luvun puolivälissä vallinneesta ulkoista käyttäytymistä ja 

tiedonsiirtoa korostaneesta behavioristisesta suuntauksesta siirryttiin 1960-luvulla ihmisen 

tiedollisia prosesseja tutkivaan kognitiiviseen oppimiskäsitykseen. Oppimisessa siirryttiin 

korostamaan oppijan sisäisiä tekijöitä. Varsinaisessa opetuksessa behaviorismi näkyi kuitenkin vielä 

1970-luvullakin. (Tynjälä 1999, 21, 30.) Tämä johtunee siitä, että behaviorismin luoma malli on 

perinteitä kunnioittavalle opettajalle turvallinen, johdonmukainen ja hänen auktoriteettista 

asemaansa tukeva tapa opettaa (Rauste-von Wright & von Wright 1997, 112). Kognitiivisesta 

oppimiskäsityksestä on siirrytty korostamaan oppimisen vuorovaikutteisuutta, tilannesidonnaisuutta 

ja oppijan aktiivista tiedonrakentamista, eli konstruktivistista oppimiskäsitystä. Näiden 

epistemologisten perusoletusten lisäksi oppimiskäsityksiin liittyy tietysti aina opettajan oma 

pedagoginen näkemys hyvästä oppimisesta. (Tynjälä 1999, 22, 28.) Opettajan oppimisnäkemys 

perustuu hänen tiedon- ja ihmiskäsitykseensä ja siksi sen muuttaminen voi olla hidas prosessi (Koli 

& Kylämä 2000, 18). Opettajan oppimiskäsitys voi olla peräisin hänen omilta kouluajoiltaan ja 

jäädä hyvinkin pysyväksi (Luukkainen 2004, 101).  

Viime vuosikymmeninä tapahtunut koulujärjestelmän kehittäminen on perustunut lähinnä tähän 

konstruktivistiseen oppimiskäsitteeseen. Sen tukemana kasvatetaan oppilaista itseohjautuvia, 

vastuullisia ja oma-aloitteisia tietoyhteiskunnan kansalaisia, jotka toimivat aktiivisesti elämässään. 

(Patrikainen 2002, 13.) Oppimiskäsityksen muutos ohjaa myös opettajuuden muutosta: opettajan 

rooli tiedon jakajana muuttuu rooliin oppimisen edistäjänä ja oppimaan ohjaajana. Luukkainen 

(2004, 53) kuvaa opettajan profession kehittymistä teknisen opetustaidon korostamisesta toisinaan 

erehtyvään, reflektiiviseen ammattilaiseen. Tällä hän viittaa nykypedagogian tuomaan väljyyteen 

opettajuudessa, joka korostaa konstruktivistista oppimiskäsitystä; opettaja saakin olla joskus myös 

väärässä. Konstruktivistisen oppimiskäsityksen yhteydessä puhutaan usein myös aktiivisesta 

oppimisesta, jota kuvaavat esimerkiksi oppijan omatoimisuus, ongelmanratkaisu, itsenäinen 

oppiminen ja itseohjautuvuus. Oppijalla on sisäinen halu oppia ja hän tiedostaa metakognitiiviset 

valmiutensa. (Niemi 1998, 40–44.) Aktiivisen oppimisen, tieto- ja viestintätekniikan käytössä sekä 

mediakasvatuksen kontekstissa opettajan on omaksuttava uusi rooli opetuksen ohjaajana ja tutorina, 

tiedon järjestelijänä ja organisoijana, joka hyväksyy oppilaiden teknisen asiantuntijuuden ja antaa 

sille myös tilaa. Samalla opettaja on myös itse oppija. (Kotilainen 2000, 41.) Siirtyminen 

behavioristista oppimiskäsitystä tukevasta tiedonjakajasta oppilaiden ohjaajaksi ja itsekin oppijaksi 

on opettajille suuri askel ja ymmärrettävästi myös aiheuttaa joissakin opettajissa vastarintaa. 

Opettajien yhteiskunnallisesti korkea status sekä korkeakoulutus vaikuttavat siihen, että opettajilla 

on melko paljon päätäntävaltaa koulun toimintaa koskevissa asioissa (Välijärvi 2006, 19). Opettaja 
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päättää mitä oman luokan seinien sisäpuolella tapahtuu – esimerkiksi opetusteknologian käytöstä 

opettaja päättää itse omiin oppimiseen liittyviin uskomuksiin ja luokkahuoneen organisoitumiseen 

perustuen (Ilomäki 2008, 34). Opettajien henkilökohtaisia toiminatatapoja harvoin 

kyseenalaistetaan tai ristiriitaisuuksia tuodaan keskustelun kohteeksi. Toisen opettajan 

toimintatapoihin puuttuminen koetaan intimiteettikysymykseksi. (Tirri 1998, 83; Huusko 1999, 

178; Lauriala 1998, 123.) Pedagoginen vapaus toimii myös suojamuurina ei-toivottuja kokeiluja ja 

aloitteita vastaan (Välijärvi 2005, 118). Koulun johtajan kannalta kouluorganisaation paradoksi 

piilee opettajien halussa pitää ammatillinen vapautensa ja itsenäinen ohjautuvuutensa, mutta 

samalla he kaipaavat vahvaa johtajuutta ja suunnan näyttämistä. Uusien opetusmenetelmien käyttö 

opetuksessa perustuu suurelta osin opettajan vapaaehtoisuuteen. (Sveiby 1990, 220.) Uudenlaiseen, 

oppilaan oppimaan ohjaamiseen perustuvaan opetus- ja oppimiskulttuuriin ei voi hallinnollisesti 

käskeä opettajia, vaan siirtyminen tapahtuu opettajien muuttuvien asenteiden ja tekojen myötä 

(Lehtinen 1992, 164). Koulujen ja opetuksen muutoksen keskiössä ovat suuressa roolissa yksittäiset 

opettajat, mutta koulun johto on keskeisessä asemassa koulukulttuurin ja koulun hengen luomisessa. 

Nykyaikaisen koulun tulisi tarjota yhteisöllisyyden mallia, jossa oppilaasta kasvaa kriittinen, 

kyseenalaistava, yhteistyökykyinen ja avoin kansalainen. Tässä tapauksessa myös opetuksen ja 

koulun oppimisympäristönä pitää tukea omalla toiminnallaan tämän tavoitteen toteutumista. 

Oppilaalta ei voi odottaa kehittyneempää osaamista kuin mihin koulun ja opettajan toiminta 

esimerkillään johdattavat. (Välijärvi 2006, 24.) Yhteistyöhön kannustavien toimintamallien, ja 

kaikkien muidenkin toimintatapojen, omaksumisessa esimerkin voima on suurin (Välijärvi 2005, 

117); opettajien toimintatavaksi ei kelpaa ”tehkää niin kuin minä sanon, ei niin kuin minä teen”. 

Opettajakulttuurista on puuttunut sitoutuminen yhteiseen työn analyysiin ja sitä kautta oppimisen 

kehittämiseen.  Opettajat pelkäävät paljastavansa ammatillisen vajavaisuutensa yhteistyössä toisten 

opettajien kanssa ja tuon vajavaisuuden paljastuminen juuri kollegoiden edessä on opettajan pahin 

skenaario. (Luukkainen 2004, 102–103.) 

”… kyllä siellä luokassa lapset oppis aika paljon siitä, että ne näkee sitä että aikuiset tekee yhdessä 

töitä. Ja se että oppilaat on kauheen tarkkoja seuraamaan sitä että mitä, miten se oma opettaja 

suhtautuu toisiin oppilaisiin, mutta että miten se suhtautuu toisiin opettajiin ja miten toiset opettajat 

suhtautuu siihen omaan opettajaan.” (H5) 

2000-luvulla on ollut havaittavissa enenevää suuntautumista opettajien yhteistyöhön ja 

tiimiytymiseen. Opettajat saattavat pitää luokkansa ovia aina auki tai opetustilaratkaisut ovat 

korvanneet tiiliseiniä lasiseinillä. Mielenkiintoinen havainto on kuitenkin se, että samalla kun 
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opettajuutta on pyritty siirtämään hitaasti kohti yhteistoiminnallisuutta, ovat oppilaiden 

oppimistavat tulleet yksilöllisemmiksi. (Laursen 2004, 94.) Aktiiviseen oppimiseen ja 

konstruktivismiin perustuvat oppimiskäsitykset pyrkivät kuitenkin tukemaan yksilöllisten 

oppimistapojen rinnalla sosiaalisia työskentelytapoja. 

Koulumuutokset ja kehittämistyö aiheuttavat paineita opettajan ammatillisuudelle. Hallinnollisen 

johtamisen sijaan tehtäviä on keskitetty kunnille ja kouluille. Myös koulujen yhteistyön tarve 

ulkopuolisten toimijoiden kanssa on lisääntynyt. Opettajat kokevat entistä enemmän ulkopuolista 

arviointia, joka aiheuttaa opettajille erilaisia uhkakuvia ja paineita. (Jyrkiäinen 2007, 41.) Opettajat 

ovat väsyneitä muutoksiin ja pelkäävät työtaakkansa lisääntymistä (Niemi 1998, 51).  Aaltola 

(2005) toteaa, että opettajille syntyy haasteita ja kehittämistarpeita neljässä tapauksessa: 

yhteiskunnan muuttuessa, kasvatuksen välittömissä haasteissa, opetuksen tehostamispyrkimyksissä 

ja koulun muuttuessa suhteessa ympäristöön. Vaatimuksia esittävät niin yksityishenkilöt, kuten 

oppilaiden vanhemmat, kuin tutkijat, asiantuntijat, erilaiset yhteisöt ja kouluviranomaisetkin 

ministeriöstä alkaen. Opettajat pelkäävät, etteivät ehdi enää keskittyä tarpeeksi oppilaisiinsa. 

(Aaltola 2005, 20–21; Simola 2002, 52.) Muutokset voidaan kuitenkin nähdä myös mahdollisuutena 

myönteiseen muutokseen esimerkiksi koulukulttuurissa. Välijärvi (2005) kysyykin ”voiko kukaan 

jaksaa opettajan työssä, jos jokainen muutos ja koululle esitetty uusi haaste koetaan velvoitteeksi ja 

lisärasitteeksi?” (Välijärvi 2005, 111). 

Savonmäki (2006) on jakanut tutkimuksensa perusteella opettajien kollegiaalisen yhteistyön 

formaaliin ja informaaliin muotoon. Informaali muoto käsittää spontaanin suunnittelun, tuen, avun, 

vinkit ja rentoutumisen. On hyvin tärkeää, että opettajilla on myönteinen yhteistyöilmapiiri 

työpaikallaan ja kollegoita, joiden kanssa voi jakaa raskaita opetustilanteita ohimennen, vaikka itse 

työ tehtäisiinkin yksin. ”- - kollegiaalisuus on kohtaamisissa tapahtuvaa voimien uusintamista, 

jossa tärkeätä on asioiden ääneen sanominen ja jakaminen - -” (Savonmäki 2006, 159). 

Kertominen, omien kokemuksien jakaminen, on niin jokapäiväistä, ettei siihen kiinnitetä edes 

huomiota (Estola, Kaunisto, Keski-Filppula, Syrjälä & Uitto 2007, 11). Opettajainhuoneessakin 

tapahtuu huomaamatonta jakamista, kertomista joka suuntaa ja jäsentää työtä. Tätä voi kutsua 

vertaistueksi. Se on usein tiedostamatonta eikä sen voimaa ehkä siksi ymmärretä. Kertominen 

kuitenkin helpottaa työtaakkaa ja mahdollistaa työn jatkumisen. Valitettavasti kiire ei useastikaan 

mahdollista pysähtymistä kokemusten vaihtamiseen, mutta tarve kertomiselle on silti olemassa. 

Tarve työstä puhumiseen on erityisen voimakas ammateissa, jotka kietoutuvat työntekijän omaan 

persoonaan ja tunteisiin. (Estola ym. 2007, 34). Opettajuus on yksi tällaisista ammateista. 
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Yhteistyön formaali muoto pitää sisällään hallinnollisia normeja, ohjausta, päätöksiä ja 

strategiatyötä ja se tapahtuu usein esimiehen johdolla. Siitä huolimatta, että opettajat ovat 

perinteisesti halunneet pitää kiinni itsenäisestä ja jopa yksinäisestä työmuodostaan, kokevat he 

yhteistyön esteiden piilevän enemmän organisaation rakenteissa, resursseissa ja työnjaossa, kuin 

ihmisissä. Organisaatio ei varsinaisesti estä, muttei myöskään tue yhteistyön tekemistä. 

Lisääntyvässä määrin opettajiin kohdistuvat hallinnolliset tehtävät vievät aikaa ja motivaatiota 

spontaanin yhteistyön tekemiseltä. Siksi työnjaon ja organisoinnin haasteena onkin mahdollistaa ja 

tukea opettajien yhteistyötä. (Savonmäki 2006, 157–162.) 

 

Euroopan sisällä opettajan ammatin arvotus ja koulutus vaihtelevat kulttuurisesti melko paljon. 

Suomessa opettajan ammatti on mielletty professioksi, jonka tehtävät itsenäisenä suunnittelijana, 

tutkijana ja asiantuntijana ovat viime vuosikymmeninä vain vahvistuneet. Opettajien vahvaan 

yhteiskunnalliseen statukseen vaikuttaa osaltaan opettajankoulutuksen sitominen yliopistojen 

vastuulle (Välijärvi 2006, 9–10, 18.) Työ-, tuotanto- ja väestörakenteen nopeat muutokset sekä 

taloudellis-tekninen kehitys ovat johtaneet kuitenkin koulutuksen murrokseen, jossa kenellekään 

eivät riitä kerran koulussa opitut taidot läpi elämän (ks. esim. Lehtinen & Jokinen 1996, 10). Tämä 

ilmeni jo 1990-luvulla ja on tullut vieläkin ilmeisemmäksi 2000-luvulla. Muuttuva työelämä 

tarvitsee, ellei jopa vaadi, ihmisiä, joilla on kyky ja halu oppia jatkuvasti työssään. Uusi 

uranäkemys korostaa horisontaalista kehitystä, jolle on ominaista osaamisen jatkuva 

monipuolistuminen ja lisääntyvät sosiaaliset suhteet. Nopeasti muuttuvassa työelämässä, johon 

myös koulutuksen ja opetuksen on reagoitava, tarvitaan oppimismuotoja, jotka ovat heti saatavilla. 

(Ruohotie 2000, 102, 110–111.) Aiemmin työelämässä eriytetyt työn toteuttaminen ja johtaminen, 

arviointi, suunnittelu ja kehittäminen ovat nyt olennainen osa jokaisen työntekijän tehtäviä – 

työntekijä on oman työnsä asiantuntija. Kyse on asiantuntijuuden ja vallankäytön muutoksesta, joka 

korostaa nyt muun muassa verkostomaista vuorovaikutusta ja valtaistumista. (Seppänen-Järvelä 

2005, 12.) Yksi ratkaisu tähän on vertaisohjaus. Uuden työelämänäkemyksen myötä myös 

kokeneista työntekijöistä tulee oppijoita, kun oma asiantuntijuus on hankittu tiedon ollessa nykyistä 

stabiilimpaa. (Ruohotie 2000, 111.) Menestyvästä työntekijästä on tultava elinikäinen oppija. 

Muuttuvassa koulumaailmassa, jossa opettajilta odotetaan rajatun ammattiosaamisen sijasta 

joustavaa asiantuntijuutta ja kouluilta vastauksia pedagogisiin ongelmiin asiantuntijayhteisönä, 

kollegiaalisuus näyttäytyy menestyvän ja kehityskykyisen koulun tuntomerkkinä. Tiedetään myös, 

että opettajat toimivat työssään tehokkaammin, kun heillä on mahdollisuus yhteistyöhön ja 

oppimiseen kollegoidensa ja ympäröivän yhteisönsä kanssa. (Välijärvi 2006, 24–25.) 
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Vertaisopettajuus, toisen opettajan oleminen luokassa helpottaa myös syvällisempää oppilaan 

kohtaamista (Hovila 2004, 68). Uutta luova ja innovatiivinen asiantuntijuus ei saa enää rajautua 

luokkahuoneen seiniin, vaan se vaatii uudenlaista yhteistyötä ja avointa opettajuutta. Opettajien 

vertaistuella on valtavat potentiaalit tiedon ja osaamisen jakamisessa, mutta onnistuakseen se 

edellyttää opettajilta valmiutta avata luokkansa ovet toiselle opettajalle ja tämän toimintatavoille. 

”[Vertaisopettajan kanssa pidetyt palkkitunnit ovat] paras uudistus 25-vuotisen urani aikana!” (Kp 

21.2.2012) 

”Ei oo mitään niin ihanaa kun olla luokassa ja toinen [opettaja] vetää sitä tuntia ja voit itse 

keskittyä niihin oppilaisiin.” (H4) 

 

2.2 Mentorointia, tutorointia vai ohjausta? 

Erilaisista ohjausmuodoista on käytössä kirjavasti erilaisia termejä. Puhutaan muun muassa 

tutoroinnista, vertaistutoroinnista, mentoroinnista, työnohjauksesta, konsultoinnista, terapiasta ja 

oppilaanohjauksesta (ks. esim. Tenhula & Pudas 1994, 17; Lehtinen & Jokinen 1996, 26–31). 

Perinteinen määritelmä mentoroinnista korostaa mentorin roolia kokeneena, arvostettuna ja 

hierarkiassa mentoroitavaa korkeammalla olevana asiantuntijana, joka jakaa tietojaan ja tukeaan 

usein itseään nuoremman ohjattavan käyttöön. Suhdetta kuvastaa autoritaaria ja mentorin 

osaaminen toistetaan ainoana oikeana ratkaisuna oppi-isältä oppipojalle. Tällaisten käytäntöjen 

toistaminen ja vahvistaminen eivät ole kuitenkaan toimiva pohja ammatilliselle uudistamiselle. 

Nykypäivän työelämä korostaa auktoriteetin sijasta vastavuoroisuutta, yhdessä tekemistä ja 

dialogia. Tiedonmuodostuksessa käytetään konstruktivistista tiedon käsitystä, jossa mentorointi 

käsitetään molemminpuoliseksi oppimiseksi ja vastavuoroiseksi ajatusten vaihdoksi. 

Mentorointisuhteen ei kuitenkaan tarvitse rajoittua vain kahdenkeskeiseen suhteeseen, vaan se voi 

pitää sisällään kokemusten jakamista ja oppimista vertaisryhmässä. Silloin avainasemassa ovat 

yhdessä tekeminen ja yhdessä jakaminen. (Heikkinen & Huttunen 2008, 203–205.) Myös tutor-

käsitteeseen liittyy ajatus ohjattavan kokemattomuudesta suhteessa ohjaajaan (Tenhula & Pudas 

1994, 18–19). 

Murrayn (Leskelä 2005, 23) määritelmän mukaan toiminta on mentorointia, mikäli seuraavat ehdot 

täyttyvät:  

1) Kaksi henkilöä…  
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2)…käyvät luottamuksellista keskustelua  

3)…pyrkien toisen henkilön tai molempien  

4)…henkilökohtaiseen kehittymiseen  

5)…tapaamisissa, joita on useita  

6)…käsitellen enemmän käytännönläheisiä kuin teoreettisia asioita  

7)…aiheesta, joka kiinnostaa erityisesti aktoria (kehittyjää). 

Myös seuraavat asiat ovat mentoroinnille ominaisia: 

8) Toiminta on aloitettu tekemällä sopimus kahden osallistujan kesken. 

9) Myös kolmas osapuoli on mukana sopimuksessa (organisaatio tai organisoija). 

10) Kokeneempi tai taitavampi osapuoli on mentori (valmentaja, ohjaaja, konsultti) ja 

kokemattomampi aktori (suojatti, kehittyjä, mentoroitava, oppija…). 

 

Opettajat ovat perinteisesti tottuneet opetustyössään opettajajohtoisuuteen, jossa vuorovaikutus on 

epäsymmetristä ja valta on kasaantunut yksipuolisesti opettajalle. Sen sijaan kollegiaalinen suhde 

on ennen kaikkea symmetrinen suhde, jonka keskeisiksi ominaisuuksiksi muodostuvat vertaistuen 

antaminen ja saaminen. (Savonmäki 2006, 164–165.) Ohjaajan kannattaa pitää mielessään ajatus 

siitä, että toisin kuin taloudellisen pääoman suhteen, osaamispääoma ei vähene tai häviä sitä 

jaettaessa muille. Sen sijaan ohjaussuhteessa tieto voi jalostua vastavuoroisen dialogin seurauksena, 

jolloin myös osaamisensa jakaja voi oppia uutta. (Hailikari, Immonen, Kokko, Herrala, Salminen & 

Ahola 2000, 8.) Tutkimuksissa onkin todettu, ettei saajan roolissa ole vain ohjattavana oleva 

henkilö, vaan myös ohjaaja voi löytää tutoroinnin kautta uusia näkökulmia työhönsä (Heikkinen, 

Jokinen & Tynjälä 2010, 21). Ohjaussuhde voi esimerkiksi lisätä työtehoa, vähentää työpaikan 

vaihtamishalua, edistää elinikäistä oppimista, lisätä organisaatioon sitoutumista, jalkauttaa hiljaista 

tietoa organisaation sisällä sekä lisätä ja monipuolistaa ihmisten välistä vuorovaikutusta (Leskelä 

2005, 30). 

Perinteinen käsitys mentoroinnista on melko pitkä ja intensiivinen ohjaussuhde mentorin ja noviisin 

välillä. Tätä kutsutaan Ruohotien (2000) mukaan primäärimentoroinniksi. Työelämän muutokset 

ovat synnyttäneet vaihtoehtoisia, sekundäärisiä, suhteita, jotka ovat lyhytkestoisempia ja vähemmän 

intensiivisiä. Rinnalle on noussut myös muita mentoroinnin muotoja, kuten vertais-, ryhmä, ja 

alaismentorointi. (Ruohotie 2000, 111–112.) 

Vertaismentoroinnissa mentorina toimii aktorin (ohjattavan) kollega tai työstatukseltaan samassa 

asemassa oleva henkilö. Kuitenkin myös edellä mainitut Murrayn (hierarkiseen) 
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mentorointisuhteeseen liittyvät toiminnot ovat useimmiten läsnä vertaissuhteessa. (Leskelä 2005, 

40.) Tässä tutkimuksessa opettajien välistä yhteistyötä ja ohjaussuhdetta kutsutaan 

vertaisopettajuudeksi sekä vertaisohjaukseksi, joilla viitataan opettajien väliseen kollegiaaliseen ja 

työstatukseltaan tasa-arvoiseen suhteeseen, jossa toinen välittää oppimiaan tietoja toiselle. 

Tutkimuksen keskiössä oleva vertaistuki täyttää yllä olevat Murrayn ehdot, joten 

vertaisopettajuuden rinnalla keskeisenä tutkimuksen käsitteenä voisi käyttää myös 

vertaismentorointia. Mentorointi käsitteenä muistuttaa kuitenkin sen perinteisestä määritelmästä 

epätasa-arvoisena suhteena, joten tutkimuksessa pitäydytään vertaisopettajuus ja vertaisohjaus -

käsitteissä. 

Vertaissuhteessa työskentelykumppanina on jonkin ominaisuuden, kuten koulutuksen, työaseman, 

elämäntilanteen tai kokemuksensa, perusteella vertainen yksilö tai ryhmä (Seppänen-Järvelä 2005, 

11). Täten vertaisohjaaja edustaa ohjattavan kanssa samaa kulttuuria ja puhuu hänen kanssaan 

samaa kieltä, on ulkopuolista asiantuntijaa lähempänä ohjattavan ongelmatilanteita ja muistaa vielä 

tuoreeltaan uudenlaisen toiminnan aloittamisen ongelmat. Yhteistyössä oppimisen kannalta 

hedelmällisin tilanne onkin sellainen, jossa toimijoiden asiantuntijuus on osittain päällekkäistä, 

mutta sisältää myös erilaisia osioita ja näkökulmia asiantuntijuuden alalta (Häkkinen & Arvaja 

1999, 212). Vertaisohjaustapaamisissa oppijoilla on mahdollisuus testata epämuodollisessa 

ilmapiirissä ohjaajan johdolla omia ajatuksiaan ja käsitellä heitä askarruttavia kysymyksiä 

turvallisessa ja luotettavassa ympäristössä. Näitä vahvuuksia tulee myös käyttää tietoisesti hyväksi 

vertaissuhteessa. (Lehtinen & Jokinen 1996, 31, 106.) 

Vertaisuutta voidaan tarkastella eri näkökulmista ja jaotella ainakin kolmelle eri tasolle. 

Eksistentiaalisella tasolla eli ihmisolentoina olemme kaikki samanvertaisia. Esimerkiksi 

ammattistatuksella ei ole eksistentiaalisella tasolla merkitystä, vaan jokaisen ihmiselämän arvo on 

yhtä suuri. Eksistentiaalisella tasolla vertaissuhde on symmetrinen. Episteemisellä eli tietojen, 

taitojen ja kokemusten tasolla vertaissuhde ei ole koskaan tasavertainen, sillä jokaisella ihmisellä on 

sisällöltään erilaisia kokemuksia. Ihmisten välistä suhdetta arvioitaessa on siis olennaista huomioida 

minkä asian kannalta osaamista ja tietämistä tarkastellaan. Esimerkiksi koululuokassa oppilailla on 

ylivertainen asema opettajaan nähden jollain lasten- ja nuortenkulttuuriin liittyvällä alueella. 

Vertaissuhde on tällä tasolla epäsymmetrinen monin eri tavoin. Juridis-eettinen taso käsittelee 

ihmisen vastuuta, oikeuksia ja velvollisuuksia, jolloin tasavertaisuus vaihtuu tilannetekijöiden ja 

tehtävien määrittelyiden mukaan. Vertaissuhteessa ohjaajalla on enemmän lakeihin ja säädöksiin 

perustuvaa vastuuta, joten suhde on epäsymmetrinen. Eri tasojen tunnistaminen ja tunnustaminen 

on tärkeää, sillä ohjaaja on juridisesti ja eettisesti vastuussa toiminnasta työnantajalleen ja 
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rahoittajalle. Vertaistukitoiminnan kannalta on merkittävää ymmärtää vertaisuuden episteeminen 

taso eli se, että vaikka ohjaajalla on kyseisessä aiheessa, eli tieto- ja viestintätekniikkaan liittyvissä 

pedagogisissa malleissa, enemmän tietoa, on toisella osapuolella valtaa jollain toisella tiedon 

kentällä. Vertainen ohjaaja ei halua astua hierarkisesti ylöspäin, vaan oppia ohjattavan kanssa 

yhdessä, dialogisessa suhteessa. (Heikkinen & Huttunen 2008, 212–218; Heikkinen ym. 2010, 26–

30.)  

Käytetään ohjaajan ja ohjattavan tai ohjattavien välisestä suhteesta mitä käsitettä tahansa, on heidän 

välisissä ja yhteisissä tehtävissä sekä toimintavoissa samankaltaisuuksia. Käsitteitä tärkeämpää on 

pohtia esimerkiksi opettaja-ohjaajan käytännön toimintaa ohjaavia arvoja, ajatuksia ja teoreettisia 

lähtökohtia. Ohjaajalla on välttämätöntä olla omakohtainen ohjausfilosofia, joka auttaa oman 

aseman ja ohjaustyön hahmottamisessa. Hyvä ohjaaja on sellainen joka luottaa itseensä, 

osaamiseensa ja toiseen ihmiseen, mutta on samalla nöyrä ja avoin. Ohjaustyössä jaksaa ja osaa, 

kunhan tietää mitä tekee ja miksi. Silloin kukaan ei myöskään voi vaatia eikä odottaa enempää. 

(Lehtinen & Jokinen 1996, 32, 125.)  

Teknologian opetuskäytössä vertaisen antamalla mallilla voi olla hyvin tärkeä rooli opettajan 

uskomusten luomisessa ja muuttamisessa. Ensinnäkin työyhteisö sosiaalistaa työntekijää 

tietynlaiseen arvomaailmaan, niin myös suhtautumisessa tietotekniikkaan koulumaailmassa. 

Toiseksi, mallin seuraaminen ei pelkästään anna tietoa laitteiden käyttömahdollisuuksista, vaan 

myös luo opettajaan itseluottamusta niiden käytön onnistumisesta myös omassa opetuksessa. 

Onnistuneen mallin näkeminen lisää halua laitteiden käyttöön omassa luokassa, mutta myös luottoa 

muutoksen mahdollisuuteen. Opettajien opetuskäytännöt ovat hyvin epätodennäköisiä muuttumaan 

ilman jonkinlaista altistumista uudenlaisille käytännöille ja sille, että ne todella toimivat. 

Muutosmahdollisuuden takana on aina myös kysymys siitä, onko opettajalle tarjolla tarpeeksi aikaa 

ja tukea laitteiden käyttöönottoon. (Ertmer 2005.) 

 

2.3 Tieto- ja viestintätekniikasta mediakasvatukseen 

Tekniikalla voidaan viitata tekniseen välineeseen tai sovellukseen, mutta myös tietoihin ja taitoihin 

jonkin tehtävän suorittamiseksi tai päämäärän saavuttamiseksi. (Tella & Ruokamo 2005, 9.) 

Ilomäen (2008, 12) mukaan tieto- ja viestintätekniikalla viitataan tietokoneisiin, Internetiin ja 

digitaalisiin verkostoihin sekä muihin digitaalisiin laitteisiin ja sovelluksiin, joilla näitä välineitä 

käytetään. Käsite tieto- ja viestintätekniikka (TVT; information and communication technologies, 

ICT) syntyi 1980-luvun lopulla, kun tietotekniikan käsite, jolla viitataan esimerkiksi 
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työvälineohjelmiin, ja viestintätekniikan käsite, jolla viitataan esimerkiksi sähköpostiin, yhdentyivät 

yhdeksi käsitteeksi. Samalla tapahtui muutos uudenlaiseen tietotyötekniseen ympäristöön, jossa 

kehitettiin muun muassa tietokonevälitteistä viestintää. (Tella 2001, 16.) Tieto- ja viestintätekniikan 

käsite onkin ollut melko vakituinen käsite opetusalalla 1990-luvun puolivälistä lähtien, jolloin 

tietotekniikan määrä kouluissa lisääntyi ja niiden merkitys oppimisessa ja opetuksessa vakiintui. 

(Tella & Ruokamo 2005, 9.) Tässä tutkielmassa käsite tieto- ja viestintätekniikka, josta käytetään 

myös vakiintunutta lyhennettä TVT, sisältää erilaiset tietotekniset välineet ja sovellukset sekä myös 

niiden käyttötaidot. 

1960- ja 1970-luvuilla opetuksessa käytettiin jo tietokoneita ja puhuttiin tietokoneperustaisesta 

opetuksesta. Tietokoneilla viitattiin aluksi suuriin keskustietokoneisiin, sitten minitietokoneisiin ja 

1980-luvulla käyttöön alettiin ottaa henkilökohtaisia mikrotietokoneita. Tietokonetta käytettiin 

lähinnä kirjoituskoneena tai laskimena, kun verkkoa ei ollut tarjolla. Tietokoneita alettiin verkottaa 

aluksi lähiverkoilla ja 1980-luvun lopussa ja 1990-luvun alussa laajeni Internetin käyttö World 

Wide Web -käyttöalustan yleistyttyä. (Tella 2001, 14.) 1980-luvun koulun yhden tietokoneen 

käytön ja ohjelmoinnin opettelusta siirryttiin 1990-luvulla lisääntyneen tietotekniikan ja Internetin 

yleistymisen kautta 2000-luvun sosiaalisen median menestykseen. (Opetushallitus 2011, 6.) 

Tietotekniikan kehitystä ja opetuskäyttöä on kuvannut ”- - siirtyminen tekniikan painotuksesta ja 

teknisen atk:n keskeisyydestä kohti inhimillisempää lähestymistapaa.” (Tella 2001, 18). 1990-

luvullla kouluissa näkyi hallituksen panostus tietotekniikan lisäämiseen, kun Suomella oli vahva 

pyrkimys päästä osaksi informaatioyhteiskuntaa. Kouluilla onkin ollut Suomessa vahva poliittinen 

tuki tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytölle. (Ilomäki 2008, 17–18.) 

Opetusministeriön strategioissa on vuodesta 1995 asti painotettu tietoverkkojen käyttöä opetuksen 

monipuolistajana. 1990-luvulla kouluja varustettiinkin aktiivisesti opetusteknologialla ja opettajien 

TVT-koulutukset nähtiin osaamisen keskipisteessä oppilaiden tietoyhteiskuntaosaamisen rinnalla. 

(Kankaanranta & Puhakka 2008, 6.) Tosin 1980-luvulla ja vielä 1990-luvun puoliväliin asti 

tietokoneen ajateltiin ottavan opettajan paikan tarjoten väsymättömänä uusia harjoituksia oppilaille 

(Ilomäki 2008, 24). Panostaminen tieto- ja viestintätekniseen kehitykseen on näkynyt lähinnä 

keskittymisenä laitehankintoihin, pedagogisten menetelmien ja koulun toimintakulttuurin jäädessä 

taka-alalle. Valtakunnallisesti tarkasteltuna tässäkin näkökulmassa on suuria kunta- ja 

koulukohtaisia eroja. (Opetus- ja kulttuuriministeriö 2010, 8.) Opettajissa esiintyvä 

muutosvastarinta ja osaamisen puute voivat jopa estää tieto- ja viestintätekniikan käytön kokonaan; 

koulujen tieto- ja viestintäteknisen ilmapiirin hyväksyntä on ollut pitkälti kiinni opettajien 

suhtautumistavoista (Kilpiö & Markkula 2006, 65, 69). Taustaorganisaation ja koulun rehtorin 
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suosituksista huolimatta opettaja itse on lopulta se, joka ratkaisee käytetäänkö tietotekniikkaa 

opetuksessa. Vertaistuen avulla epäröivätkin opettajat on mahdollista saada mukaan tieto- ja 

viestintätekniikan käytön piiriin, kun he vähitellen huomaavat, millaisia innovaatiota heidän 

kollegansa ovat laitteita käyttämällä saaneet aikaan. 

 

Tosina pidettyjen teknologian vaikutusten sijaan pitäisi puhua teknologian luomista 

mahdollisuuksista. Teknologia ei suoraan luo luokkahuoneeseen yhteistoiminnallista, 

vastavuoroista tai muuten pedagogisesti mielekästä oppimisympäristöä, vaan se on ennen kaikkea 

väline, jota opettajan on itse hyödynnettävä pedagogisista lähtökohdista. Toisin sanoen opettajan on 

valjastettava teknologian hyödyt käyttöönsä. Tieto- ja viestintäteknologiaa ei tulisi nähdä 

koulumaailmaa mullistavana asiana, sillä opetuksen tavoitteet ja perusajatukset pysyvät samoina. 

Tärkeää on löytää tasapaino erilaisten käytäntöjen välillä. Käyttö leviää asiasta innostuneiden 

opettajien välityksellä ja tärkeää olisikin luoda mahdollisuuksia opettajien väliseen keskusteluun ja 

ajatusten vaihtoon. (Kilpiö & Markkula 2006, 72.) Tutkimuksissa on todettu, että TVT:n käyttö 

edistää ja lisää opettajien välistä yhteistyötä ja yhdistää opettajia yli ainerajojen, muun muassa 

erilaisten projektien yhteydessä (Ilomäki 2008, 29; Kaisto, Hämäläinen & Järvelä 2007, 96). 

Tutkimukset ovat osoittaneet, että suomalaiset opettajat näkevät tietotekniikan kehityksen ja 

kouluun tulon vääjäämättömäksi osaksi yhteiskunnallista kehitystä ja että sen avulla pystyy 

tukemaan, avustamaan, monipuolistamaan ja ajankohtaistamaan opetusta. Omaa toimintaa 

kuitenkin kuvaa avuttomuus ja riittämättömyyden tunteet hallitsemattoman tietotekniikan edessä. 

Omilta tietoteknisiltä taidoilta odotetaan usein liikaa, jolloin oma tietämättömyyden ja 

osaamattomuuden katsotaan oleva este tieto- ja viestintätekniikan käytölle opetuksessa. Taustalla 

voivat piillä myös vääristyneet luulot muiden opettajien TVT-taidoista ja -käytöstä, mikä ohjaa 

omia luuloja harhaan. (Kilpiö & Markkula 2006, 67, 70.) 

Ilomäen (2008) opettajien ja oppilaiden tieto- ja viestintätekniikan osaamista ja käyttöä, oppilaiden 

TVT-asiantuntijuutta, kouluyhteisöjen muutosta ja pedagogista kehittymistä käsitelleessä 

tutkimuksessa selvisi, että Suomessa koulujen ja kotien tekniset voimavarat ovat keskimäärin hyvät. 

Opettajien taidot TVT:n käytössä ovat heterogeenisemmät kuin oppilailla ja hyvät käyttötaidot on 

yleensä miespuolisilla sekä nuorilla opettajilla. Monilla opettajilla on peruskäyttö hallussa, mutta 

erityisesti pedagoginen käyttö on vielä hukassa. (Ilomäki 2008, 62.) Suomessa miehet käyttävätkin 

opetusteknologiaa jonkin verran naisia enemmän, samoin alle 50-vuotiaat opettajat yli 50-vuotiaita 

enemmän. Merkittävin indikaattori sille, että opettaja käyttää tietotekniikkaa opetuksessaan, on 

pedagoginen osaaminen tietotekniikan käytössä. (Kankaanranta & Puhakka 2008, 65–66.) 
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Ilomäen (2008) tutkimuksen mukaan erilaisissa TVT-hankkeissa opettajat saivat hyvät tieto- ja 

viestintätekniikan käyttötaidot, kun mukana oli ulkopuolisia asiantuntijoita, tukea ja yhteistyötä, ja 

käyttöä pohdittiin yhdessä myös oppilaiden kanssa. Projekteissa opettajat autettiin alkuun luovasti 

ja tavoitteellisesti, mikä auttoi opettajia laitteiden käyttöönotossa ja omien pedagogisten käytäntöjen 

luomisessa. Tällöin TVT:n käyttö siirtyi heillä myös opetustyön arkeen. Tieto- ja viestintätekniikan 

käyttöönottoa ja pedagogista kehittämistä olivat helpottaneet opettajien oma motivaatio, tuki koulun 

avainhenkilöiltä, kuten rehtorilta ja atk-vastaavalta sekä opettajayhteisöltä, ja lisäksi apua sai 

ulkopuolisilta yhteistyötekijöiltä. Kukaan ei siis työskennellyt TVT:n kanssa eristyksissä. Tällaisia 

taitoja ja mahdollisuuksia ei ollut kuitenkaan tavallisissa kouluissa, jotka eivät olleet mukana 

hankkeissa. Ilomäki löysikin tutkimuksessaan kouluista kahdenlaisia TVT-kertomuksia: suuressa 

osassa kouluja tieto- ja viestintätekniikka on saapunut kouluun hallinnon määräyksestä ilman 

opettajien tai koulun sitoumusta sen käyttöön. Sen sijaan onnistuneissa pilottikouluissa tieto- ja 

viestintätekniikan käyttö keskittyy koulun omiin tarpeisiin ja kehityskohteisiin, ja sen kehittämistä 

vie eteenpäin koulun oma sisäinen halu kehitystyöhön. (Ilomäki 2008, 62–63, 67.) 

 

Koulun johtajan eli rehtorin rooli opettajien osaamisen edistämisessä ja uusien pedagogisten 

käytänteiden käyttöönottamisessa on keskeinen. Opetusteknologian käyttöön ja osaamisen 

edistämiseen kannustava rehtori on yksi onnistuneen tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön 

edellytys. SITES 2006 -tutkimuksen tulosten mukaan yli 70 % suomalaiskoulujen rehtoreista 

kannustaa opettajia tietotekniikan käyttöön opetuksessa. Sen sijaan vain hyvin harva rehtori vaati 

opettajia kouluttautumaan tietotekniikan käyttöön. Rehtorit näkivät tärkeäksi, että koululle 

muodostuu yhteinen pedagoginen näkemys TVT:n käytöstä opetuksessa. (Kankaanranta & Puhakka 

2008, 44–46.)  

Liiallinen ohjaus ja kontrolli heikentävät opettajien spontaania yhteistyötä, samoin hallinnolliset 

tehtävät ja kokoukset vievät ajan opettajien luovuudelta. Riippuu työnjaosta, koulukulttuurista ja 

myös taustalla toimivasta organisaatiosta, kuinka paljon jätetään tilaa spontaanille yhteistyölle. 

Toimintaympäristön merkitys korostuu, sillä kollegiaalisessa yhteistyössä on paljolti kyse luodusta 

tilasta ja mahdollisuuksista. (Savonmäki 2006, 162, 169.) Mikäli tarvittavaa tilaa, aikaa ja tukea 

sekä laitteiden että niihin liittyvän pedagogian haltuunottoon ei löydy, koetaan tieto- ja 

viestintätekniikka koulussa lähinnä ylimääräiseksi taakaksi (Opetus- ja kulttuuriministeriö 2010, 

20). 
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Opetusteknologian jalkautuminen kouluille tapahtuu usein teknologiajohtoisesti, painottaen 

teknologian väistämätöntä keskeistä asemaa yhteiskunnassa, ei niinkään painottaen pedagogista 

ajattelua. Lisäksi teknologian hankintapäätökset tulevat usein koulun ulkopuolelta, mikä lisää 

determinismistä suhtautumista teknologiaan. Opetusteknologian käyttöönotto on kouluilla kuitenkin 

hidas ja pitkä prosessi, johon on yhdistettävä myös koulun toimintakulttuurin muutos. Kriittinen 

suhtautuminen teknologian irrallisuuteen inhimillisestä toiminnasta on tarpeen, sillä opettajat 

pystyvät aktiivisesti muokkaamaan teknologian (opetus)käyttötapoja ja omaksumista omista 

lähtökohdistaan käsin. (Kilpiö 2008, 16–17, 25.) 

SITES 2006 -tutkimukseen vastanneista suomalaisopettajista vain noin 17 % kertoi tietävänsä 

erinomaisesti miten soveltaa tietotekniikkaa pedagogiseen käyttöön, 40 % tiesi kohtalaisesti ja yli 

40 % tiesi jossain määrin tai ei tiennyt omasta mielestään lainkaan soveltamisvaihtoehdoista. 

Lisäksi tietotekniikan pedagogiseen käyttöön liittyvää koulutusta oli tarjolla huomattavasti 

vähemmän ja niihin osallistuttiin heikommin kuin esimerkiksi Internetin tai perussovellusten 

käyttöön liittyviin koulutuksiin. (Kankaanranta & Puhakka 2008, 72–76.) Näyttäkin siltä, että 

vaikka olisi tietoteknisiä valmiuksia käyttää opetusteknologiaan liittyviä laitteita, ei niitä osata 

hyödyntää pedagogisesti mielekkäästi. 

 

Kuvio 1. Tietotekniikan opetuskäyttöön liittyvien tietojen ja taitojen hankkimistavat. (Kankaanranta & Puhakka 2008, 

73). 
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Tutkimuksen mukaan opettajat saavat pedagogista tukea tietotekniikan käyttöön opetuksessa 

suurelta osin koulun tietotekniikan vastuuhenkilöltä. Merkittävää on kuitenkin se, että myös 

kokeneet kollegat olivat suuressa roolissa pedagogisen tuen antamisessa, kun taas koulun 

ulkopuolisella avulla oli hyvin pieni rooli. (Kankaanranta & Puhakka 2008, 81.) Tulos on 

havaittavissa myös yllä olevasta kuviosta (kuvio 1). Vertaiset vaikuttaisivat olevan erittäin tärkeä 

kanava tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön haltuun ottamisessa opettajilla, kun taas 

ulkopuolisen asiantuntijan antamat koulutukset ovat kuviossa vasta neljännellä sijalla. Myös 

epäviralliset yhteydet ja kanavat, kuten henkilökohtaiset suhteet, näyttävät olevan merkityksellinen 

oppimistapa opettajille. 

 

Kaiston, Hämäläisen ja Järvelän (2007) laadullisessa 33 opettajaa koskevassa tutkimuksessa selvisi, 

että TVT on vakiinnuttanut asemansa opettajien työvälineenä koulun arjessa. Suurin osa opettajista 

käytti tieto- ja viestintätekniikkaa etenkin opetuksen suunnitteluun, jossa se on mahdollistanut 

tietojen nopean päivittämisen ja jo tuotetun tiedon muokkaamisen. Sen sijaan opetuksessa TVT oli 

harvemmin käytössä, vain noin puolet (48 %) käytti sitä viikoittain. Käyttö ja sen tavoitteet sekä 

käsityksen TVT:n roolista vaihtelivat opettajien kesken paljon. Yleisesti opettajat mielsivät tieto- ja 

viestintätekniikan tarkoittavan tietokonetta ja sen äärellä työskentelyä. Sen käyttö nähtiin 

vaihtoehtoiseksi tavaksi järjestää opetusta ja sitä käytettiin myös viihdykkeenä. Suurin osa 

opettajista koki valinnaisen atk-opetuksen tarjoavan oppilaille tarvittavan osaamisen tieto- ja 

viestintätekniikan käytössä. Toiminnan järjestämistä hankaloitti liian vähäinen TVT:n määrä 

kouluissa sekä vakiintumattomat toimintatavat sen opetuskäytön järjestelyihin liittyen. (Kaisto, 

Hämäläinen & Järvelä 2007, 39–42.) 

Kaiston ym. (2007) tutkimuksen opettajilla oli yhteistyöverkostoja TVT:n parissa lähinnä yhden 

saman koulun kollegan kanssa ja erittäin vähän oppilaiden kanssa. Koulun sisäinen yhteistyö liittyi 

lähinnä tieto- ja viestintätekniikan tekniseen käyttöön ja käytännönjärjestelyihin. Sen sijaan TVT:n 

opetuskäyttöön liittyvä pedagoginen yhteistyö oli huomattavasti harvinaisempaa ja opetusta 

toteutettiin harvoin yhdessä. Keskustelu pedagogisista opetuskäytänteistä kulminoitui 

opetusohjelmista ja oppimistehtävistä puhumiseen ja vinkkien antamiseen. Koulun ulkopuolella 

yhteistyötä tehtiin oppilaiden vanhempien, kunnan tai kaupungin tahojen sekä muiden koulujen 

kollegoiden kanssa. Lisäksi opettajat olivat olleet mukana moninaisissa TVT-hankkeissa, joiden 

nähtiin lisäävän pedagogista kehittämistä ja näkemysten vaihtoa eri toimijoiden välillä. Opettajat 

olivat hyvin erilailla verkostoituneita: verkostokumppaneiden määrä vaihteli kahdesta 20:een. 

Verkostoja rakennettiin oman opetuksen ja opetusmenetelmien kehittämiseksi, oman 
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asiantuntijuuden kehittämiseksi sekä vuorovaikutuksen saamiseksi muiden toimijoiden kanssa. 

Toisaalta yhteisöllisen työskentelyn ei nähty hyödyttävän omaa arkityötä tai yhteistyötä tehtiin vain 

niiden opettajien kanssa, joista he kokivat hyötyvänsä, esimerkiksi atk-opettajien kanssa. (Kaisto 

ym. 2007, 78–96.) 

Kaiston ym. (2007) tutkimuksessa opettajat käyttivät tieto- ja viestintätekniikkaa pääasiassa 

perinteisen opetuksen tukena ja yksilön oppimisen tukemiseen opetusohjelmien, vakio-ohjelmien ja 

Internetin avulla. Opetusta kuvasi yksittäisten oppituntien aikainen työskentely atk-luokassa ja 

usein oppikirjasidonnaisuus. Tieto- ja viestintätekniikkaa käytettiin jonkin verran myös 

havainnollistamiseen sekä tiedonrakentelun ja yhteisöllisen oppimisen tukijana. Ymmärtävän 

oppimisen, jota on esimerkiksi ongelmaperustainen oppiminen ja yhteisöllinen oppiminen, 

tehtävissä harjoitellaan oppiaineen ydinasioiden lisäksi esimerkiksi yhteistyötaitoja sekä selittämistä 

ja kysymistä. Näissä tehtävissä TVT nivoutui osaksi oppiaineen ydinasian oppimista. Suoritus- ja 

tuloskeskeisyyden sijasta painotetaan oppimisprosessia. Tutkimuksen tulokset viittaavat siihen, että 

ymmärtävän oppimisen kaltaisia opetusmenetelmiä käyttävät opettajat pyrkivät liittämään useita 

oppiaineita yhteen ja tekevät enemmän yhteistyötä opettajakollegoidensa kanssa. Nämä opettajat 

olivat olleet osallisina myös erilaisissa TVT-hankkeissa.  (Kaisto, Hämäläinen & Järvelä 2007, 43–

60.) 

Tieto- ja viestintätekniikkaa käytettiin Ilomäen (2008) tutkimissa kouluissa materiaalien 

lähettämiseen ja tietyn oppisisällön opettelemiseen, mitkä tukivat perinteistä tapaa käyttää 

tietotekniikkaa opettajajohtoisesti. Toisaalta muutosta oppilaskeskeiseen ja konstruktivistiseen 

oppimiseen tukivat TVT:n käyttö välineenä yhteistyön tekemiseen ja tiedon luomiseen sekä opetus- 

ja oppimisprosessien rakentamiseen ja sisältöihin. Nämä tavat korostivat yhteistyötä, 

vastuullisuutta, itsenäisyyttä ja merkityksellistä oppimista. Toisaalta tutkimuksessa todettiin myös, 

ettei yksikään opettaja muuttanut opetusmenetelmiään täysin tämänkaltaisiksi, vaan käyttö 

työtapoja sekoittaen vanhaan tai tilanteesta riippuen. (Ilomäki 2008, 64–65.) 

Opettajankoulutuksessa ei vielä toistaiseksi ole painotettu tarpeeksi uusien tieto- ja 

viestintätekniikkaan liittyvien pedagogisten mallien merkitystä ja pelkona on, että perinteisiä 

opetuskäytänteitä pyritään siirtämään sellaisenaan uuden teknologian käyttöön. Opettajaksi 

opiskelevilla ei ole myöskään mahdollisuutta harjoitella uuden opetusteknologian pedagogisia 

käyttötaitoja opastetusti. Sen sijaan tekniset valmiudet tuntuvat olevan tämän hetken 

opettajaopiskelijoilla hallinnassa. (Opetus- ja kulttuuriministeriö 2010, 8–9.) Myös opettajien 

täydennyskoulutuksen kehittäminen on lähivuosien haaste. 
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Nyt 2010-luvulla koulu ja opetus kohtaavat jälleen uusia haasteita ja trendejä, joita voisivat tällä 

hetkellä olla esimerkiksi tablettitietokoneet opetuksessa. Tieto- ja viestintätekniikan 

mahdollisuuksiin opetuskäytössä on asetettu suuria odotuksia, ja se nähdäänkin suurelta osin 

tulevaisuuden innovatiivisen ja laadukkaan opetuksen osana. Tietoyhteiskunnan asettamien 

vaatimusten ja odotusten paineessa koulun tehtävänä on tarjota oppilaille tasavertaiset 

mahdollisuudet tulevaisuuden työelämään tarjoamalla tietoteknisiä valmiuksia. Oppilaan 

tietoteknisen oppimisen edellytyksenä koulussa on opettajan valmius, halu ja pedagoginen rohkeus 

tietotekniikan käyttöön sekä tarjolla olevat resurssit ja aktiivinen tuki. (Kilpiö & Markkula 2006, 

64–65.) 

Tieto- ja viestintäteknologialla vastataan oppijoiden muuttuneisiin oppimistapoihin ja tarpeisiin. 

Ensinnäkin nykyoppilaat, niin sanotut diginatiivit, ovat oppimistavoiltaan vanhempia ikäluokkia 

tottuneempia visuaalisuuteen, monimediallisuuteen, jakamiseen ja yhteistyöhön, ja nämä 

toimintatavat pitäisi saada hyödynnettyä myös koulumaailmassa tehokkaaseen oppimiseen. Tieto- ja 

viestintätekniikka tarjoaa mahdollisuuksia osallistavaan ja yhteisölliseen toimintakulttuuriin ja 

lisäksi se mahdollistaa tiedon tehokkaamman jakamisen, hyödyntämisen ja levittämisen. Tekniikka 

mahdollistaa koulun ulkopuolisten oppimisympäristöjen tuomisen keskelle koulun arkea. Koulujen 

on vain oltava valmiita uudistumaan ja rohkeasti avaamaan ovensa tämänlaiselle uudelle 

toimintakulttuurille. (Opetus- ja kulttuuriministeriö 2010, 8–9.) Nuoren sukupolven oppilailla 

tekniikan käyttö on helppoa, itsestään selvää ja he ovat motivoituneita käyttämään tieto- ja 

viestintätekniikkaa, mutta taidot eivät ole kuitenkaan riittävät ja esimerkiksi työskentelytavat ovat 

tehottomia (Ilomäki 2008, 62). 

Tieto- ja viestintätekniikan yleistyessä kouluissa ja opetuksessa, tulee keskeiseksi näkökulmaksi 

pohtia sen hyötyä ja käyttötarkoituksia oppimisessa. Puhuttaessa tieto- ja viestintätekniikasta 

viitataan usein pelkästään välineisiin ja välineellisyyteen, vaikka tekniikan ja median funktiota tulisi 

tarkastella myös muun muassa kontekstinäkökulmasta ja valtauttavina mediaattoreina. Annettaessa 

tieto- ja viestintätekniikalle perinteistä teknistä määrittelyä laajemmat merkitykset voidaan 

mahdollistaa oppijan omaksua mediataitoja, eli taitoja aktiivisempaan ja tuottavampaan medioiden 

ja tekniikoiden hallintaan ja viestintään. (Tella 2001, 24, 30.) Ongelmana sekä Epun mediareppu -

hankkeessa, joka esitellään seuraavassa alaluvussa, että muutenkin suomalaisessa mediakasvatusta 

ja toisaalta opetusteknologian käyttöä kattavassa puheessa on paikoin mediakasvatus- ja 

opetusteknologia tai tieto- ja viestintätekniikka -termien käyttö synonyymeina (Tella 1999, 203). 

Tieto- ja viestintätekniikan käyttö mediakasvatuksessa hyödyttää ja syventää oppimista, mutta se ei 

ole edellytys mediakasvatukselle (Kotilainen & Hankala 1999, 43). Tieto- ja viestintätekniikka 
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opetuksessa ei tuo oppilaille sinällään mediakompetenssia, vaan se toimii joko opetuksen kohteena 

tai opetuksen välineenä. Pelkällä TVT:n käyttötaidolla viitataan ainoastaan tekniseen 

medialukutaitoon (Kotilainen 1999, 38). Opettajan omasta pedagogisesta ja mediapedagogisesta 

näkemyksestä riippuu sisällyttääkö hän tieto- ja viestintätekniikan opetuskäyttöön myös 

mediakasvatusta. 

 

Tämän tutkimuksen kohderyhmänä ovat opettajat ja tutkimuskohteena heidän välinen 

vertaissuhteensa, vertaisoppiminen ja vertaisopettajuus. Tutkimus toteutettiin Epun mediareppu -

hankkeen yhteydessä toimintatutkimuksena osana prosessia, jossa hankkeen opettajat välittivät 

uusia pedagogisia toimintamalleja kollegoilleen. Kuitenkin lopullinen syy siihen, miksi opettajat 

tarvitsevat näitä uusia pedagogisia malleja opetuksessaan, ovat heidän oppilaidensa lisääntyneet 

tarpeet uudenlaisille tiedonkäsittelymuodoille ja oppimisympäristöille, kuten edellä olen esittänyt. 

On selvää, että tällaisessa ympäristössä myös koulujen mediakasvatuksen tarve lisääntyy. 

 

Mediakasvatuksen avulla kohti elämyksellistä oppimista ja kriittistä kansalaisuutta 

Buckinghamin (2003) mukaan media on kanava tai materia jonka kautta informaatiota tai erilaisia 

merkityksellisiä sanomia voidaan siirtää epäsuorasti ihmiseltä toiselle. Se pitää sisällään laajan 

kommunikaatiovälineistön kirjon: television, sanomalehdet, elokuvat, valokuvat, musiikin, 

Internetin ja niin edelleen. Media sisältää mediatekstejä, esimerkiksi kuvia, verkkosivuja ja 

ohjelmia, joita välitetään näiden eri medioiden kautta. (Buckingham 2003, 3.) McQuailin (2010) 

mukaan median käsitteen määrittely on vaikeutunut viimeisten vuosikymmenten aikana, sillä ennen 

toisistaan tarkasti rajattavissa olevien julkisten kommunikaatiovälineiden välille ei ole enää helppo 

tehdä eroja. Media ei ole enää rajattavissa ja kontrolloitavissa kuten 1900-luvun puolivälissä, mutta 

siitä huolimatta sillä on edelleen suuri merkitys teollisena, sosiaalisena ja kulttuurisena instituutiona 

demokraattisessa politiikassa. Median käsitettä on myös alusta alkaen määritellyt teknologia, jolla 

mediaa tuotetaan ja välitetään. Sen muotoa määrittelee kulloinkin suosion huipulla oleva 

viestintätekniikan muoto. (McQuail 2010, 13.) Media sekä tieto- ja viestintätekniikka kokoavat siis 

alleen paljon yhteisiä käsitteitä, kuten Internetin. Sen sijaan näiden käsitteiden tausta-ajatukset ja 

opetuksen päämäärät eroavat hieman eri konteksteissa. Usein opetusteknologian käytössä 

päämääränä on opetuksen tehostaminen, kun taas mediakasvatuksessa pyritään oppilaan 

kriittisyyteen ja refleksiiviseen viestintäpätevyyteen. Suomessa mediakasvatuksella onkin keskitytty 
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nimenomaan pedagogisia näkökulmia tukevaan opetukseen. (Kupiainen, Sintonen & Suoranta 2003, 

15.) 

Buckinghamin (2003) mukaan mediakasvatus tarkoittaa niitä oppimis- ja opetusprosesseja, joissa 

käsitellään mediaa. Mediakasvatus on siis oppia mediasta. Hänen mukaansa sitä ei tule sekoittaa 

median avulla tai median kautta opettamiseen, joissa teknologiaa tai mediaa käytetään 

yksinkertaisesti vain opettamisen apuvälineenä. (Buckingham 2003, 4–5.) Tieto- ja 

viestintätekniikan suhteesta mediakasvatukseen onkin kiistelty. Kysymys kuuluu, onko tieto- ja 

viestintätekniikan tai media avulla toteutettu opetus mediakasvatusta vai rajataanko mediakasvatus 

tarkoittamaan vain oppia mediasta, kuten Buckingham sen määrittelee. Suomessa opetus median 

sekä TVT:n avulla tai niiden kautta sisällytetään usein mediakasvatukseen, sillä käytännössä opetus 

mediasta ja median avulla lomittuvat helposti toisiinsa. (Kupiainen, Sintonen & Suoranta 2007, 6–

7.) Opettajan työssä mediakasvatus on opettajan pedagogisia ratkaisuja oppilaan medialukutaidon 

kasvamisen tukemisessa, jossa korostuu yhteistoiminta, reflektointi, kokemuksellisuus ja tutkiva ote 

mediaan. Medialukutaidolla viitataan eri medioiden, esimerkiksi television, sanomalehden tai 

Internetin, luku- ja kirjoitustaitoihin. Koulussa niitä opitaan tutustumalla mediatuotannon tapoihin, 

mediailmaisun strategioihin sekä erilaisiin mediavastaanoton tapoihin (Tuominen 1999, 21, 27.) 

Medialla on keskeinen rooli nykyaikaisen yhteiskunnan taloudellisessa, sosiaalisessa ja 

kulttuurisessa elämässä. Se tarjoaa ihmisille lähes kaiken mahdollisen tiedon poliittisista 

prosesseista maailmalla ja mahdollistaa ihmisille aktiivisen kansalaisen roolin. Media välittää 

erilaisia representaatioita, joiden avulla ihmiset rakentavat identiteettejään ja jotka muokkaavat 

ihmisten maailmankuvia. Median vastaanotto on väistämätöntä ja siksi sen myös nähdään olevan 

lapsille osin haitallista. (Buckingham 2003, 5–6.) Käsitykset mediakulttuurin vaikutuksista ovatkin 

polarisoituneet korostamaan sen uhkia ja mahdollisuuksia (Kupiainen 2009, 174). Tähän liittyy 

myös kouluissa yleisesti vallitseva paradoksi lasten ja nuorten median käytöstä: median 

kasvatusvaikutukset nähdään tärkeinä, myönteisinä ja tulevaisuuden kannalta tarpeellisina 

tietoyhteiskunnan asettamien vaatimusten näkökulmasta. Toisaalta markkinavetoisen median 

pelätään rappeuttavan perinteisen sivistyksen ja lapsuuden. Kasvattajan on tunnustettava sekä 

median että samalla nyky-yhteiskunnan kaksijakoinen luonne: jokin mikä on hyvää ja toimivaa, voi 

olla samanaikaisesti myös pahaa ja rappeuttavaa. Mediakasvatuksen, ja kasvatuksen ylipäätäänkin, 

tehtävänä on opettaa tunnistamaan ja kriittisesti arvioimaan näitä eri puolia. (Herkman 2007, 44–

47.) 
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Ongelmia näyttäisi esiintyvän siinä, etteivät koulussa opittu perinteinen kulttuurinen lukutaito ja 

lasten oma mediakulttuuri kohtaa kasvatuksellisissa yhteyksissä. Koulussa kun on perinteisesti 

luotettu tieteeseen, oppiaineiden vakaaseen tietouteen ja kansalliseen ideologiaan, joka on 

johdonmukaista ja ennalta arvattavissa, mutta vailla mielihyvää ja kokemuksellisuutta. Koulun 

ulkopuolisissa lukutaidoissa lapset vastaanottavat ja tuottavat tietoa multimodaalisesti, valitsevat 

tekstien sijasta kuvia ja valitsevat lineaarisen lukemisen sijasta hyppivän ja poukkoilevan lukutavan. 

Näihin lukutaitoihin liitetään myös identiteettejä, jotka eivät vain yksinkertaisesti sovi yhteen 

perinteisen koulukulttuurin kanssa. (Kupiainen & Sintonen 2009, 68–69.) Tästä syystä koulu ei voi 

tyytyä tarjoamaan vain aikuisten, eli opettajan, mediamaun mukaisia median sisältöjä ja rajaamaan 

pois lasten ”roskakulttuuria”, sillä tämä eriyttää entisestään koulun ja arjen sekä aikuisten ja lasten 

mediakokemuksia toisistaan. Koulu siis torjuu todellisen mediakasvatuksen hylkäämällä lasten 

vapaa-ajalla käyttämän median ja elämismaailman. (Kupiainen 2009, 175–176.) Koulu ja 

mediamaailma muodostavat molemmat tärkeän osan lapsen elämässä ja rakentavat heidän 

identiteettejään. Koulu ja media myös rakentavat kuvaa ympärillä olevasta yhteiskunnasta ja 

kansalaisuudesta. Näiden kahden ei tulisi kilpailla, vaan niiden pitäisi hyödyntää toinen toisiaan. 

(Kotilainen & Hankala 1999, 44.) Koulutyötä tulisi tuoda lähemmäksi lasten vapaa-aikaa ja nyky-

yhteiskuntaa mediakasvatuksen avulla (Buckingham 2003, 5). 

Mediakasvatuksessa on syvimmillään kyse entistä rikkaamman ja moniulotteisemman 

mediakulttuurin edistämisestä. Lisäksi ihmisten, siis myös lasten, omaehtoiset tuottamisen muodot 

tulevat luultavasti vain moninaistumaan tulevaisuudessa, samoin mediatilat tulevat lisääntymään. 

(Kupiainen & Sintonen 2009, 17.) Olisi vastuutonta rajata nämä mediat, tilat ja ennen kaikkea 

mahdollisuudet koulussa tapahtuvan mediakasvatuksen sekä tieto- ja viestintätekniikan 

opetuskäytön ulkopuolelle. Seuraavaksi esitellään Epun mediareppu -hanke, jossa tieto- ja 

viestintätekniikan opetuskäyttö on yhdistetty mediakasvatukseen rakentamalla pedagogisesti ja 

mediapedagogisesti mielekkäitä toimintamalleja koulun arkeen. Niissä yhdistyvät tietoteknisen 

osaamisen rinnalla opetussuunnitelmassa vaadittu oppiminen, mediakasvatus, yhteistoiminnallisuus 

sekä oppilaan oman elämysmaailman ilmentäminen – koulutyössä yhdistetään formaali ja 

informaali oppiminen. 
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2.4 Epun mediareppu -hankkeesta 

Epun mediareppu on Opetushallituksen ja Tampereen kaupungin rahoittama hanke, jossa kehitetään 

tieto- ja viestintätekniikan käyttömahdollisuuksia esi- ja alkuopetuksessa. Tavoitteena on kehittää 

pedagogisesti mielekäs ja kustannustehokas laiteympäristö kouluun siirtymisen nivelvaiheeseen, 

jossa tuetaan sekä oppilaiden että opettajien yhteistoimijuutta ja mentorointia. Hankkeessa on 

mukana neljä alkuopetuksessa työskentelevää luokanopettajaa ja kolme esiopetuksessa 

työskentelevää lastentarhanopettajaa sekä Tampereen kaupungin opetusteknologiapalveluiden 

asiantuntijoita, joista lähimmin hanketta eteenpäin vievä projektisuunnittelija. Hanke toimii vuosina 

2009–2012. 

Hankkeen tavoitteena on uusia toimintamalleja tukevan, pedagogisesti mielekkään sekä 

kustannustehokkaan laiteympäristön suunnitteleminen kouluille, joiden tiloissa on myös 

esiopetusta. Tavoitteena on, että hankkeen vaikutuksesta oppilaiden tavat hyödyntää tieto- ja 

viestintätekniikkaa paranevat, opettajat ovat avoimempia omaksumaan uusia oppimisen ja 

vuorovaikutuksen tapoja sekä ovat valmiita levittämään tieto- ja viestintätekniikan osaamistaan 

muulle henkilöstölle. Lisäksi hankkeen tavoitteena on henkilöstön tietoteknisten opetusmenetelmien 

kehittäminen osaksi arkipäivän pedagogiikkaa ja vertaistuen kehittäminen.  

Hankkeeseen vuonna 2009 mukaan valikoituneet opettajat olivat hankkeen alkaessa teknologian 

opetuskäyttötaidoissaan keskinkertaisella tai sitä heikommalla tasolla, mutta heitä kaikkia kiinnosti 

sekä oman osaamisensa että tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön kehittäminen. Tutustuminen 

tieto- ja viestintätekniikan opetuskäyttöön lähti liikkeelle asiantuntijakoulutuksilla sekä vierailuilla 

erilaisissa seminaareissa ja kouluissa, joissa tieto- ja viestintätekniikkaa käytetään koulun arjessa. 

Tietojen karttuessa opettajat lähtivät tarve- ja pedagogiikkalähtöisesti kehittelemään toimintamalleja 

tieto- ja viestintätekniikan opetuskäyttöön, jolloin hankkeen projektisuunnittelija tuki toimintaa 

teknisesti. Opettajat testasivat opetuksessaan erilaisia tieto- ja viestintätekniikan laitteita ja 

sovelluksia etsien niiden joukosta parhaiten omaan opetusnäkemykseensä sopivia välineitä. 

Kehittämistyö tapahtui opettajajohtoisesti heidän omissa luokkahuoneissaan ja projektiryhmä tuki 

heidän toimintaansa tarvittaessa. 

 

Kolmen vuoden testaus- ja kehittämistyön tuloksena syntyivät opettajien laatimat pedagogiset mallit 

tieto- ja viestintätekniikan hyödyntämisestä esi- ja alkuopetuksessa. Pedagogialla viitataan tässä 

opetusstrategioihin, -tekniikoihin ja -lähestymistapoihin, joiden avulla opettaja ohjaa oppilaiden 

oppimista (ks. Wang 2008, 412). Silloin pedagogisella mallilla viitataan tiettyyn opetusstrategiaan 
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tai -lähestymistapaan, jonka opettaja on suunnitellut tietyn oppikokonaisuuden ympärille. Näistä 

malleista esitellään viisi esimerkkiä taulukossa 1. Hankeopettajien kuvaamat mallit dokumentoitiin 

hankkeen verkkosivuille vuoden 2012 alussa siten, että niiden avulla pystyy aiheesta kiinnostunut 

opettaja mallintamaan toimintatapoja myös omaan opetukseensa. Dokumenteissa on kirjallisten 

ohjeiden lisäksi valokuvia, opetusvideoita sekä liitedokumentteja, kuten oppilaiden töitä 

esimerkkeinä. (ks. Tampereen kaupunki 2012.) Toimintamalleissa tieto- ja viestintätekniikka toimii 

välineenä oppilaiden ja opettajien välisen yhteistyön tekemiselle ja opetussuunnitelman mukaiselle 

muulle oppimiselle, samalla kun itse välineen käyttötaidot karttuvat muun oppimisen ohessa. Ne 

ovat oppia mediasta median kautta ja median avulla, eli niihin sisältyy selkeitä 

mediakasvatuksellisia tavoitteita (ks. mediakasvatuksesta luku 2.3). Toimintamallien avulla pystyy 

lisäksi helposti yhdistelemään eri oppiaineita yhteen projektiin.  

 

Toimintamallien avulla pyritään luomaan oppilaille laajempi suhde mediaan kuin vain laitteen ja 

sen käyttäjän välinen suhde. Käyttösuhdetta määrittelee käyttökonteksti ja sosiaalinen todellisuus, 

joissa suhdetta rakennetaan (Kupiainen 2009, 170). Koulussa opettajan ohjauksella on mahdollista 

luoda ensinnäkin turvallinen konteksti harjoitella median käyttöä, mutta myös 

tarkoituksenmukainen konteksti käytölle. Mallien avulla harjoitellaan kolmea Tuomisen (1999) 

mukaan medialukutaitoon liittyvää avainaluetta: mediatuotantoa, ilmaisua ja median vastaanottoa. 

Toimintatapojen avulla on mahdollista yhdistää koulun oppiminen oppilaiden arkipäivän 

mediaympäristöön, ohjata oppilaita kyseenalaistamaan tätä ja samalla tuomaan esille omia 

mediakokemuksia. (Tuominen 1999, 22–23, 26.) Lisäksi toimintatavoissa on esillä sekä perinteisiin 

viestimiin (mm. tietosanakirja, sanomalehti, elokuva) että uusiin tietoteknisiin viestimiin (mm. 

Internet, sosiaalinen media, älykännykät) liittyviä toimintatapoja, jolloin oppilaiden medialukutaito 

kehittyy laajasti (ks. esim. Kotilainen 1999, 32). 
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Mallin nimi 

 

Mallin keskeinen sisältö 

Tiedonhaku 

Esi- ja alkuoppilaat tekevät pareittain tiedonhakua yhdessä sovitusta 

aiheesta, joita voivat olla esimerkiksi sieni- tai lintulajit. Tietoa haetaan 

erilaisista lähteistä, kuten Internetistä, iPod Touch -sovelluksista ja 

tietosanakirjoista. Tiedot kirjataan opettajan jakamille sivupohjille ja 

lopuksi kaikkien työt yhdistetään yhdeksi työksi, esimerkiksi 

lintukirjaksi. 

Uutislähetys 

Uutislähetys on kahden toisistaan fyysisesti kaukana olevan 

rinnakkaisluokan yhteistoimintaa, jossa luokat lähettävät 

vuoroviikkoina toisilleen uutisia päivänpolttavista aiheista. Lähetys 

tapahtuu selainpohjaisella verkkokokousjärjestelmällä. Oppilaista 

valitaan uutisankkurit sekä valo-, ääni- ja kuvavastaavat. 

Animaatiopaja 

Esi- ja alkuopetuksen oppilaat valmistavat pienryhmissä lyhyen 

animaation käyttäen joko itse valmistamiaan tai valmiita taustoja ja 

hahmoja. Animaation kuvat kuvataan web-kameralla ja muokataan 

animaatioelokuvan muotoon helppokäyttöisellä Moviemaker-

sovelluksella. Oppilaat vuorottelevat prosessin aikana eri tehtävissä: 

kameravastaavana, kuvaajana, hahmojen liikuttelijoina ja työn 

muokkaajana. 

Sanomalehtipaja 

Esi- ja alkuopetuksen oppilaat tekevät pienryhmissä haastatteluita 

esimerkiksi oman koulunsa opettajista ja oppilaista. Pienryhmät 

keksivät itse haastattelukysymykset, kirjoittavat haastattelut puhtaaksi 

ja valokuvaavat haastateltavat. Tekstit ja kuvat tulostetaan, 

sommitellaan ja liimataan valmiille sanomalehtipohjille.  

Mobiiliblogi 

Yhdessä hankkeen ensimmäisessä luokassa on toteutettu mobiiliblogia, 

jossa oppilaat lähettävät luokan omaan, suljettuun blogiin 

tekstitiedostoja, valokuvia ja videoita Nokian älykännyköillä. Blogista 

löytyy muun muassa kirja-arvosteluita, retkikuvia, kuvaamataidontöitä 

sekä välituntikuvia. Oppilaat seuraavat blogia myös yhdessä 

vanhempiensa kanssa kommentoiden muiden tekemiä töitä. 

Taulukko 1. Esimerkkejä Epun mediareppu -hankkeessa kehitetyistä pedagogisista ja mediapedagogisista malleista. 
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Seuraavassa avataan taulukon 1 esittämien pedagogisen toimintamallien oppimistavoitteita ja 

mediapedagogisia sisältöjä tarkemmin. 

 

Tiedonhaussa on tavoitteena tutustuttaa oppilaat tiedon etsimiseen, valikoimiseen ja arvioimiseen 

sekä erilaisten tietolähteiden käyttämiseen. Toimintatavassa opetellaan suhtautumaan kriittisesti 

löydettyyn tietoon ja vertailemaan erilaisia löydöksiä. Samalla oppilaiden lukutaito sekä 

medialukutaito vahvistuvat. Parityöskentelyssä harjoitellaan myös vuorovaikutustaitoja. 

 

Uutislähetys-toimintamallissa harjoitellaan muun muassa tietoiskujen ja uutistietojen kokoamista ja 

arviointia, esiintymistaitoja ja kameralle puhumista, oman vuoron odottamista ja oman mielipiteen 

esittämistä. Oppilaiden itse kokoamien uutisten avulla on mahdollista tuoda esille oppilaiden omaa 

elämysmaailmaa ja heille tärkeitä asioita sekä koulun tapahtumia. Samalla kehittyvät TVT-taidot ja 

ymmärrys mediamaailman ilmentymisestä, kun itse toteutettua uutislähetystä verrataan esimerkiksi 

televisiosta nähtyihin uutisiin. Toimintamalli tukee koulujen välistä yhteistyötä sekä kodin ja 

koulun välistä yhteistyötä, kun vanhemmilla on mahdollisuus seurata uutislähetystä kotoa verkon 

välityksellä. 

 

Animaatiopajoissa oppilaat toteuttavat pienryhmissä lyhyen animaatioelokuvan. Projekti harjoittaa 

oppilaita juonellisen tarinan luomiseen ja sen kuvaamiseen elokuvamuotoon. Opitaan yhdistämään 

tekstiä, kuvaa ja ääntä yhtenäiseksi kokonaisuudeksi. Oppilaille syntyy ymmärrys elokuvaprossin 

taustalla olevista työvaiheista. Pienryhmässä työskentely harjoittaa vuorovaikutustaitoja ja 

yhteistoiminnallisuutta. Vanhemmat oppilaat toimivat nuorempien mediatutoreina, jolloin kaikkien 

ryhmäläisten TVT-taidot vahvistuvat. 

 

Sanomalehtipajan tavoitteena on harjoittaa oppilaiden vuorovaikutustaitoja, kuten kysymyksen 

kysymistä, vastauksen kuuntelemista ja vastauksen kirjoittamista. Tehtävä harjoittaa myös 

kirjoitustaitoja. Tavoitteena on oppia lehtiartikkelien kirjoitusprosessia. Oppilas oppii, että 

kysymysten ja vastausten muotoilulla voidaan antaa haastatellusta tietynlainen mielikuva lehtijutun 

lukijalle. Samalla tavalla valokuvaaja voi kuvauskulmallaan ja kuvarajauksella synnyttää 

kohteestaan haluamiaan mielikuvia. Oppilaiden kameran, tietokoneen, tekstinkäsittelyohjelman 

sekä muiden mahdollisten mediavälineiden, kuten nauhurin tai puhelimen, käyttötaidot vahvistuvat. 

Samalla harjoitellaan sosiaalisia taitoja, kuten työnjaosta sopimista ja vastuunottoa omasta roolista 

ja työstä. 
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Mobiiliblogin käyttö mahdollistaa oppilaille koulutehtävien ja -ympäristön kuvaamisen oppilaan 

omasta näkökulmasta. Oppilaan on mahdollista jakaa sen kautta itselle tärkeitä näkökulmia muille 

luokan oppilaille, opettajalle sekä vanhemmille. Samalla tutustutaan sosiaalisen median 

käyttämiseen ja harjoitellaan nettietikettiä turvallisessa ympäristössä. Osana mobiiliblogia 

harjoitellaan myös oikeinkirjoitusta ja otsikointia sekä harjoitetaan hienomotoriikkaa samalla kun 

tutustutaan mobiililaitteen käyttöön.  

 

 

Hankeopettajien oman ideoinnin pohjalta heidän osaamistaan lähdettiin levittämään Tampereen 

kaupungin päivähoidon ja perusopetuksen muille toimipisteille benchmarking-toiminnan avulla 

vuoden 2012 keväällä. Benchmarking-toiminta ja -käsite ovat saaneet alkunsa yritysmaailmasta, 

jossa oman yrityksen toimintaa verrataan alan johtavaan yritykseen ja sen käytäntöihin ja siten 

mahdollistetaan oman liiketoiminnan kehittäminen. Ulkopuolisen toimijan suorituskykyä ja 

menestystekijöitä selvitetään ja analysoidaan. Suomalaisia käännöksiä benchmarking-toiminnalle 

on ollut muun muassa huipputasovertailu, kilpailijavertailu, vertailu parhaisiin käytäntöihin, 

esikuva-analyysi, toimintovertailu, vuorovaikutteinen toisilta oppiminen ja vertailukehittäminen. 

(Kaivos, Laamanen, Salonen & Valpola 1995, 7–10; Strömmer 2005, 55.)  

 

Vertailukehittäminen tarkoittaa hyvien käytäntöjen oppimista muilta ja näiden siirtämistä osaksi 

omaa toimintaa. Vastaanottava osapuoli haluaa siis kehittyä ja oppimalla itseään kehittyneemmältä 

taholta se voi parantaa omia toimintatapojaan. Vertailukehittäminen edellyttää molemmilta 

osapuolilta aktiivista roolia, mutta erityisesti vastaanottavalta taholta halua kehittyä ja etsiä hyviä 

tiedonlähteitä tähän (Hailikari, Immonen, Kokko, Herrala, Salminen & Ahola 2000, 40–41). 

Vertailukehittäminen edellyttää vastaanottavalta osapuolelta nöyryyttä tunnistaa ja tunnustaa 

kehittämistarpeensa ja olla valmiita oppimaan muilta. Vertailukehittämisen eli benchmarkingin 

pitäisi johtaa vertailuoppimiseen eli benchlearningiin. (Noro 2005, 65.) Menetelmän vahvuutena voi 

pitää sen osallistavaa luonnetta, oivaltavaa oppimista ja sitä, että se auttaa asettamaan 

kunnianhimoisia ja samalla realistisia tavoitteita. Osallistujat näkevät konkreettisesti, että tavoitteet 

ovat saavutettavissa. Yksi tapa vertailukehittämiseen on ryhmäbenchmarking, jolloin mukana on 

osallistujia eri organisaatioista. (Strömmer 2005, 57, 61.) Tässä tutkielmassa käytetään sekä 

benchmarking- että vertailukehittäminen -käsitteitä kuvaamaan tapahtumia, joissa Tampereen 

kaupungin päiväkodeilta ja peruskouluilta saapui opettajia seuraamaan hankeopettajien toimintaa 

heidän luokkiinsa, tavoitteenaan oppia uusia TVT:n opetuskäyttöön liittyviä käytänteitä ja 

integroida niitä omaan opetukseensa. Opettajat saapuivat seuraamaan tieto- ja viestintätekniikan 
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opetuskäytössä kehittyneiden opettajien toimintaa ja opetusta, jotta voisivat myös itse oppia 

käyttämään tieto- ja viestintätekniikkaa opetuksessaan oppimisen kannalta mielekkäästi. 

 

Vertaisopettajuus ja osaamisen levittäminen tapahtuivat kolmen vaiheen kautta. Ensin hankkeen 

järjestämiin benchmarking-tilaisuuksiin kutsuttiin opettajia seuraamaan kuinka hankeopettajat 

käyttävät tieto- ja viestintätekniikkaa pedagogisesti ja mediapedagogisesti mielekkäästi 

opetuksessaan. Vierailevat opettajat seurasivat hankeopettajien pitämiä normaaleja oppitunteja tai 

toiminnallisia työpajoja. Tämän jälkeen järjestettiin mahdollisuus keskustelutilaisuuteen, jossa 

opettajat saivat vaihtaa ajatuksiaan tieto- ja viestintätekniikan käytöstä opetuksessa. Hankeopettajat 

kertoivat omista osaamis- ja oppimistaustoistaan, esi- ja alkuopetuksen vuosisuunnitelmista ja 

muista toimintatavoistaan. Vierailevat opettajat kertoivat oman työpaikkansa tarjoamista 

mahdollisuuksista TVT:n hyödyntämiseen opetuksessa. Samalla pohdittiin yhdessä 

soveltamismahdollisuuksia ja etsittiin uusia ideoita.  Kolmannessa vaiheessa vierailevat opettajat 

saivat kutsua hankeopettajia omaan luokkaansa resurssiopettajaksi ja vertaisopettajaksi 1–2 päiväksi 

auttamaan uusien TVT:n hyödyntävien toimintatapojen käyttöönotossa. Sekä benchmarking-

tilaisuuksien että niitä seuraavien kouluvierailujen tarkoituksena oli luoda virallisiin 

koulutustilaisuuksiin verrattuna epämuodollisempia vertaistukitilanteita, joissa opettajat voivat 

kartuttaa osaamistaan sekä formaalilla että informaalilla tasolla. 

 

Tähän teoriaan pohjautuen esitetään seuraava tutkimuskysymys: 

Millaisia mahdollisuuksia vertaisopettajuus tuo tieto- ja viestintätekniikan opetuskäyttöön? 
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3. Tutkimuksen toteutus 

 

3.1 Tutkimuksen menetelmälliset valinnat 

Tutkimus on toteutettu kvalitatiivisena tutkimuksena, sillä tutkimuskohteena oleva vertaisopettajuus 

tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytössä on luonteeltaan sosiaalinen ilmiö, sitä kuvastavat 

opettajien yksilölliset kokemukset ja sen tutkiminen rajautuu yksittäiseen kohteeseen, jolloin myös 

tutkittavat henkilöt perustuvat satunnaisuuden sijaan tutkijan omaan valintaan (ks. Eskola & 

Suoranta 1998, 15; Stringer 2007, 27). Havaintojen erottamiseksi tutkimustuloksista tarvitaan myös 

tutkimusmetodi. ”Metodi koostuu niistä käytännöistä ja operaatioista, joiden avulla tutkija tuottaa 

havaintoja, sekä niistä säännöistä, joiden mukaan näitä havaintoja voi edelleen muokata ja tulkita, 

niin että voidaan arvioida niiden merkitystä johtolankoina” (Alasuutari 2011, 82). Ilman selkeää 

metodia tutkimus saattaa olla pelkkää tutkijan ennakkokäsitysten todistelua. Metodin pitää antaa 

yllättää. Metodin tulee olla myös yhteensopiva tutkimuksen teoreettisen viitekehyksen kanssa. 

(Alasuutari 2011, 82–83.) Tässä tutkimuksessa metodiksi on valittu toimintatutkimuksellinen 

tutkimusstrategia tutkijan roolin ja tutkimuksen tavoitteiden vuoksi, joita perustellaan seuraavassa. 

 

Toimintatutkimuksella pyritään tuottamaan tietoa käytännön kehittämiseksi. Se pohjautuu 

luonnontieteiden tutkimuksen sijaan sosiaalitieteisiin ja pragmatismiin. Toimintatutkimuksessa 

tutkitaan ihmisen toimintaa, erityisesti sen vuorovaikutukseen pohjautuvaan sosiaalista näkökulmaa, 

tavoitteellisuutta ja rationaalisuutta. Toiminta on tarkoituksellista eli sitä ohjaa toimintaan 

osallistuvien ihmisten yhteinen tulkinta, merkitys tai näkemys sen tarkoituksesta. Ihmisen toimintaa 

selitetään heidän motiiviensa ja päämääriensä kautta. (Heikkinen 2007, 16–17.) 

Toimintatutkimuksesta on käytetty myös sellaisia kuvaavia sanoja kuten käytännönläheinen, 

osallistava, reflektiivinen, sosiaalinen prosessi, demokraattinen, vapauttava ja elämää kehittävä 

(Heikkinen 2007, 27; Stringer 2007, 11).  

 

Tämän tutkimuksen yhteiskunnallisena tavoitteena on tarjota ajatuksia ja ehdotelmia siitä miten 

vertaisopettajuutta voidaan hyödyntää tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytössä. Tutkimuksen 

tavoitteena on siis myös kehittää opetuskäytäntöjä ja tarjota tutkimustuloksia perustelemaan 

vertaisopettajuuden kannattavuutta.  Toimintatutkimus tähtää muutokseen ja tutkittavien 

voimaannuttamiseen. Toimintatutkimusta velvoittaa ennen kaikkea muutoksen aikaansaaminen ja 

vasta toisena tutkimuksen tekeminen. Tämä aiheuttaa myös toimintatutkimuksen kentällä epäilyjä 
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tutkimuksen tieteellisyydestä, mutta toisaalta nostaa tutkimuksen moraalisesti muita paremmaksi. 

Toimintatutkimus on akateemisen kentän sisällä ja samalla sen ulkopuolella. (Kuula 1999, 173, 

184.) Tutkimuksen tieteellisenä tavoitteena on laajentaa kasvatustieteellistä keskustelua 

tasavertaisesta vertaisopettajuudesta ja sen luomista mahdollisuuksista opetuksessa, erityisesti tieto- 

ja viestintätekniikan opetuskäytössä. 

 

Omaa työtään kehittävää tutkijaa kutsutaan toimija-tutkijaksi, kun taas henkilö, joka etsii itselleen 

tutkittavan ja kehitettävän tutkimuskohteen on tutkija-toimija. Toimija-tutkijalla on käytännön 

kokemusta tutkittavasta kohteesta ja yleensä tutkimuskysymys nousee jostain arkipäiväisestä 

ongelmasta työkontekstissa.  Sen sijaan tutkija-toimija tuntee tutkimuskohteensa kirjallisuuden ja 

aiempien tutkimusten pohjalta. Halun tutkimukselle nostaa jokin kiinnostava käytännön ongelma, 

johon tutkija lähtee rakentamaan toimintamallia taustatietojensa perusteella. (Huovinen & Rovio 

2007, 94–95.) Tutkija-toimijan rooli on toimintatutkimuksessa olla ekspertin sijaan tutkittavan 

yhteisön tukija, voimanlähde ja muutoksen alullepanija (Stringer 2007, 24). Tutkija-toimijan 

ongelmana saattaa olla tutkittavan yhteisön ulkopuolisen asiantuntijan asema, kun taas toimija-

tutkijan saattaa olla vaikeaa omaksua tutkijan identiteettiä. (Huovinen & Rovio 2007, 95.) 

Toimintatutkimuksessa tutkija on perinteisestä kliinisestä tutkimuskäsityksestä poiketen aktiivinen 

toimija ja vaikuttaja tutkimuskontekstissa. Toimintatutkimuksessa tutkija tekee intervention 

tutkittavien yhteisöön: tutkija on aktiivinen vaikuttaja, joka pyrkii rohkaisemaan muutokseen ja 

asioihin tarttumiseen. Tutkimuksen tavoitteena on voimaannuttaa tai valtauttaa tutkittavia. 

(Heikkinen 2007, 19–23.) 

 

Tässä tutkimuksessa tutkijana toimi Epun mediareppu -hankkeen projektisuunnittelija, jonka rooli 

tutkija-toimijana oli puoliksi ulkopuolisen ja puoliksi sisäpuolisen toimijan rooli. Se antoi 

kaksoishaasteen toimia sekä projektisuunnittelijana että tutkijana, edistäen molempien roolien 

vaatimaa työtä. Tutkijan rooli oli toimintatutkimuksen luonteelle ominaisesti hyvin aktiivinen: 

tutkija on ollut mukana avustamassa oppitunneilla ja työpajoissa, vetämässä keskustelutilaisuuksia 

ja tarjoamassa teknistä taustatukea sekä benchmarking-tilaisuuksissa että resurssiopettajien kanssa 

kouluilla. Tutkija-toimija roolin aktiivisuutta säädeltiin tutkimuksessa mukana olevien opettajien 

oman aktiivisuuden, itseluottamuksen ja avuntarpeen mukaan. Varsinkin toteutusvaiheen alussa 

ohjaavina opettajina toimivat hankeopettajat kaipasivat paljon sekä henkistä että teknistä 

taustatukea tutkijalta. Ohjaajan ja toimijan roolissa oleville hankeopettajille annettiin kuitenkin 

päärooli koko toiminnan ajan. Ensisijaisesti tutkija pyrki joka tilanteessa vetäytymään taka-alalle ja 

antamaan opettajille keskinäisen rauhan pohtia vastauksia itse. Tutkijan asiantuntemusta tarvittiin 
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kuitenkin melko usein, tai opettajat näkivät sen helpompana ja nopeampana tapana selvittää 

ongelmatilanteet. 

 

Toimintatutkimusprosessille on ominaista syklisyys, kiertävä prosessin kulku, jossa siirrytään 

vaiheesta toiseen ja palataan jo läpikäytyihin vaiheisiin uudelleen. Näistä vaiheista ovat tutkijat 

käyttäneet hieman erilaisia nimityksiä (ks. esim. Kemmis & McTaggart 1999; Stringer 2007, 9). 

Prosessi voi saada alkunsa jonkin arkisen ongelman ihmettelystä. Prosessissa ymmärrys ja tulkinta 

kehittyvät vähitellen. Syklin vaiheet vuorottelevat kehämäisesti ja prosessi voi alkaa mistä vaiheesta 

tahansa. Toisaalta vaiheita voi olla myös hankala erottaa toisistaan. Kehittämissyklit jatkuvat aina 

toimintaympäristön muuttuessa. Itse toimintatutkimus ei syklisyyden vuoksi pääty, mutta tutkijan 

on lopetettava työnsä johonkin pisteeseen. Toisaalta merkityksellistä ei ole syklien määrä, vaan 

tutkiva työote ja toimintatutkimuksen perusidean (suunnittelu, toiminta, arviointi) toteuttaminen. 

(Heikkinen, Rovio & Kiilakoski 2007, 78–82.)  

 

3.2 Tutkimusprosessi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuvio 2. Tutkimuksen vaiheet (tutkimuksen vaiheiden nimet ks. Lauri 1997, 116–117) 

Ehdotelmien löytäminen 

vertaisopettajuuden 

hyödyntämiseen TVT:n 

opetuskäytössä 

Keskustelun laajentaminen 

vertaisopettajuudesta TVT:n 

opetuskäytössä 

Kartoitusvaihe, 

pohdinta 

1. 

Prosessointivaihe 

2. 

Sitoutumisvaihe 
3. 

Suunnitteluvaihe 

4. 

Arviointi 

6. 

Muutoksen 

vakiinnuttaminen 

7. 

5. 
Toiminnan 

toteutus, 

seuranta 
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Toimintatutkimuksen toteutti hankkeen projektisuunnittelija, joka on ollut mukana hankkeessa 

lukuvuoden 2011–2012 alusta lähtien. Tätä ennen hanke on ollut käynnissä jo kolme vuotta, jotka 

voidaan nähdä myös kuuluvaksi toimintatutkimuksen kiertoon (ks. kuvio 2). Varsinainen 

toimintatutkimuksen keskiössä oleva vertaisopettajuus ja sen mahdollisuuksien tutkiminen 

hanketiedon levittämisen kautta on tapahtunut sitoutumisvaiheesta (vaihe 3) lähtien (merkitty 

kuvioon oranssilla). Näiden tapahtumien taustalla vaikuttaa kuitenkin hankehistoria (vaiheet 1 ja 2, 

merkitty kuvioon mustalla). 

 

Toimintatutkimuksen sitouttamisvaiheen (vaihe 3) voidaan katsoa käynnistyneen vuoden 2011 

keväällä, kun hankeopettajat ideoivat ryhmänä asiantuntijan johdolla keinoja levittää osaamistaan 

muille opettajille. Suunnitteluvaihe (vaihe 4) alkoi vuoden 2011 marraskuussa 

asiantuntijakoulutuksella, jossa hankeopettajien kanssa yhdessä pohdittiin mitä on olla 

vertaisohjaaja ja mitä tarkoittaa benchmarking-toiminta. Samalla opettajat aloittivat pedagogisten 

toimintamallien kirjoitustyön. Jokainen opettaja oli kehittänyt työnsä ohella pedagogisia 

käytänteitä, joissa tieto- ja viestintätekniikkaa käytetään hyväksi opetuksessa. Kirjoitusprosessi toi 

paitsi mallit muidenkin opettajien käytettäväksi, mutta myös selkeytti hankeopettajille itselleen 

kehittämistyönsä tuloksia sekä toimintansa tavoitteita ja saavutuksia. 

 

Toiminnan toteutusvaihe (vaihe 5) käynnistyi vuoden 2012 kevätlukukauden alussa, kun käytänteitä 

lähdettiin levittämään Tampereen kaupungin esi- ja alkuopettajille hankekouluilla järjestetyillä 

benchmarking-tilaisuuksilla. Tilaisuuksissa opettajat pääsivät seuraamaan hankeopettajien pitämiä 

normaaleja oppitunteja tai työpajoja. Tämän jälkeen järjestettiin mahdollisuus yhteiseen 

keskusteluhetkeen opettajien kesken sekä lisäksi tarjottiin mahdollisuus kutsua hankeopettaja 

omalle koululle resurssiopettajaksi (vertaisopettajaksi) 1–2 päiväksi. Tutkimusaineiston keruu 

(merkitty kuvioon punaisella) aloitettiin haastatteluilla ja kenttäpäiväkirjan pitämisellä heti kevään 

alussa. Benchmarking-tilaisuuksien jälkeen tutkimusaineisto täydentyi vielä palautekyselyiden 

vastauksilla sekä analyysivaiheessa mukaan otetuilla sähköpostiviesteillä. 

 

Toiminnan arviointi (vaihe 6) tapahtui tutkimuksen aineistonkeruun yhteydessä tehdyissä 

haastatteluissa, jossa toimintaa reflektoitiin opettajan ja tutkijan/projektisuunnittelijan kesken. 

Lisäksi arviointia tapahtui palautekyselyssä, joka kerättiin heti benchmarking-tilaisuuksien jälkeen. 

Toiminnan arviointia on lisäksi tehty Epun mediareppu -hankkeen muussa toiminnassa. Arviointia 

tullaan tekemään vielä vuoden 2012 syksyn ajan, jonka aikana käynnistyy myös 
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toimintatutkimuksen viimeinen vaihe eli muutoksen vakiinnuttaminen (vaihe 7, merkitty kuvioon 

sinisellä). Tämä vaihe sijoittuu tulevaisuuteen ja sen onnistumisesta ei ole tietoa vielä tutkimusta 

kirjoitettaessa. 

Tutkimuksen aineisto kerättiin benchmarking-tilaisuuksista ja resurssiopettajien vierailuilta neljän 

kuukauden aikana (tammikuu-huhtikuu 2012). Aineistonkeruumenetelminä käytettiin haastattelua, 

sähköistä palautelomaketta, kenttäpäiväkirjaa ja lisäksi tutkimuksen loppuvaiheessa päätettiin 

aineistoon ottaa mukaan myös neljä sähköpostiviestiä. Tiedonmuodostuksen rikastamiseksi 

käytettiin sekä menetelmä- että aineistotriangulaatiota. Aineiston kyllääntymisestä eli saturaatiosta 

ei voida kuitenkaan puhua, sillä toimintatutkimus on perusolemukseltaankin jo sellainen, että 

tutkimuksen yhteydessä käytävä kehitysprosessi voisi jatkua jopa loputtomiin (Heikkinen, Rovio & 

Kiilakoski 2007, 105). Taulukossa 2 on esitetty aineistonkeruumenetelmät sekä tutkimuksen 

pääkysymystä täydentävät alakysymykset, joihin kullakin aineistonkeruumenetelmällä haettiin 

vastausta. Aineiston rajaamiseksi pro gradu -tutkielmalle sopivaan laajuuteen otettiin aineistoon 

mukaan vain alkuopettajien vastaukset, jättäen pois lastentarhanopettajien vastaukset. Näin 

haastateltavia henkilöitä oli yhteensä kahdeksan (neljä hankeopettajaa ja neljä ohjattavana ollutta 

opettajaa), sähköisen palautelomakkeen täyttäneitä opettajia 17 ja lisäksi mukana on neljän 

ohjattavana olleen opettajan sähköpostiviestit. 
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Taulukko 2. Tutkimuksen aineistonkeruu. 

 

Puolet haastatteluista koostuu neljän hankeopettajan haastatteluista, jotka toteutettiin kahdessa 

osassa. Ensimmäinen osa haastatteluista toteutettiin heti vuoden 2012 kevätlukukauden alussa 

ennen benchmarking-tilaisuuksien alkamista ja toinen osa tilaisuuksien ja 

resurssiopettajuuskäyntien jälkeen. Toinen puoli haastatteluista koostuu neljän opettajan 

haastatteluista, jotka kutsuivat hankeopettajan luokkaansa resurssiopettajaksi ja vertaistueksi. Nämä 

haastattelut toteutettiin heti resurssiopettajuuskäyntien jälkeen. Haastattelut toteutettiin 

 

Aineistonkeruutapa 

 

N Millaisiin kysymyksiin haetaan vastausta? Pääkysymys 

Haastattelu 8 

Mitä hankeen järjestämien benchmarking-

tilaisuuksien ja resurssiopettajuuskäyntien aikana 

opittiin? 

Mikä merkitys vertaisilla on tieto- ja 

viestintätekniikan opetuskäytössä? 

Mikä on opettajan oma suhde tieto- ja 

viestintätekniikkaan? 

Miten/milloin/miksi opettaja työskentelee 

vertaistensa kanssa? 
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Palautelomake 17 

Mitä opettaja oppi benchmarking-tilaisuuden ja 

vertaisopettajuuden aikana? 

Miltä työskentelytapa tuntui oppimisen kannalta? 

Miten opettaja aikoo hyödyntää oppimaansa? 

Kenttäpäiväkirja 1 

Millaisia asenteita opettajilla on tieto- ja 

viestintätekniikan kanssa toimimisesta? 

Millaisia asenteita opettajilla on vertaisten kanssa 

toimimisesta? 

Miten opettajat käyttäytyvät benchmarking-

tilaisuuksissa ja vertaisopettajuuden aikana? 

Sähköposti 4 

Millaisia tieto- ja viestintätekniikan opetuskäyttöön 

liittyviä tavoitteita ohjattavilla opettajilla on 

vertaisopettajan vierailulle? 
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teemahaastatteluina opettajien omilla työpaikoilla. Tarkkojen kysymysten sijaan opettajien kanssa 

keskusteltiin haastattelutilanteissa kolmen teeman mukaisista asioista: 

1. Tieto- ja viestintätekniikasta oppiminen Epun mediareppu -hankkeen benchmarking-

tilaisuuksissa ja resurssiopettajuudessa 

2. Tieto- ja viestintätekniikka ja vertaisopettajuus omalla työpaikalla 

3. Vertaisopettajuus yleensä omalla työpaikalla ja suomalaisen opettajan arjessa 

Haastattelut toteutettiin vapaamuotoisina teemahaastatteluina, jolloin tutkijalla oli vain tukilista 

teemojen alla käsiteltävistä asioista, mutta ei varsinaisia kysymyksiä (Eskola & Suoranta 1998, 87). 

Keskustelun tavoitteena oli myös nostaa kyseisiä aiheita ja niiden herättämiä ajatuksia 

haastateltavan pohdittavaksi omassa työpanoksessaan. Kaikki haastattelut nauhoitettiin ja litteroitiin 

haastateltavien luvalla. 

Sähköisen palautelomakkeen kysymykset löytyvät liitteestä 1. Palautelomakkeella pyrittiin 

selvittämään ennen kaikkea hankkeelle tärkeää tietoa benchmarking-tilaisuuksien kannattavuudesta 

ja hyödyllisyydestä opettajien oppimisessa. Tavoitteena oli saada tietoa samankaltaisten 

tilaisuuksien järjestämiseen tulevaisuudessa. Samalla vastaukset tarjosivat tutkimusaineistoa niistä 

erilaisista asioista, joita vierailevat opettajat olivat oppineet käyntiensä aikana sekä siitä, miten 

opettajat aikovat hyödyntää oppimaansa omassa luokassaan. 

Kenttäpäiväkirja toimi tutkimuksessa tukiaineistona. Siihen kirjattiin osallistuvan havainnoinnin 

avulla muistiinpanoja benchmarking-tilaisuuksista, opettajien yhteisistä keskustelutilaisuuksista 

sekä tilanteista, joissa opettajia haastateltiin tutkimusaineistoa varten. Koska kenttäpäiväkirja toimi 

vain tukiaineistona, ei sitä varten ollut jaoteltu havainnoimiskohteita erikseen. Tutkimustilanteen 

annettiin suunnata havaintoja ja siitä nousevia kysymyksiä (ks. Eskola & Suoranta 1998). 

Kenttäpäiväkirja toimi enemmän tutkijan vapaiden ajatusten koetinkivenä, johon kirjattiin ylös 

tilaisuuksien tunnelmia, opettajien lausahduksia, opettajista välittyvää suhtautumistapaa ja 

havaintojen perusteella syntyneitä ajatuksia. 

Sähköpostiviestit otettiin mukaan tukiaineistoksi vasta tutkimuksen analyysivaiheessa. 

Sähköpostiviestit ovat neljän hankeopettajan resurssiopettajaksi omaan luokkaansa kutsuneen 

alkuopettajan kirjoittamia viestejä. Viestit kirjoitettiin ennen resurssiopettajien vierailua ja niissä 

opettajat kertovat suunnitelmistaan ja tavoitteistaan resurssiopettajan vierailua varten. 

Sähköpostiviestit otettiin mukaan aineistoon viestien kirjoittajien luvalla. Viestit tukevat muun 
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tutkimusaineiston kautta ilmentyneitä näkökulmia opettajien tavoitteista tieto- ja viestintätekniikan 

opetuskäytön oppimisessa. 

Tutkimuksen aineisto kerättiin neljän kuukauden aikana, mikä on melko lyhyt ajanjakso 

perinteiselle toimintatutkimukselle, joka sisältää perinteisesti useita uusintakierroksia, ns. 

uudelleenkokeilua. Toisaalta voidaan ajatella, että tutkittavassa Epun mediareppu -hankkeessa 

tutkimuksen aiemmat jaksot, spiraalit, ovat tapahtuneet jo aiemmin, kun opettajat ovat olleet 

mukana hankkeessa ja testanneet keskenään erilaisia toimintatapoja ja pedagogisia malleja. 

Kehitystyö ja yrityksen ja erehdyksen kautta tapahtunut oppiminen on siis tapahtunut jo ennen 

varsinaista aineistonkeruuta.  

Toimintatutkimuksen uuden tiedon löytämiseen vaikuttavat kenttätyön pituus ja leveys. Leveän 

kenttäjakson aikana mukana on samanaikaisesti useita tutkimusryhmiä. (Heikkinen, Rovio & 

Kiilakoski 2007, 86–87). Kyseisessä tutkimuksessa kenttätyön leveydellä, eli usealla samaan aikaan 

käynnissä olevalla benchmarking-tilaisuudella ja usealla mukana olevalla koululla, voidaan 

perustella aineistonkeruun lyhytaikaisuutta. Toisaalta kenttäjakso oli myös intensiivinen sisältäen 

usean eri aineiston keräämisen usealta eri opettajalta, joka voi myös paikata kenttäjakson lyhyyttä. 

Toisaalta opettajien työn tutkimiseen, joka on perinteinen toimintatutkimuksen kohderyhmä, on 

sovellettu myös ajatusta siitä, ettei tutkimusta välttämättä tarvitse venyttää uusintakierroksille. 

Baumfield, Hall & Wall (2008, 4–5) esittävät opettajan työntutkimukseen suunnittele-tee-reflektoi -

kehää, joka sopii perinteisiin toimintatutkimuksen vaiheisiin, muttei vie tutkimusta 

uusintakierroksille. Huolella suunniteltu tutkimus tarjoaa yhden kierroksenkin aikana tutkimukselta 

odotetut työkalut koulukontekstiin sijoitettavaksi. 

 

 

3.3 Aineiston analyysi 

Siinä missä kvantitatiivisen tutkimuksenteon ideaalimalli on luonnontieteen koeasetelma, puhuu 

Alasuutari (2011, 32) kvalitatiivisesta tutkimusotteesta arvoituksen ratkaisemisena. Sen loogisen 

päättelyn malli myötäilee melkein salapoliisikertomusten jännitysnäytelmää, jossa lisääntyvien 

vihjeiden määrä helpottaa arvoituksen ratkaisemista. Alasuutari erottaa laadullisen analyysin 

kahteen vaiheeseen: havaintojen pelkistämiseen ja arvoituksen ratkaisemiseen. Ensin havaintoja 

tarkastellaan tietystä teoreettisesta viitekehyksestä, jolloin tutkimusaineistosta nousee esiin 

raakahavaintoja. Näitä yhdistelemällä havaintojen yhteisen piirteen, nimittäjän tai säännön 

perusteella aineistosta nousee samaa ilmiötä kuvaavia näytteitä. Poikkeus kumoaa säännön, eli 
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laadullisessa tutkimuksessa aineistosta nostettujen raakahavaintojen tulee kaikkien tukea niistä 

johdettua havaintoa, vastaan sotivia havaintoja ei saa olla. Laadullisessa tutkimuksessa erot 

havaintoyksikköjen välillä ovat siis merkityksellisiä. Analyysin toista vaihetta, arvoituksen 

ratkaisemista, voidaan kutsua myös esimerkiksi tulkintojen tekemiseksi tai ymmärtäväksi 

selittämiseksi. Tässä vaiheessa viitataan muihin tutkimuksiin ja kirjallisuuteen samalla kun 

aineiston havaintomateriaalista etsitään vihjeitä ja johtolankoja arvoituksen ratkaisuun. Esiin nousee 

uusia kysymyksenasetteluita, joka johtaa palaamaan uudenlaiseen aineiston operationalisoimiseen 

ja pelkistämiseen. Tarkoituksena on lisätä ratkaisuun johtavien vihjeiden määrää. (Alasuutari 2011, 

39–48.) 

 

Kvalitatiivisen tutkimuksen teon vaikeus piilee nimenomaan analyysin tekemisessä, sillä sille ei ole 

olemassa yhtä oikeaa kaavaa tai tapahtumaketjua. Tuloksissa puhutaan paljon myös tutkijan omista 

kokemuksista, joka on herättänyt paljon keskustelua laadullisen tutkimuksen kyvystä tuottaa 

tieteellistä tietoa. Analyysillä pyritään luomaan aineistoon selkeyttä ja tuottaa uutta tietoa 

tutkimuksen kohteesta. (Eskola & Suoranta 1998, 138.) Tässä tutkimuksessa analyysi on tehty 

aineistolähtöisenä sisällönanalyysinä, joskin aineiston koodaamisessa on käytetty hiukan apuna 

teemahaastattelun runkoa. Analyysiprosessi aloitettiin nostamalla aineistosta esiin 

tutkimuskysymyksen kannalta kuvaavia lauseita, merkitysyksiköitä, jotka ryhmiteltiin aiheittain 

omiin kategorioihinsa. Näistä ryhmistä muodostui tutkimustulosten kaksi pääteemaa, työtavan 

kuvaus sekä tieto- ja viestintätekniikan opetuskäyttö tutuksi. Kuvaavien lauseiden jaottelua 

jatkettiin pääteemojen alla, jolloin kummastakin pääteemasta nousi esiin kolme alateemaa. Analyysi 

tapahtui siis toimintatutkimukselle perinteisellä tavalla kategorisoimisella, koodaamisella ja 

teemoittelulla (Stringer 2007, 98). Tutkimuksen tuloksissa on käytetty sananmukaisuus-periaatetta, 

eli käytössä on paljon suoria lainauksia tutkittavilta sekä heidän itse käyttämiään termejä. Tällä 

tavalla pyritään välttämään tutkijan liian omakohtaiset tulkinnat. (Stringer 2007, 99.) 
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4. Tulokset 

 

Tutkimustulokset on jaoteltu kahteen pääteemaan, joista kummallakin on kolme alateemaa. 

Tuloksissa esitetään aineistosta esiin nostettuja merkityksellisiä lainauksia, jotka kuvaavat teemojen 

tuloksia. Lainaukset on merkitty kirjaimin H (haastattelu), P (palaute), S (sähköposti) sekä Kp 

(kenttäpäiväkirja) (ks. tarkemmin metodeista luku 3.2 ja taulukko 2). Tutkimustulosten merkityksiä 

reflektoidaan tarkemmin yhteenvedossa luvussa 4.3 sekä pohdinnassa luvussa viisi. 

 

 

4.1 Työtavan arviointia 

Ensimmäinen pääteema käsittelee Epun mediareppu -hankkeessa osaamisen levittämiseen käytettyä 

työtapaa eli vertailukehittämistä ja sen jatkona vertaisopettajuutta resurssiopettajuudessa. 

Aineistossa kuvattiin eniten aidon oppimisympäristön merkitystä opettajien oppimisessa, työtavan 

kautta opittuja ja mieleen jääneitä asioita sekä työtavan aiheuttamia tuntemuksia erityisesti 

hankeopettajissa. Näistä kolmesta kategoriasta muodostuivat ensimmäisen pääteeman alateemat: 

autenttinen oppimisympäristö motivoi oppimaan, ”teknologiaa ja käytännön järjestelyitä” sekä 

virheetkin opettavat. 

 

Autenttinen oppimisympäristö motivoi oppimaan 

 

Hankkeessa käytettyä työtapaa arvioitiin toimivaksi sen käytännönläheisyyden ja toiminnallisuuden 

vuoksi. Benchmarking-tilaisuuksissa oltiin paikalla, koska haluttiin saada käytännön malli tieto- ja 

viestintätekniikan opetuskäyttöön toteuttamiselle. Erityisen merkityksellisenä pidettiin sitä, että 

toiminnan toteuttaminen nähtiin oppilaiden kanssa aidossa luokkatilanteessa. Opettajia kiinnostivat 

käytännön järjestelyihin liittyvät seikat, kuten ajankulu, oppilaiden ohjaustarve, ryhmäkoot, 

opettajan rooli ja muut opetuksen organisointiin liittyvät yksityiskohdat.  Pienen soveltamisen jälkeen 

opettaja pystyi siirtämään toimintamallit osaksi omaa opetustaan, joka teki uuden oppimisesta 

mielenkiintoista ja miellyttävää ja samalla motivoivaa. 

 

”Halusin nähdä miten tämä toimii käytännössä.” (P17) 
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”Kiinnostavat ja käytännönläheiset aiheet.” (P3) 

 

”Teoriakoulutukseen verrattuna näkee käytännön toteutuksen oikeilla oppilailla.” (P12) 

 

”[Pidin] hyvin hyödyllisenä [työskentelymuotona], koska ideat ovat usein suoraan siirrettävissä omaan 

luokkaan/kouluun…” (P7) 

 

”Tilaisuus oli mukava, koska siinä näki miten asia toimii oikeasti reaaliajassa.” (P20) 

 

”Tehokkaampaa kuin pelkkä luennoilla istuminen. Syventää ”teoriaopintoja”. Käytännön kokemukset ovat 

tärkeitä opettajien kesken jaettavia asioita.” (P13) 

Työtapaa verrattiin erilaisiin koulutustilaisuuksiin, jotka pidetään yleensä asiantuntijajohtoisesti erilaisissa 

koulutustiloissa suurelle ryhmälle opettajia. Näihin tilaisuuksiin verrattuna benchmarking ja 

resurssiopettajuus ilmenivät toiminnallisena pienryhmätyönä, jossa jokaisella on tilaisuus kokeilla itse, 

esittää kysymyksiä ja reflektoiden keskustella vertaisensa kanssa. Keskeiseksi käsitteeksi vastauksissa 

nousikin tekemällä oppiminen. 

”… erityisen hyödyllisenä on tietenkin se, että pääsee ite näkee siihen ympäristöön missä niitä käytetään, sen 

benchmarkkauksen aikana… et se jos se jää vaan jonkun, jos se näytetään jossakin VESO-päivillä että 

tällain ja tällain voi tehdä, niin välttämättä ihmiset ei lähde sitä kokeilemaan.” (H6) 

 

”… joutuu käytännössä itte tekemään, on tehokkaampaa. Ja silleen et se on oikeessa konkreettisessa 

tilanteessa ja oikeiden oppilaiden kanssa… ja yleensä se on niin että iso lössi yhdessä jossain koulutuksessa. 

Niin yks tekee ja muut kattelee olkapään yli. ” (H8) 

Palautelomakkeiden perusteella puolet benchmarking-tilaisuuksiin osallistuneista oli mukana omasta 

aloitteestaan ja puolet rehtorin määräämänä. Lähdön syy vaikutti motivaatioon, joka oli nähtävissä 

vierailevan opettajan aktiivisuudessa esittää erilaisia kysymyksiä ja osallistua keskusteluihin. Kaikki 

osallistujat olivat mukana tarvelähtöisesti, eli kaikki näkivät tieto- ja viestintätekniikan opetuskäyttöön 

liittyvän osaamisen kehittämisen tarpeelliseksi omassa työssään. Useimmiten rehtorin määräyksestä mukaan 

lähteneiden opettajien kouluilla tieto- ja viestintätekniikan opetuskäyttö oli asetettu lähitulevaisuuden 

kehittämiskohteeksi, mutta esimerkiksi laitteita ei ollut vielä hankittu. Myös tällaisissa tapauksissa oman 

osaamisen kehittämistä ei nähty välttämättä tarpeeksi ajankohtaiseksi ja osallistumismotivaatio tilaisuuksissa 

oli alhaisempi kuin muilla. Moni opettaja kertoi kokevansa vertaisopettajan avun hyödylliseksi ja 

tarpeelliseksi avuksi koulun arjessa, mutta siitä huolimatta vain neljä opettajaa  benchmarking-tilaisuuksissa 
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vierailleista opettajista pyysi hankeopettajaa luokkaansa resurssiopettajaksi ja avuksi tieto- ja 

viestintätekniikan käyttöön. 

Tilaisuuksissa ja vertaisopettajien vierailuilla puhuttiin monesta muustakin aiheesta kuin vain tieto- ja 

viestintätekniikan käytöstä opetuksessa. Vertaisten kanssa jaettiin koulujen käytäntöjä, kuten ruokailu- tai 

välituntikäytäntöjä sekä kuvaamataidon aiheita. Benchmarking-tilaisuuksiin ja resurssiopettajuuteen 

pohjautuva työtapa koettiin hyödylliseksi ja miellyttäväksi tavaksi oppia uutta toisen koulun 

koulukulttuurista, mutta myös huomata sen kautta oman koulun hyviä ja edistyksellisiä piirteitä. 

 

 

”Teknologiaa ja käytännön järjestelyitä” 

Tämä alateema käsittelee niitä asioita, joita opettajat kertoivat ja kokivat oppineensa työtavan toteuttamisen 

aikana. Sekä benchmarking-tilaisuuksissa että resurssiopettajuusvierailujen aikana ohjattavat opettajat 

korostivat ohjaajilta välittynyttä innostusta ja uskallusta tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön kanssa. 

Uudenlaiset toimintatavat ja ohjaavien opettajien innostunut ote työskentelyyn oli antanut motivaatiota ja 

uusia ideoita vierailevien opettajien työhön. Hankeopettajiin oli ollut helppo samaistua ja tilaisuuksien 

tunnelma oli ollut rento, jolloin myös uuden oppiminen oli helppoa. 

”Opin uskallusta ja aion kyllä tarttua teemaan.” (P9) 

”… sain siitä vinkkejä ja motivaatiota työhöni.” (P16) 

”… mä uskon, että [vierailijat] on ehkä voimaantuneet tai saaneet uskallusta siihen, että näitä laitteita voi 

käyttää, uskaltaa käyttää ja nähneet ehkä sitten miten motivoivia ne on lapsille.” (H2) 

”…semmonen rohkaisu oli kaiken kaikkiaan se mikä tästä jäi päällimmäisenä mieleen … ettei ne omat 

tekniset valmiudet, ei ne oo se A ja O.” (H5) 

”Rohkaistuin kamerayhteyden käyttämisessä.” (P19) 

Hankeopettajien tavoitteena oli välittää omaa rohkeuttaan ja uskallusta laitteiden käytössä, vaikka käyttäjän 

omat tietotekniset taidot eivät olisikaan peruskäyttöä paremmat. Hankeopettajat korostivat erityisesti omia 

taustojaan tekniikan käyttäjinä, jolloin vierailevien opettajien oli helppo samaistua heidän asemaansa. Toisin 

sanoen hankeopettajat paljastivat avoimesti omat heikkoutensa niin teknisessä kuin pedagogisessakin 

osaamisessaan hankkeen alussa.   

Omassa roolissa vertaisohjaajana oli haluttu korostaa ennen kaikkea TVT:n opetuskäytön pedagogista 

asiantuntijuutta eikä niinkään teknistä taituruutta. Tästä huolimatta monet ohjattavat opettajat korostivat 
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vastauksissaan nimenomaan teknisiä oppeja sekä käytännön järjestelyitä opetuksen järjestämisen kanssa. 

Yksikään vastaaja ei maininnut saaneensa pedagogisia tai mediapedagogisia oppeja vertaiseltaan. Myös 

oppilaiden näkökulma puuttui suuresta osasta vastauksia: vain kaksi palautelomakkeen täyttänyttä ja yksi 

haastateltu ohjattava opettaja mainitsi erikseen vastauksessaan mitä toivosi oppilaiden oppivan tai mitä näki 

oppilaiden saavan toimintamallien toteutuksesta.  

”… [opin] ylipäätänsä sen animaation teon. Siis sen miten se toteutetaan niiden oppilaiden kanssa.” (H7) 

”… mä opin tän animaatiotyön tai miten voi organisoida, että lasten kanssa tehdään animaatio. Ja sitten 

tietysti ihan sitä teknistä puolta.” (H8) 

”…mitä opettajat ovat oppineet, varmaan nyt sitten sitä teknologiaa ja käytännön järjestelyjä uskoisin myös. 

Ihan tämmöset kuinka monta ryhmää kannattaa laittaa ja kuinka se sujuu ja mitenkä tää järjestelypuoli…” 

(H1) 

Resurssiopettajan luokkaansa benchmarking-tilaisuuden jälkeen kutsuneilta opettajilta pyydettiin 

sähköpostilla nimeämään tavoitteita sekä oman oppimisen että oppilaiden oppimisen kannalta vertaisen 

vierailua varten. Kaikissa tavoitteissa mainittiin teknisen osaamisen lisääntyminen, mutta ei minkäänlaisia 

toiveita pedagogiselle tai mediapedagogiselle oppimiselle. Oppilaiden tavoitteita ei aina edes nimetty, 

yhdessä viestissä mainittiin toive oppilaiden onnistumisenkokemuksesta animaation teossa. Pääroolissa oli 

laitteiden ja sovellusten hallinnan oppiminen. 

”Toiveeni on lähinnä se, että saan teknistä apua vempeleisiin. En tarvi apua mielestäni oppilaiden kanssa 

puuhailuun ainakaan tällä hetkellä!” (S1) 

”Minun tavoitteeni pajan suhteen on vain ja ainoastaan oppia toteuttamaan se, siis teknisessä mielessä.” 

(S2) 

”… oma tavoitteeni on osata käyttää ohjelmia sen verran, että saan ryhmän kanssa tehtyä animaation… 

haluaisin saada kokemuksen jonka jälkeen uskallan lähteä toteuttamaan tulevaisuudessakin pienimuotoisia 

animaatioita soveltaen näitä oppeja. Oppilaille toivon onnistumisen kokemuksia siitä, että he saavat tehtyä 

oikean animaation.” (S3) 

”Olisi mukavaa, jos päästäisiin oppilaiden kanssa tekemään jotain ihan perusjuttuja silloin maanantaina, 

jotta laitteen käyttö tulisi tutuksi… Olisi haaveissa tehdä jotkut pienet animaatiot tuon muutaman päivän 

aikana.” (S4) 

Suurin osa vierailijoista vaikutti benchmarking-tilaisuuksissa aktiivisilta ja ohjaavat opettajat kiittelivätkin 

tilaisuuksia hedelmällisistä pedagogisista keskusteluista. Osallistujat olivat sanallisesti kiinnostuneita 

toiminnasta, mutta vain neljä opettajaa pyysi hankeopettajaa luokkaansa vertaisopettajaksi. Nämä neljä 
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opettajaa jatkavat samankaltaista toimintaa varmasti jatkossakin, mutta miten käy niiden, jotka kävivät 

pelkästään benchmarking-tilaisuudessa? 

”Että kyllä se sit varmaan oli niin kuin hyödyllisempää kun mitä mä osasin kuvitellakaan… Et ne opettajat, 

jotka on täällä käynyt, niin on ollut aktiivisia ja keskustelleet paljon tästä asiasta ja monta muuta asiaa siinä 

sivussa.” (H2) 

”…[vertaisopettajalta tuli] sekä se motivaatio ja innostus et sit se paine, et se on nyt just toi.” (H8) 

”… [aion siirtää opetukseeni] yleensä enemmän tietotekniikan käyttöä ja sitä animaation tekoa koitetaan...” 

(P9) 

”Luulenpa, että tätä koko settiä tullaan käyttämään meillä jossain vaiheessa.” (P17) 

Ohjaajina toimineille hankeopettajille työtapa auttoi jäsentämään omaa työtä, kun toimintaa joutui 

katsomaan ulkopuolisin silmin. Muiden opettajien kanssa keskusteleminen oli motivoivaa ja yhteiset hetket 

toivat uusia ideoita oman työn kehittämiseksi. Vertaiset toivat opettajille lisää itseluottamusta ja uskoa oman 

kehittämistoiminnan kannattavuuteen. 

”Mut et siihen tää on kyllä tosi paljon jäsentänyt et on niin kuin katsonut ulkopuolisen silmin näitä tehtäviä 

esimerkiks ja niinkun tajunnut sen ja mitä on puhunut niille muille opettajille paljon sitä et miten pienestä 

tää on lähtenyt… et itekin on nähnyt sen jatkumon paremmin.” (H2) 

 

 

Virheetkin opettavat 

 

Työtavan toteuttaminen herätti ohjaavissa opettajissa jännitystä, stressiä ja välillä toivottomuudenkin 

tunteita. Omaan erityisosaamiseen tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytössä ei uskottu tai ei nähty niitä 

mahdollisuuksia, joita vierailevilla opettajilla on oppia heidän toimintatavoistaan. Vierailijoiden 

vastaanottamiseen piti valmistautua aina sekä henkisesti että fyysisesti, valmistella erilaisia materiaaleja ja 

suunnitella kollegan kanssa esiteltävän toiminnan toteutustapoja. 

”Et saaks hän [vierailija] niin kuin oppia. Saaks hän uutta intoa tai uutta tapaa nähdä asioita. Se mua 

huolestuttaa et onks mulla sellaseen annettavaa.” (H2) 

 

”Joo niin, itsetunnon kohotus mullekin. Et kyllä sitä ensin ajatteli, etten oo mikään tekninen taituri, enkä 

ookkaan mikään tekninen taituri, mut jossain asioissa oon edempänä kuin muut.” (H4) 
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Kevään ja työtavan toteuttamisen jälkeen opettajien ajatukset sen toimivuudesta olivat muuttuneet kuitenkin 

myönteisiksi ja oma kehittämistyö nähtiin merkityksellisempänä kuin aikaisemmin. Ohjaajana toimiminen 

oli siis voimaannuttanut myös ohjaavia opettajia tajuamaan oman osaamisensa arvon. Työtavan myönnettiin 

kuitenkin aiheuttaneen ylimääräistä stressiä ja jännitystä aina ennen tilaisuuksia. Ohjaavia opettajia olivat 

huolestuttaneet erilaiset ongelmat tai viat, joita voi esiintyä laitteissa tai esimerkiksi lasten jaksamisessa. 

”Mut et aina siinä on ollut sellainen pieni jännitys et mitä tahansa voi tapahtua tai joku olennainen laite ei 

toimi tai sähkökatko tai mitä tahansa.” (H2) 

”Koska se on aina, se tilanne on aina vähän jännittävä, koska lapset on lapsia ja koskaan ei tiedä mitenkä se 

asia menee loppujen lopuks.” (H1) 

”Mut sit kun näkee, että ihan tavallisia ongelmia on täällä joittenkin asioitten [kanssa]… niin aina saa vielä 

yllätyksiä ja riippuu ihmisen jaksamisesta ja lasten ruokailusta et onko ne saanut riittävästi ruokaa ja …” 

(H4) 

Virheet ja ongelmat nähtiin kuitenkin myös positiivisessa valossa ja ne ymmärrettiin arjen inhimillisiksi 

ongelmatilanteiksi. Koettiin, että vieraileville opettajille on sekä opettavaista että huojentavaa, että myös 

ohjaavien opettajien toiminnassa tapahtuu virheitä ja ongelmatilanteita. Hankeopettajat siis paljastivat oman 

opetuksensa epätäydellisyyden; virheitä sattuu myös heille. Ohjaavat opettajat ovat tottuneet virheiden ja 

ongelmien olemassa oloon, koska TVT:n käytössä on syntynyt erilaisia ongelmatilanteita jatkuvasti. Niistä 

on kuitenkin aina selvitty ja he itse eivät enää pelkää virheitä omassa toiminnassaan. Virheistä opitaan, 

toisinaan vieläkin enemmän kuin onnistumisista. 

”Ja se että näyttää huonompaakin tekemistä, niin kuin minä näytin, niin se on opettavaista sekä itselle että 

muille. Sen hyväksyminen, että huonoakin voi jakaa. ” (H4) 

”Et jos onnistuu niin se opettaa ja jos epäonnistuu niin sekin opettaa… mut jos ei mee suunnitelmat niin kuin 

on ajatellut, niin siitä huolimatta ne opettaa, ehkä vielä enemmän kuin [jos] menis hyvin.” (H4) 

”…katsotaanpa mitä tapahtuu, tehdään mitä osataan ja jos ei suju niin mietitään miksei suju. Et ehkä 

semmonen virheitä pelkäämättömyys [voisi olla opettajana minun mottoni TVT:n käytössä]. ” (H3) 

Ulkopuolisen vierailijan silmin toiminta ja kokemus olivat olleet kuitenkin antoisia. Myös ohjaavien 

opettajien toimintaa kehuttiin. 

”Pidin oikein virkistävänä ja innostavana tapana oppia uutta.” (P10) 

”Oikein antoisa ja nopeasti paljon kokemuksia kartuttava metodi.” (P6) 
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”Käynti oli mielenkiintoinen ja vetovastuussa ollut X X osasi homman ja oli juuri oikeahenkinen opettaja ko. 

tehtävässä.” (P15) 

 

4.2 Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäyttö tutuksi 

 

Toinen pääteema käsittelee tieto- ja viestintätekniikan opetuskäyttöä yleisemmin opettajien omilla 

työpaikoilla. Esiin nousi käyttöä tukevia ja rajoittavia tekijöitä. Tulokset tukevat aiempia 

tutkimuksia, joiden mukaan opettajat kokevat tieto- ja viestintätekniikan usein itselleen vieraaksi 

asiaksi, erityisesti TVT:n pedagogisen käytön (esim. Kilpiö & Markkula 2006; Kilpiö 2008; 

Ilomäki 2008). Omien käyttötaitojen lisäksi TVT:n käyttöä rajoittavat erilaisten resurssien 

puuttuminen. Madallettua kynnystä tieto- ja viestintätekniikan käyttöön on kuitenkin mahdollista 

saada työskentelemällä vertaisten kanssa, joilta uskaltaa kysyä myös niin sanottuja tyhmiä 

kysymyksiä. Nämä kolme seikkaa nousivat kolmeksi alateemaksi toiseen pääteemaan. Alateemoja 

ovat opettajien mörkö, tyhmiäkin kysymyksiä uskaltaa kysyä ja resurssit rajoittavat. 

 

 

Opettajien mörkö 

 

Aineistosta nousi esiin opettajien vaikeudet toimia yleisesti tieto- ja viestintätekniikan kanssa. TVT 

koettiin pelottavana, mysteerisenä ja uutena asiana, joka aiheutti ylimääräistä stressiä, mörköjä, 

opettajan työhön. Tekniikka koettiin itselle uudeksi ja vieraaksi asiaksi koulukontekstissa. Näitä 

vastauksia osaltaan selittää se, että mukaan tilaisuuksiin oli lähtenyt kouluilta sellaisia opettajia, 

joille TVT on vielä melko vieras asia. Mukana benchmarking-tilaisuuksissa oli esimerkiksi vain 

yksi oman koulunsa atk-vastaava. Lisäksi benchmarking-tilaisuuksissa vierailleista 40 opettajasta 

vain kolme oli miehiä. Pelottavuudesta huolimatta kaikki opettajat olivat valmiita kohtaamaan tieto- 

ja viestintätekniikan asettaman haasteen, koska olivat lähteneet mukaan tutustumaan Epun 

mediareppu -hankkeen toimintaan. 

”Ja tietysti tää teknologia on monelle meistä opettajista vähän semmoinen pelottava asia…” (H1) 

”…oon niin, tunnen itseni niin kömpelöksi ja tietämättömäksi juuri teknisten välineiden kanssa…” 

(H4) 
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”Elikkä mä en oo elänyt niitten koneitten kanssa lapsuutta, että mä joudun opettelee joka asian.” 

(H8) 

Opettajilla oli ollut aiemmin vaikeuksia toimia TVT:n kanssa omassa opetuksessaan, mutta toisaalta 

monen opettajan ”möröt” liittyivät ennakkoluuloihin mahdollisista vaikeuksista. Tekniikan käyttöön 

ei ehkä ollut uskallettu tarttua, koska ajateltiin sen vievän aikaa ja voimia tai ongelmista oli kuultu 

kollegoilta. Vanhoihin ja tuttuihin opetustapoihin on aina helppo turvautua eikä hektisessä koulun 

arjessa haluta tarttua aikaa vievään oppimisprosessiin. Muita koulun arjen asioita priorisoituu ennen 

tieto- ja viestintätekniikan käyttöä, varsinkin kun taustalla vaikuttaa pelko epäonnistumisesta. 

Toisten opettajien esittämät onnistumisenkokemukset sen sijaan antavat opettajille rohkeutta ja 

uskoa siihen, että myös itse voi onnistua TVT:n käytössä. Kokeilukynnyksen ylitettyään opettajan 

on mahdollista huomata, ettei käyttö olekaan niin vaikeaa mitä oli aluksi olettanut.  

”…täällä [meidän koulussa] on puhuttu tästä opetusteknologian käytöstä ja sitten se lähtökohta on 

ollut se, että on maalailtu niin isoja opettajuusasioita… voi ajatella, että tässä voidaan tehdä 

helposti yhteistyötä, ettei laiteta rimaa niin korkealle, että sun pitää opettaa jotain kauhean hienoa 

ja uutta.” (H6) 

”…tosi paljon merkkaa se, että joku muu on tehnyt sen asian, niin sit uskoo et itsekin pystyy 

tekemään… mut harvemmin sitä lähtee nollasta keksimään itte niinkun uutta.” (H7) 

”Niin sit näki tavallaan kuinka helposti niitä [laitteita] voi käyttää, et ei se oo nyt niin kauheen 

vaikee asia.” (H6) 

”Etukäteen en olisi uskonut, että voisin itsekin toteuttaa tällaista [toimintaa TVT:a käyttäen]. Nyt 

voin.” (Kp 20.3.2012) 

 

Tyhmiäkin kysymyksiä uskaltaa kysyä 

”Ja sellaiselta vertaisopettajalta on helppo kysyä sellaisia tyhmiäkin kysymyksiä. ” (H5) 

Aineisto tuki sitä teoriaosuudessakin esitettyä seikkaa, ettei opettajan ole aina helppoa hyväksyä 

tietojensa vajavaisuutta oppilaiden opetusta koskevissa asioissa. Tietämättömyyden myöntäminen 

näyttäytyi erityisen vaikeaksi asiantuntijoiden edessä esimerkiksi erilaisissa koulutuksissa. Sen 

sijaan luotettavalta vertaisopettajalta tai kollegalta on helpompi kysyä myös niin sanottuja tyhmiä 

kysymyksiä. Ohjaaviin opettajiin oli helppo samaistua heidän tutun taustansa vuoksia, jossa he 
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paljastivat oman vajavaisuutensa opettajina. Vertaisen kanssa työskenteleminen madalsi kynnystä 

itsensä haastamiseen uuden asian parissa. 

”Ja siinä kumpuaa, kun siinä tehdään sitä vertaisoppimista, niin siinä kumpuaa niin kuin enemmän 

semmoisia kysymyksiä ja ehkä paremmin uskaltaa tuoda niitä esiin.” (H3) 

”… tunnen itseni niin kömpelöksi ja tietämättömäksi juuri teknisten välineiden kanssa, että ihana 

kun on henkilöitä joilta voi kysyä ja joille voi paljastaa oman tyhmyytensä ja pyytää apua ja olla 

oppimassa niitä uusia asioita.” (H4) 

”… teknologia on monelle meistä opettajista vähän semmonen pelottava asia… niin se yhdessä 

tekeminen niin kuin helpottaa kaikkia kynnyksiä myöskin.” (H1) 

Vertaisopettajan tai kollegan tulee olla luotettava ja miellyttävä kumppani, jotta tämän kanssa 

uskaltaa jakaa ammatillisuuteen liittyviä asioita. Omalla työpaikalla se on yleensä joku 

luottokollega, mutta muuten omassa työyhteisössä ei ole aina helppo keskustella uudistuksista tai 

jakaa osaamistaan. Sen sijaan toisen työyhteisön jäsenen kanssa jakaminen on hieman helpompaa. 

Tämä on tietysti aina yhteisökohtaista. 

 

”…ehkä siinä on se, että omalla työpaikalla se [vertaisoppiminen] ei oo ollenkaan niin helppoo, et 

on paljon helpompi kutsua jostain muualta joku katsomaan tai sitten vastaavasti mennä itse 

johonkin ihan muuhun työpaikkaan.” (H2) 

 

Vertaisopettajan kanssa TVT-asioiden pohtimiseen liittyi myös muita arkea helpottavia elementtejä 

kuten yhteinen kieli. 

”… vertaisopettaja pystyy aika hyvin asettumaan tietysti sen toisen opettajan asemaan ja käyttää 

sellaista kieltä jota se toinen opettaja ymmärtää. Että sellaset jotka on päätyönään niiden laitteiden 

kanssa tekemisissä, niin ei välttämättä, ei välttämättä puhu sitä samaa kieltä kuin opettaja.” (H5) 

 

 

Resurssit rajoittavat 

Erilaiset resurssit opettajien ja koulujen välillä olivat jakautuneet hyvin epätasaisesti. Osassa 

kouluja TVT-laitteistoa oli hankittu koulun varoilla ja osassa niitä oli saatu koululle 

peruskorjauksen yhteydessä. Suurimmassa osassa kouluja välineistä oli kuitenkin pulaa. Tästä 
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syystä osa opettajista näki hankeopettajien toiminnan hieman epärealistisena toteuttaa hankkeen 

ulkopuolella, koska heillä oli hankerahoituksen ja muun tuen, esimerkiksi asiantuntijoiden ja 

hankekoordinaattorien, vuoksi erityinen asema suhteessa muihin kouluihin. 

”Kiva käydä katsomassa kun homma toimii – mistä vaan omiin yksikköihin saisi av-laitteita.” (P2) 

”Jokainen ryhmä ja työympäristö antaa omat haasteensa. Tottakai, jos minulla on ensi vuonna 

kaikki X [koulun] sähköiset työvälineet, voin kokeilla kyseistä sadutusta samalla tavoin.” (P13) 

”…luokkatekniikan puute rajoittaa kuitenkin melkoisesti.” (P15) 

”… kunhan laitteet samantyyppiseen työskentelyyn saadaan.” (P16) 

”Aion kokeilla sadutusta jossain muodossa, mutta laitteiden puute rajoittaa toteutustapaa.” (P14) 

Resurssipula ei liittynyt pelkästään laitteiden puuttumiseen. Resursseja tieto- ja viestintätekniikan 

opetuskäytön kanssa kaivattiin myös henkilöstöön ja aikaan. Opettajat kertoivat tarvitsevansa 

ylimääräisiä auttavia käsiä tai pienempiä ryhmäkokoja, kun toimitaan TVT:n parissa oppilaiden 

kanssa. Hankekouluilla opetusta ja yhteistoiminnallisuutta tukemaan on saatu sovittua lastenhoitajia 

ja koulunkäyntiavustajia, jotka ovat mukana toiminnassa vaihtelevasti. Aina ei siis riitä, että on 

valmis tekemään yhteistyötä rinnakkaisluokan opettajan kanssa. Lisäksi vedottiin koulujen 

hektiseen arkeen, jossa TVT jää useasti vähemmän tärkeänä muiden hoidettavien asioiden jalkoihin. 

Kyse on siis myös aikapulasta.  

”Hyvät ohjeet innostavat kokeilemaan myös itse. Järjestelyjä tosin täytyy tehdä, jotta oppilasryhmät 

saadaan tarpeeksi pieniksi, kuten tässä tilaisuudessa.” (P19) 

”Uskon, että itse osaisin toteuttaa samanlaiset animaatiot oppilaiden kanssa kunhan vaan pystyn 

järjestämään aikaa jolloin viittä oppilasta kohden on yksi aikuinen.” (P8) 

 

”Että muuten se helposti jää. Nää kurssit on monesti sellaisia, et olis hienoo tehdä tommosta, mutta 

arki painaa päälle.” (H7) 

”Jos resurssit on kunnossa – sekä aikuisresurssi että laitteisto, niin opetus voi olla todella 

joustavaa ja lapsilähtöistä. Oppilaat oppivat itsenäisiä opiskelutaitoja tuettuna.” (P14) 
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4.3 Tulosten yhteenveto 

Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää millaisia mahdollisuuksia vertaisopettajuus tuo tieto- ja 

viestintätekniikan opetuskäyttöön. Tutkimus toteutettiin laadullisena toimintatutkimuksen ja 

tutkittavina oli kahdeksan Tampereen kaupungilla työskentelevää alkuopettajaa. Tutkittavina 

opettajina oli vuosina 2009–2012 toimineessa Epun mediareppu -hankkeessa työskennelleet neljä 

alkuopettajaa sekä hankkeen järjestämissä benchmarking-tilaisuuksissa vierailleet ja hankeopettajan 

luokkaansa resurssiopettajaksi kutsuneet neljä alkuopettajaa. Tässä alaluvussa kootaan yhteen 

tutkimustuloksia reflektoiden niitä aiempaan tutkimukseen sekä pohditaan tulosten merkitystä 

opettajuuskontekstissa. Seuraavassa luvussa pohdintaa jatketaan jatkotutkimusaiheiden esittelyllä ja 

tutkimuksen luotettavuuden pohdinnalla. 

 

Tutkimuksen keskeisimmät tulokset ovat seuraavat 

- käytännön toimintamallin oppiminen aidossa luokkahuonetilanteessa on opettajille 

tehokkaampaa ja motivoivampaa kuin asiantuntijakoulutuksissa oppiminen 

- koulutukseen osallistumisen syy (rehtorin määräys vai oma aloite) sekä oman koulun 

varustetaso vaikutti osallistumisaktiivisuuteen vertaisopettajuustilanteissa 

- vertaisopettajuus voimaannutti, rohkaisi ja lisäsi opettajien motivaatiota TVT:n 

opetuskäyttöön myös omissa kouluissa. Sen sijaan oppimismotivaatio oli 

tekniikkapainottunutta eikä vertaisilta oltu valmiita ottamaan vastaan pedagogisia tai 

mediapedagogisia oppeja 

- vertaisopettajuustilaisuuksien järjestäminen aiheutti vertaistukena toimiville hankeopettajille 

stressiä ja jännitystä omasta pätevyydestä olla vertaisten ohjaajana. Toiminta kuitenkin 

selkeytti omaa asiantuntijuutta, antoi ideoita toiminnan jatkokehittelyyn ja lisäsi 

itseluottamusta opettajana ja ohjaajana toimimiseen 

- ohjattavat opettajat kokivat tieto- ja viestintätekniikan itselleen melko vieraaksi asiaksi 

opetuksessa, sen käytettävyyteen liitettiin negatiivisia ennakkoluuloja ja sen edelle 

priorisoitiin muita koulun arkeen liittyä asioita. Vertaisten esimerkki muutti kuitenkin 

käsityksiä TVT:n opetuskäytöstä positiivisemmaksi ja loi uskoa omiin 

käyttömahdollisuuksiin tieto- ja viestintätekniikan parissa 

- luotettavalta kollegalta uskaltaa kysyä niin sanottuja tyhmiäkin kysymyksiä tieto- ja 

viestintätekniikan käyttämisestä, joita ei aina uskalla kysyä esimerkiksi asiantuntijoilta 

epäpäteväksi leimautumisen pelossa 
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- hankkeen toimintaa seuraamaan tulleet opettajat näkivät toiminnan toteuttamisen omissa 

yksiköissään osin epärealistisena, sillä heiltä puuttuvat hankekoululla olevat laite-, aika- ja 

ihmisresurssit. 

 

Opettajien vastauksissa korostui positiivisena asiana erityisesti se, että he saivat seurata vertaisensa 

ja oppilaiden työskentelyä autenttisessa kontekstissa, eli joko vertaisen luokkahuoneessa tai omassa 

luokkahuoneessaan. Tämä antoi normaaleja koulutustiloja selkeämmän vision opetuksen 

toteuttamisesta tieto- ja viestintätekniikkaa hyödyntäen. Opettajien ammattiosaaminen onkin 

kiinteästi yhteydessä luokkahuonekäytäntöihin, eli siihen nimenomaiseen kontekstiin, jossa 

opettaminen tapahtuu. Näitä käytäntöjä on vaikea muuttaa tai uusintaa vieraissa konteksteissa. 

Monet koulutukset ovat siis liian kaukana todellisesta luokkahuonetilanteesta. (Ilomäki 2008, 35.) 

Liian kaukana opettajan todellisista työoloista pidetty koulutus voi rajautua liian tapahtuma- tai 

menetelmäkeskeiseksi eikä haasta opettajan ongelmanratkaisutaitoja tai kehitä prosessiajattelua 

(Kosunen 2002, 54). Uusi asia on opittava opettajan ammattitaidolle tutussa kontekstissa – 

luokkahuoneessa. Tämä seikka saattaa olla erityisen korostunut juuri tieto- ja viestintätekniikan 

opetuskäytössä, sillä monelle opettajalle sen käyttö pedagogisiin tarkoituksiin on täysin vierasta. 

 

Aineistosta nousi esille myös se seikka, että rehtorit olivat lähettäneet opettajia benchmarking-

tilaisuuksiin, jotta nämä oppisivat koulujen tulevaisuudenvisioiden mukaisia taitoja käyttää tieto- ja 

viestintätekniikkaa opetuksessaan. Itse laitteita ei ollut hankittu kuitenkaan vielä kouluille. 

Ongelmana tässä tapauksessa on opittujen toimintojen huono koordinointi, sillä opettaja turhautuu 

helposti palattuaan koulutuksesta, mikäli uusia taitoja ei pääse hyödyntämään heti (Ruohotie 2000, 

104). TVT-koulutuksiin tulisi lähteä vasta silloin, kun välinemahdollisuudet löytyvät myös omalta 

työpaikalta. Tällöin työskentely vertaisen kanssa on tarkoituksenmukaisempaa, motivoivampaa sekä 

konkreettisia työtapoja kehittävää. Toisaalta koulutuksia ei ole tarjolla aina koulujen vaihtelevien 

tilanteiden mukaan. 

 

Luokkahuoneessa esitetyt toimintamallit ovat myös luokkahuoneessa kehitettyjä toimintamalleja. 

Opettajien koulun arjessa kehittämä tieto on valmiiksi validoitua, koska sen on testattu toimivan 

käytännössä. Toisin on erilaisten asiantuntijoiden kehittelemän tiedon kanssa. Tästä syystä 

opettajien toisilleen levittämä ja opettama tieto on toimivuuden kannalta luotettavampaa kuin 

asiantuntijoiden. Ohjaustyö pakottaa ohjaavaan opettajan reflektoimaan osaamistaan ja tietoaan, 

jolloin myös tiedonsiirto ohjattavalle opettajalle on aidompaa ja perustellumpaa (Hargreaves 1999, 

129, 132). Tutkimuksen tuloksissa selvisikin, että vierailevat opettajat arvostivat mahdollisuutta 
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tutustua toisen opettajan opetukseen, sillä nämä työtavat ovat suoraan siirrettävissä myös omaan 

luokkahuoneeseen. Vertaisoppiminen opetuksen keskellä mahdollistaa käytännönjärjestelyiden sekä 

työtavan mahdollisuuksien ja rajoitusten havaitsemisen kerralla. Tosin useat opettajat kaipaavat 

apua tietojensa validoimisessa ulkopuoliselta tutkijalta tai asiantuntijalta, kun heidän kehittämäänsä 

tietoa ollaan levittämässä kollegoille (Hargreaves 1999, 137). Omaan asiantuntijuuteen ei siis 

luoteta kun kyseessä on joku muu kuin oppilas. Tämä kävi selväksi myös tässä tutkimuksessa: 

hankeopettajien ennakkoluulot omasta osaamisestaan tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytössä 

olivat epäileviä eikä itseä nähty ohjaavan opettajan asemassa. Sen sijaan toiminnan jälkeen myös 

hankeopettajat kokivat voimaantumisen tunteita, kun oma osaaminen nähtiin uudella tavalla, 

merkityksellisenä ja kehittyneenä. Kokemus oli mahdollistanut sisäisen asiantuntijan löytymisen. 

Vertaismenetelmät sisältävätkin ajatuksen ”ruohonjuuritason” asiantuntijuuden, tekemisen ja 

osaamisen, tärkeydestä. Siinä on mahdollisuus saavuttaa hiljaista tietoa tekijän kokemuksellisuuden 

esiintuomisen kautta. (Seppänen-Järvelä 2005, 11.) Vertaisopettajuuskokemus oli siis vähintään 

yhtä merkityksellinen hankeopettajille kuin ohjattaville opettajille ja juuri voimaantumisen tunteen 

syntyminen vaikuttaisi tutkimustulosten valossa olevan merkityksellinen tekijä opettajien tieto- ja 

viestintätekniikan käytössä ja käytön jatkokehittelyssä. 

 

Ertmerin (1999) mukaan opettajat kohtaavat tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytössä ulkoisia ja 

sisäisiä haasteita. Ulkoiset, eli ensisijaiset haasteet ovat opettajasta katsottuna ulkoisia ja käsittävät 

muun muassa opettajien teknisen käyttötaidon puutteet, laitteiden saatavuuden ongelmat sekä 

aikaresurssien puutteet. Nämä ovat asioita, jotka ovat helposti ratkaistavissa rahoituksella. Sisäiset 

eli toissijaiset haasteet käsittävät opettajien käsitykset oppimisesta ja opettamisesta ja ovat siten 

myös persoonaan sidottuja. Ulkoiset haasteet voidaan ylittää useimmiten lisäämällä koulujen 

laitekantaa ja muita resursseja. Sen sijaan sisäiset haasteet vaativat opettajan itsensä ja omien 

uskomusten haastamista ja ovat siksi vaikeita ylittää. (Ertmer 1999.) Tässä tutkimuksessa 

vierailevat ja ohjattavat opettajat ottivat uutta tietoa vastaan tekniikkapainotteisesti. He olivat 

valmiita vastaanottamaan teknisiä neuvoja vertaisiltaan ja myöntämään vajavaisuutensa teknisissä 

taidoissaan. Osallistumalla hankkeen tarjoamaan vertaistoimintaan he pyrkivät kumoamaan 

Ertmerin kuvaamia ensisijaisia, ulkoisia, haasteita TVT:n käytössä, mutta eivät olleet valmiita 

syventämään oppimaansa toissijaisten, sisäisten esteiden haastamiseksi. Teknisen vajavaisuuden 

myöntäminen ei tuonut opettajille liiallista epäpätevyyden tunnetta, mutta oman pedagogisen 

osaamisen ja omien luokkahuonekäytäntöjen haastaminen olisi voinut niin tehdä. Opettajat haluavat 

luottaa omaan näkemykseensä pedagogisesta ja didaktisesta toiminnasta omassa 

luokkahuoneessaan. Argyriksen (1993) mukaan ihminen suunnittelee toimintansa niin, että voi 
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omalta osaltaan hallita tilannetta ja välttää epäpätevyyden tuntemuksia. Tässä kontekstissa 

oppiminen tarkoittaa muuttumista ja tuntemattoman kokeilemista, jolloin defenssiivisyys voi estää 

oppimista. (Ruohotie 2000, 115.) Opettajat pyrkivät säilyttämään oman turvallisuuden ja hallinnan 

tunteensa pitäytymällä vanhoihin pedagogisiin tapoihinsa. 

 

Ilomäki (2008) totesi tutkimuksessaan, että suuressa osassa Suomen kouluja tekniikalla tuetaan jo 

olemassa olevia käytäntöjä eikä pyritä pedagogiseen muutokseen. Toisaalta erot ovat suuria 

aktiivisten pilotti- ja hankekoulujen ja tavallisten koulujen välillä. Useista innovatiivisista 

projekteista on syntynyt hyviä tuloksia tieto- ja viestintätekniikan käytössä esimerkiksi 

pedagogisten käytäntöjen, opettajan ja oppilaan välisen roolin, luokan ilmapiirin ja kouluyhteisön 

muutoksessa. (Ilomäki 2008, 28, 32–33.) Epun mediareppu -hankkeessa opettajat ovat tehneet 

kehitystyötä, joka muuttaa koulun oppimisympäristöä tieto- ja viestintätekniikan avulla 

yhteistoiminnalliseksi, ongelmaperustaiseksi ja jossa oppilas pystyy oppimaan oman 

elämysmaailmansa kautta. Työ on ollut arvokasta ja tämän totesivat myös hankeopettajien luokissa 

vierailleet muut opettajat. Vierailijoina olleet opettajat totesivat toiminnan olevan innovatiivista ja 

innostavaa, mutta heidän vastauksistaan sai myös käsityksen, etteivät he kuitenkaan olleet nähneet 

toiminnan taustalla olevaa todellista oppimisympäristön ja oppimaan oppimisen muutosta, jonka työ 

vaatii toimiakseen. Benchmarking-tilaisuuksissa esitelty toiminta ei ole vain perinteisistä 

työvälineistä poikkeavaa toimintaa, vaan sen taustalla vaikuttavat myös uudenlaiset pedagogiset ja 

mediapedagogiset ajatusmallit, joita suurin osa vierailijoista ja ohjattavista opettajista ei ollut valmis 

ottamaan vastaan. 

 

Kotilainen totesi väitöskirjatutkimuksessaan (2000), että mediakasvatuksessa ja mediankäytössä 

opetuksessa ammatillisen itsetuntoon liittyvät ongelmat aiheuttivat ongelmia erityisesti vanhoilla 

opettajilla (55,8 %), kun sen sijaan nuoret opettajat eivät kokeneet ammatillisen itsetunnon 

ongelmia esteeksi mediakasvatukselle. Ongelmia ammatilliselle itsetunnolle aiheuttivat esimerkiksi 

rohkeuden puute ottaa esille uusia asioita sekä opettajan ja oppilaan sukupolvikuilu 

mediamaailmassa. (Kotilainen 2000, 96.) Toisaalta opettajat ovat saaneet koulutuksen tiettyjen 

opetusmenetelmien käyttöön ja heille on myös työvuosien kautta syntynyt usko tiettyjen 

menetelmien toimivuuteen opetuksessa. Käsityksiä on vaikea muuttaa ja toisaalta muutosprosessi 

saattaa synnyttää opettajissa pelkoa siitä oppivatko oppilaat varmasti ja tekevätkö he työnsä hyvin, 

mikäli opetusmetodeja lähdetään muuttamaan. (Niemi 1998, 51.) Opetusta paikallaan pysyttäviä 

tekijöitä ovat siis pelko oppilaiden oppimisen kärsimisestä sekä opettajan oman hallinnantunteen 

katoaminen ja itsetunto-ongelmat. Tutkimuksessa hankeopettajien tavoitteena oli välittää 
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positiivista asennetta ja virheiden pelkäämättömyyttä vierailijoilleen, sillä usko omiin kykyihin ja 

mahdollisuuksiin parantaa suoritusta (Honka & Ruohotie 2000, 20). Opettajat olivatkin omaksuneet 

hankeopettajilta uudenlaisen asenteen tekniikan käyttöön, mutta oppimiskäsityksiin asti 

vertaisopettajien avulla ei päästy. TVT:n opetuskäytössä on ollut pitkään ongelma siinä, ettei 

pedagogista koulutusta ole tarjolla. Nyt kun sitä on tarjolla, sitä ei olla vieläkään valmiita ottamaan 

vastaan. 

 

Moninaisiin kehittämishankkeisiin osallistuvat luokat ja koulut ovat aina erilaisessa asemassa 

tavallisiin kouluihin nähden, sillä heillä on usein enemmän sekä laite- että muita resursseja 

käytössään. Toisaalta näiden koulujen opettajat tekevät usein oman työnsä lisäksi palkatonta 

kehittämistyötä, joka kuormittaa arjen jaksamista. Hankkeet usein aktivoivat koko koulua tai 

ainakin osaa opettajista verkostoitumaan ja jakamaan osaamistaan, joka jatkuu vielä hankkeen 

päätyttyäkin (Piipari 1998, 63). Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäyttöön tai mediakasvatukseen 

paneutunut opettaja on yleensä koulussaan uranuurtaja ja saa silloin myös toimia, ehkä myös 

haluamattaan, muiden opettajien teknisenä tukihenkilönä. Tämä altistaa opettajaa nopeasti 

uupumiselle, mikäli taakkaa ei jaeta jonkun kanssa. (Kotilainen 2002, 11.) Tutkimuksessa vierailu 

toisessa koulussa ja yhteistyö oman koulun työyhteisön ulkopuolelta olevan opettajan kanssa antoi 

tilaisuuden uudenlaiselle keskustelulle vapautuneessa ilmapiirissä, samasta asiasta kiinnostuneen 

opettajan kanssa, ilman oman työyhteisön vastarintaa. Toisaalta opettajien on myös helpompi 

myöntää, että kollegalta olisi jotain opittavaa, kun oppia haetaan oman työpaikan ulkopuolisesta 

koulusta (Lauriala 1998, 123). 
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5. Pohdinta 

 

Teoriassa opettajakulttuuri tukee monin tekijöin opettajien välisiä ongelmattomia suhteita. Opettajat 

eivät joudu kilpailemaan keskenään, heidän palkkansa on suurin piirtein sama, he tekevät suurin 

piirtein samanlaista työtä ja nauttivat samanlaisesta yhteiskunnan tarjoamasta arvostuksesta. 

(Laursen 2004, 100.) Omaa osaamista on kuitenkin vaikea kyseenalaistaa kollegoiden edessä, 

varsinkin omassa tutussa työyhteisössä. Turvallisessa kontekstissa vertaisten kanssa on kuitenkin 

mahdollista myöntää ja keskustella epävarmuudestaan, tämän totesivat myös Piirainen ja Skaniakos 

(2011, 160–166) aikuiskouluttajien pedagogisia opintoja vetävien opettajien vertaisryhmää 

tutkiessaan. Vertaisten palautetta on myös melko helppo hyväksyä verrattuna auktoriteetilta saatuun 

palautteeseen (Ruohotie 2000, 112). Myös Jyrkiäinen (2007) totesi tutkimuksessaan, että opettajien 

väliset kouluvierailut ja keskustelut oli koettu voimaannuttavina ja kollektiivinen asiantuntijuus oli 

tuonut nostetta omaan työhön. Merkitykselliseksi oli noussut oman ja toisen työn arvon näkeminen, 

ongelmista, haasteista ja saavutuksista keskusteleminen sekä ideoiden levittäminen. (Jyrkiäinen 

2007, 155, 158.) Myös tässä tutkimuksessa vertaisen kanssa keskustelu ja työskentely koettiin 

voimaannuttavaksi ja työmotivaatiota lisääväksi. Lisäksi toiminnallinen ja kokemuksellinen 

työskentelytapa koettiin tehokkaaksi tavaksi oppia uusia käytäntöjä omaan työhön. Strömmerin 

(2005) mukaan vertailukehittäminen onkin miellyttävä ja helppo tapa oppia, sillä siinä vastauksia ei 

tarvitse keksiä itse, vaikka hyvien käytäntöjen näkeminen saa aikaan oppimisen kannalta tärkeitä 

elämyksellisiä oivalluksia. Se on myös tehokas tapa kehittää henkilöstöä. (Strömmer 2005, 58–59.) 

 

Koulun toiminta perustuu vuorovaikutukseen. Opettaja on vuorovaikutuksessa oppilaiden, 

oppilaiden vanhempien, kollegoiden ja koulun muun henkilökunnan kanssa. Oppiminen tapahtuu 

vuorovaikutusprosessissa, oli oppimisnäkemys sitten minkälainen tahansa. Yhteisölliset 

oppimismuodot ovat kasvussa. Tästä huolimatta opettajien välinen vuorovaikutus ja yhteisöllinen 

oppiminen eivät ole koulun arkipäivää, vaan opettajat sosiaalistuvat usein perinteiseen 

koulukulttuuriin, jota siirtävät huomaamattaan myös eteenpäin. (Jyrkiäinen 2007, 20.) Opettajan 

ammatista puuttuu selkeä vertaistutoroinnin malli. Jokainen suomalainen opettaja on ollut 

ohjattavan roolissa opetusharjoittelussaan, joten miksei sama voisi jatkua myöhemminkin uralla? 

Opettajan ammatillisuus on siirtymässä väistämättä kohti kollegiaalista toimintatapaa ja tämä 

vanhan ja uuden opettajaperinteen taistelu väsyttää opettajia. Muutos on Luukkaisen sanoin 

siirtymistä ”- - ”sankariopettajien” mallista yhteistoiminnalliseen ”voimatiimin” malliin.” 

(Luukkainen 2004, 67). Yhteistoiminnalliseen opettajan professionaalisuuteen siirtyminen on 
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kehityskaari, jossa koulut ovat eri vaiheissa. Yhtä ja kaikille samaa mallia ei ole syytäkään 

Luukkaisen mukaan etsiä. (Luukkainen 2004, 67.) Tässä tutkimuksessa esitelty malli vaikuttaisi 

olevan yksi potentiaalinen vaihtoehto yhteisölliseen jakamiseen ja toiminnalliseen kehittämiseen. 

Muutoshalun on kuitenkin lähdettävä opettajista itsestään, joten muutokseen pakottaminen 

hallinnolliselta tasolta ei ole kannattavaa tai opettajien ammattitaitoa kehittävää. 

 

Habitus määritellään ihmisen kokemuksen kautta muodostuneeksi tavaksi toimia ja käyttäytyä 

tavalla, josta hän ei ole itse tietoinen. Habituksen mukainen toiminta on helppoa ja rutiininomaista, 

niin kauan kuin toiminta saa perustua kokemukseen. Kun toimintatapaa lähdetään muuttamaan, eli 

pyritään toisenlaiseen habitukseen, vaaditaan ponnisteluja, erehdyksistä oppimista ja turhautumisen 

kautta voittoon ja oppimiseen päätymistä. Habituksen muuttamisesta voidaan puhua jopa 

kehittymisenä, ei vain oppimisena. (Hakkarainen & Paavola 2008, 69.) Opettajien habitus kantaa 

yllään historian viittaa eikä siitä luopuminen ole aina helppoa. Uudenlainen, yhteistyöhön ja 

tietotekniikkaan suuntautunut habitus vaatii toisilta opettajilta ponnisteluja enemmän kuin toisilta. 

TVT:n mukaan ottaminen opetukseen ja oppilaiden oppimiseen vaatii opettajilta ensinnäkin 

opettajakeskeisen opetushabituksen riisumista ja korvaamista oppilaskeskeisellä habituksella. 

Tiedonsiirtämisestä on siirryttävä tiedon rakentamiseen yhdessä. Opettajan on hyväksyttävä, ettei 

hän hallitse kaikkia tiedon tiloja eikä niitä kaikkia tarvitsekaan hallita. Tilaa on annettava yhdessä 

pohtimiselle, kokeilulle ja erehtymiselle. 

 

Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäyttö mahdollistaa oppimisympäristön luomisen, jossa 

oppiminen voi olla oppilaille motivoivaa ja antoisaa.  Sisäisen motivaation synnyttämä aktiivinen 

oppiminen vaatii oppimistehtäviä jotka oppija tuntee tärkeiksi ja joissa oppija käyttää taitojaan ja 

tietojaan ratkaisun löytämiseksi. Ratkaisun löytäminen tuottaa oppijalle palkitsevan kokemuksen, 

jonka eteen ollaan valmiita ponnistelemaan. (Niemi 1998, 44.) Aktiivinen oppiminen edellyttää 

kouluilta myös tilaratkaisujen organisointia ja koulun toiminnallisten rakenteiden joustavuutta. 

Yhden keinon joustavuuteen tarjoaa yhteistyön lisääminen opettajien välillä. Tähän kuuluu myös 

ainerajat ylittäviä projekteja, jotka mahdollistavat luokkarajojen yli työskentelemisen. (Niemi 1998, 

46.)  Tieto- ja viestintätekniikka tarjoaa mahdollisuuden rajoja rikkovien oppimisympäristöjen ja 

oppimistehtävien tuottamiseen, mutta opettajien on silloin oltava valmiita kokeilemaan ja 

muuttamaan pedagogisia näkemyksiään. Muutospelko tai muutokselta suojautuminen estää sekä 

oppilaiden että opettajien täyden potentiaalin käyttämisen. 
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Opettajat käyttävät tieto- ja viestintätekniikkaa opetuksessaan hyvin vaihtelevilla tavoilla ja 

vaihtelevia määriä. Piiparin (1998) mukaan ensimmäiseen kouluttautumis- ja käyttäjäaaltoon ovat 

osallistuneet luultavasti ne, joilla on taustallaan paljon harrastuneisuutta TVT:n parissa. Toisen 

aallon opettajia ovat ne, joilla kiinnostusta ja innostusta kyllä olisi, mutta joiden taidot tai resurssit 

käyttöön eivät ole riittävät. (Piipari 1998, 64). Mukaan hankkeen toimintaan osallistui selkeästi 

toisen aallon opettajia, ehkä siksi, että ensimmäisen aallon opettajat kokevat jo omaavansa kaikki 

TVT:n opetuskäyttöön vaadittavat taidot. Toisen aallon opettajat lähtivät mukaan hakemaan 

teknisiä oppeja matalan kynnyksen kouluttautumismuodosta, eli vertaisopettajuudesta. Se tarjosi 

mahdollisuuden kokeiluun ja ihmettelyyn turvallisessa kontekstissa, jossa uskaltautui esittämään 

myös niin sanottuja tyhmiä kysymyksiä.  Piipari ei nimeä kolmatta aaltoa, mutta jäljellä ovat vielä 

ne vastarintamassa olevat opettajat, joilla ei ole kiinnostusta eikä taitoa TVT:n opetuskäyttöön. 

Näiden ryhmien heterogeenisyys vaikeuttaa koulutusten suunnittelua, mutta joustavalla 

vertaisopettajuudella tai tiimityöskentelyllä opettajien omat taitotasot on mahdollista ottaa 

huomioon. Jokaisen opettajan tulisi vain antaa mahdollisuus kollegiaaliselle jakamiselle. 

 

Tietoyhteiskunnan ja tieto- ja viestintätekniikan opettajille asettamiin haasteisiin on mahdollista 

vastata esimerkiksi luomalla asiantuntijaverkostoja ja lisäämällä täydennyskoulusta. Hieman 

huolestuttavaa suomalaisten professioiden edustajien, kuten opettajien, kehittymiselle on kuitenkin 

ajatus siitä, että pelätään paljastaa kouluttajille ja asiantuntijoille oma osaamattomuus; 

asiantuntijalta ei uskalleta kysyä neuvoa, koska ajatellaan kysymyksen olevan ”tyhmä”. Tämä on 

yksi este kehittymiselle. Toisaalta toinen mahdollisuus vastata näihin haasteisiin on 

valtakunnallisen opetussuunnitelman laatijoilla, joille esitetään toive tieto- ja viestintätekniikan sekä 

mediakasvatuksen huomioimisesta keskeisemmin tulevissa opetussuunnitelmissa. Pedagogisesta 

vapaudesta huolimatta moni opettaja tekee työtään seuraten tarkasti opetussuunnitelmaa ja 

oppimateriaaleja. 

 

Vertaisopettajuus tieto- ja viestintätekniikan käytössä jätti taakseen myös paljon kehittämishaasteita 

ja pohdittavaa. Miten tarjota kouluille resursseja benchmarking-käyntien toteuttamiseen, pienempiin 

ryhmäkokoihin ja rahoitusta laitteisiin? Nämä ovat ajankohtaisia ja keskusteltuja aiheita 

valtakunnallisella tasolla. Yksittäiset rehtorit voivat edistää vertaisopettajuutta asettamalla 

yhteistyötä tukevia tavoitteita ja työmuotoja. Vertaistuki ja toiminnan todellinen integroituminen 

opetukseen vaatii kuitenkin useamman kuin yhden vierailukäynnin ja vertaisen tapaamisen, arviota 

ja reflektointia sekä kattavaa tavoitteiden asettamista. Toimintaan kiinteästi liittyvät lähestymistavat 

onnistuvat selittämään toimintaa paremmin kuin yleisiä, alitajuntaisia tarpeita, motiiveja ja arvoja 
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korostavat teoriat. Työsuorituksen kannalta spesifit, haasteelliset ja vaikeat tavoitteet ovat parempia 

kuin epämääräiset (”yritän tehdä parhaani”) ja helpot tavoitteet. (Honka & Ruohotie 2000, 19.) 

Myös tämän hankkeen toiminnassa näitä olisi voitu toteuttaa tarkemmin. Nyt vierailevat opettajat 

saapuivat tilaisuuksiin hieman epävarmoina niiden tulevista sisällöistä. Lisäksi palautteenantoa ja 

arviointia tulisi tehdä enemmän ohjaajien ja ohjattavien välillä, sillä ilman palautetta tavoitteen 

asettelu on turhaa (Honka & Ruohotie 2000, 20). Toisaalta tämän hankkeen ja tutkimuksen 

puitteissa ei ollut mahdollista toteuttaa toteutunutta pidempää vertaistukiprosessia.  

 

Mitä sitten pitäisi tutkia seuraavaksi? Tieto- ja viestintätekniikan vaikutuksesta oppimistuloksiin on 

saatu ristiriitaisia tutkimustuloksia. Kaivataankin erityisesti pitkittäistutkimuksia TVT:n 

koulukäytöstä, jotta vältytään aikasidonnaiselta teknologiahypetykseltä. (Ilomäki 2008, 23, 37.) Sen 

lisäksi, että kaivattaisiin pidempikestoista ja tavoitteellisempaa sekä arvioivampaa 

vertaisopettajuustutkimusta, kaivattaisiin tutkimusta joka ottaa mukaan koulujen johtajat ja heidän 

näkemyksensä tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytöstä. 

Nuorelle sukupolvelle tieto- ja viestintätekniikan käyttö on helppoa ja itsestään selvää, taidot ovat 

informaalisti opittuja ja ne ylittävät useasti opettajien ja oppilaiden vanhempien taidot. Vain harvoin 

oppilailla on ongelmia TVT:n koulukäytön kanssa, joten miten nämä taidot saataisiin hyödynnettyä 

paremmin kouluorganisaatiossa? Oppilaiden taitoja ylipäätään hyödynnetään kouluissa liian vähän, 

mikä kertoo perinteisen koulukulttuurin ja opettajan ja oppilaan välisten roolien vaalimisesta. 

(Ilomäki 2008, 37, 63.) Kaivataankin esimerkkejä siitä, miten opettaja ja oppilas voivat tehdä 

yhteistyötä molempien oppimisen ja kehittymisen hyväksi. 

Lopuksi ehdotan opettajan työn ympärille niin sanottua moniammatillista yhteistyötä, jossa TVT-

ympäristöä ja oppimista ovat kehittämässä yhdessä opettajan kanssa kollegaverkosto, rehtori, 

oppilaat ja tietysti myös alan asiantuntijat. Mitä hyötyä on oppimisympäristöjä laajentavista 

oppimisvälineistä, jos niiden potentiaali kadotetaan pidättäytymällä vanhassa, yksisuuntaisessa ja 

tarkkaan rajatussa oppimiskontekstissa – suljetussa luokkahuoneessa, jossa tilannetta johtaa omaan, 

jakamattomaan näkemykseensä luottava opettaja? 
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5.1 Tutkimuksen luotettavuus 

 

Toimintatutkimuksessa tutkijan rooli poikkeaa perinteisestä tieteellisen tutkijan roolista aktiivisella 

toiminnallaan tutkittavassa yhteisössä. Tutkija pyrkii olemaan tasavertainen tutkittavan yhteisön 

kanssa. Kuula (1999, 139–141) nimeää tutkijan haasteeksi ”sisäisen ekspertin tukahduttamisen”, 

jolla viittaa siihen, että kehittäessään yhteisön toimintaa tutkijan tulee tukahduttaa 

asiantuntijuutensa niin, ettei kuitenkaan panttaa relevanttia tietoa tilanteen sitä vaatiessa. Tutkijan 

rooli on siis tasapainottelua asiantuntijan ja tasavertaisen tekijän välillä. Toisaalta tutkija 

tasapainottelee myös läheisyytensä kanssa suhteessa tutkittaviin. Toimintatutkimusta tehdessä 

tutkijalta vaaditaan empaattista otetta tutkittaviin, joihin hänen tulisi saavuttaa myös luotettava 

suhde. Toisaalta tieteellistä tutkimusta tekevän tutkijan on osattava pitää sopiva psyykkinen ja 

fyysinen etäisyys tutkimuskohteeseensa. (Kuula 1999, 144.) Tämän tutkimuksen tutkimustilanteissa 

tutkija pyrki asettumaan taka-alalle ja antamaan opettajille keskinäisen mahdollisuuden yhteiseen 

pohtimiseen. Tutkija puuttui yhteistyöhön vain, kun katsoi tilanteen olevan opettajien 

ratkaisemattomissa. Tutkijan aktiivinen rooli ja tutkimuksen sisäpuolella oleminen mahdollistivat 

tutkijan lähestyttävyyden haastattelutilanteissa, jolloin opettajien kanssa oli mahdollista keskustella 

asioista, joita ei välttämättä paljastettaisi ulkopuolisille. 

 

Toimintatutkimus on tutkimusekonomisesti raskas ja työläs tapa tehdä tutkimusta. 

Tutkimusprosessin intensiivisin tehtävä pyrkii tutkittavien ongelmanratkaisuun eikä niinkään 

hyvään tieteelliseen toimintaan. (Kuula 1999, 225.) Tässäkin tutkimuksessa yhteiskunnallisen 

tavoitteen voi nähdä nousevan tieteellisen tavoitteen rinnalle ja jopa sen yläpuolelle. 

Yhteiskunnallisuuden korostuessa myös lähteissä käytettiin tutkimuksen yhteiskunnallista tilaa 

kuvaavia lähteitä, esimerkiksi Opetushallituksen mietintöjä. Tapahtumien keskiössä oli ennen 

kaikkea opettajien osaamisen kehittäminen, jolloin tieteellisen tutkimuksen tekeminen tuntui välillä 

haastavalta. 

 

Toisin kuin kvantitatiivisissa tutkimusotteissa, jotka perustuvat tarkkaan määrittelyyn, mittauksiin 

ja analyysiin tarkasti valittujen muuttujien kanssa, voivat toimintatutkimuksessa tutkimuskysymys 

ja -ongelma olla melko laajasti määriteltyjä. Toimintatutkimus keskittyy paikalliseen ongelmaan ja 

kysyy miten asiat tapahtuvat sen sijaan että kysyisi mitä tapahtuu. (Stringer 2007, 19.) Koska tutkija 

tarkkailee tutkimusympäristöä sisältäpäin, kuuluvat hänen omat havaintonsa osaksi 

tutkimusaineistoa ja näin myös ymmärrys ja tulkinta tutkimuskohteesta kehittyvät vähitellen. 
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Toimintatutkimusta voidaan siis kutsua myös hermeneuttiseksi prosessiksi. (Heikkinen 2007, 20.) 

Esimerkkinä vähitellen muodostuvasta ymmärryksestä tutkittavasta kohteesta oli tässä 

tutkimuksessa muun muassa se seikka, että tutkimusaineistoon otettiin vasta analyysivaiheen 

lopussa mukaan sähköpostiviestejä, koska näiden nähtiin kuvaavan tutkimuskohteen luonnetta 

merkittävästi. Tutkimuskohteen luonne selkiytyi vasta kun analyysiä oli jo tehty alustavasti. 

 

Toimintatutkimuksen yhteydessä ei puhuta perinteisistä tutkimuksen luotettavuuden mittareista eli 

reliabiliteetista ja validiteetista, sillä toimintatutkimuksen synnyttämien tulkintojen avulla luodaan 

sosiaalista todellisuutta sekä muutosta nykyhetkeen. Lisäksi toimintatutkimuksen yhteydessä 

myönnetään, että kyseessä on yksittäinen tilanne, jolloin toistettavuus ei välttämättä toimi jossain 

toisessa kontekstissa. Sen sijaan toimintatutkimuksen tieteellisyyttä pyritään perustelemaan 

esimerkiksi tutkijan perusteellisella reflektoinnilla, jolloin tutkija tiedostaa oman tietämisensä 

rajallisuuden sekä osallistuvan roolin tutkimusprosessissa. Toinen näkökulma on tutkimuksen 

toimivuus, eli tutkimusta arvioidaan sen tuottaman käytännön hyödyn ja osallistujien 

voimaantumisen kannalta. Toimintatutkimusta oikeutetaankin pragmatismin periaatteiden mukaan. 

Heikkinen ja Syrjälä (2007) nimeävät muiksi toimintatutkimuksen arviointiperusteiksi 

dialektisyyden, havahduttavuuden ja historiallisen jatkuvuuden. (Heikkinen & Syrjälä 2007, 148–

160.)  

 

Toimintatutkimusta puolustellaan usein kritisoimalla perinteistä tiedettä ja teoriaperinnettä 

maailmaa esittävänä ja toteavana. Se tutkii ja analysoi sosiaalista todellisuutta, mutta ei ymmärrä tai 

pyri muutokseen. Sen sijaan toimintatutkimuksen lähtökohta muutokseen on melkeinpä lupaus 

paremmasta tulevaisuudesta. Toimintatutkimuksen legitimointi perustuukin tähän tieteellisen 

tutkimuksen vastuuseen tulevaisuuden kehittämisestä. (Kuula 1999, 198, 202.) Uskon ja toivon, että 

tutkimuksessa käytetty työtapa vaikutti opettajien käsityksiin tieto- ja viestintätekniikasta, omasta 

osaamisesta ja pystyvyydestä sekä vertaisuudessa piilevästä voimavarasta. 
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LIITE 1. Sähköisen palautelomakkeen kysymykset Epun mediareppu -hankkeen benchmarking-

tilaisuuksista 

 

Benchmarking-tilaisuuksien palaute  

Olet osallistunut Epun mediareppu-hankkeen järjestämään benchmarking-tilaisuuteen. Nyt 

toivomme sinulta palautetta tilaisuudesta ja sen onnistumisesta, jotta voimme kehittää 

samankaltaista toimintaa jatkossakin. Palaute täytetään nimettömänä. Palautteen antamaa tietoa 

käytetään hankedokumentointiin sekä hankkeeseen liitettävän opinnäytetyön aineistoksi. 

 

Taustatiedot 

   
1. Olen   

a. luokanopettaja  

b. lastentarhanopettaja 

 

2. Löysitkö itse mielenkiintoisen benchmarking-tilaisuuden vai kehottiko rehtori/ päiväkodin 

johtaja sinua osallistumaan? 

a. Tutustuin itse ohjelmaan ja kiinnostuin 

b. Rehtori/johtaja kehotti minua osallistumaan 

 

3. Miksi haluaisit osallistua juuri tähän benchmarking-tilaisuuteen? 

 

4. Kuinka helppoa sinun oli järjestellä omalla työpaikallasi lähtösi benchmarking-tilaisuuteen? 

a. Todella helppoa 

b. Melko helppoa 

c. En tiedä 

d. Melko vaikeaa 

e. Todella vaikeaa 

 

 

Palaute tilaisuudesta   

 
5. Vastasiko benchmarking-tilaisuus odotuksiasi? Jos ei vastannut, niin mitä odotit 

tilaisuudelta? 

 

6.  Mistä innostuit ja mitä opit benchmarking-tilaisuudessa? 

 

7. Kuinka hyödyllisenä oppimistapana pidät tämänkaltaista benchmarking-toimintaa ja 

vertaisopettajan kanssa toimimista? 
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Benchmarkkauksen jälkeen 

 
8. Tarttuiko tilaisuudesta mukaasi jotain konkreettista, jota aiot siirtää myös omaan 

työympäristöösi ja opetukseesi? Mitä? 

 

9. Kannatatko tämänkaltaista toimintaa myös jatkossa? (parannusehdotuksia?) 

 

 

10. Hyödynnätkö hankkeen tarjoamaa resurssiopettajuutta? 

a. Kyllä 

b. Ei 

 

 

Kiitos palautteestasi!  


