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Tiivistelmä 
 

 

Käsillä olevan laadullisen tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää peruskoulun alaluokilla 

työskentelevien opettajien käsityksiä tietotekniikan opetuskäytöstä. Erityisesti huomiota 

kiinnitettiin siihen, mikä tekee tietotekniikan opetuskäytöstä onnistunutta tai epäonnistunutta. 

Tutkimuksen teoriaosuudessa käsitellään tutkimusaiheen kannalta keskeisiä aihealueita 

peruskoulun alaluokilla toteutettavan tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön näkökulmasta. 

Tutkimuksen teoriaosuudessa pyritään myös sitomaan aihe yhteiskunnalliseen kontekstiin 

tarkastelemalla tietoyhteiskunnan mukanaan tuomia vaatimuksia ja muutoksia kouluun, 

opetukseen ja oppimiseen. 

 

Tutkimus toteutettiin eläytymismenetelmällä. Peruskoulun alaluokilla työskentelevät luokan- 

ja kieltenopettajat sekä erityisopettajat kirjoittivat kahden erilaisen kehyskertomuksen 

pohjalta tarinan, joissa tuli ilmi heidän ajatuksiaan tietotekniikan opetuskäytön onnistumisesta 

tai epäonnistumisesta. Toisessa kehyskertomuksessa kehotettiin vastaajia kertomaan 

onnistuneesta oppitunnista, joka liittyy jaksoon, jossa hyödynnetään tietotekniikkaa sekä 

kyseisen oppitunnin kulusta ja vastaavasti toisessa kehyskertomuksessa oppitunnista, joka on 

epäonnistunut. Vastaajat pysyivät hyvin kehyskertomusten ohjeistuksessa, tosin joidenkin 

epäonnistumiskertomusten lopuksi vastaajat kertoivat, mitä olisi pitänyt tehdä oppitunnin 

onnistumiseksi. 



 

Aineiston analyysi perustui pääosin eläytymismenetelmäkertomusten teemoitteluun, jossa 

vastauksista poimittiin useimmin esiintyviä tietotekniikan opetuskäytön onnistumisen tai 

vastaavasti epäonnistumisen piirteitä ja nimettiin ne tietyiksi teemoiksi. Teemojen 

esiintymistiheydestä vedettiin johtopäätökset opettajien tietotekniikan opetuskäytön 

syvällisyydestä. Teemojen esiintymisen perusteella rakennettiin vielä niin sanotut tyypilliset 

kertomukset, jotka sisältävät vastauksissa useimmin esiintyneet teemat. Analyysin tulokset 

näyttävät tukevan aiheesta tehtyjä aiempia tutkimuksia sekä aiheesta kirjoitettua kirjallisuutta. 

Tulosten mukaan peruskoulun alaluokkkien opettajien tietotekniikan opetuskäyttö ei ole 

kovin syvällistä, vaan onnistumisen tai epäonnistumisen määrittävät pikemminkin tekniset 

kuin pedagogiset seikat. 

 

Avainsanat: tieto- ja viestintätekniikka, opetuskäyttö, eläytymismenetelmä 
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1. Johdanto 

 

Tieto- ja viestintätekniikan asema ja merkitys koulussa kasvaa jatkuvasti. Tämä toteamus on 

viimeisten kymmenen vuoden aikana lähes loppuun kulutettu, mutta pitää silti paikkansa. 

Koulua ja kulttuuria ei voikaan enää kokea toisistaan erillisiksi saarekkeiksi vaan näyttää 

siltä, että kulttuuri on tuomassa arjen alueelle koulusta tuttuja teemoja ja vastaavasti arjen 

alueelta on sulautettu käytäntöjä kouluun. Etenkin tietokone välineenä on ollut ja on edelleen 

vahvan pedagogisoinnin piirissä. Tästä osoituksena ovat sana- ja tietokirjat sekä lukemisen ja 

kirjoittamisen oppimiseen tarkoitetut pelinkaltaiset ohjelmat. Toisaalta kannattaa myös 

huomata, että aivan tavallisetkin viihdyttävät pelit opettavat käyttäjilleen monenlaisia 

kognitiivisia taitoja, avaruudellista hahmottamista ja päättelykykyä. (Suoranta 2001, 38.) 

Kasvatustavoitteen kannalta näihin peleihin voi kuitenkin liittyä myös eettisesti epäsuotavia 

piirteitä. Tässä tutkimuksessani keskityn nimenomaan tieto- ja viestintätekniikan 

mahdollisuuksiin opetuksen ja oppimisen näkökulmasta ja tarkastelen peruskoulun 

alaluokkien opettajien käsityksiä tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytöstä. 

 

Tieto- ja viestintätekniikan hyödyntäminen voidaan hyvin aloittaa jo ensimmäisinä 

kouluvuosina. Perustaitojen, kuten lukemisen, kirjoittamisen ja laskemisen oppimista 

voidaan tukea tietotekniikan avulla. Lisäksi tietokoneita voidaan käyttää eriyttämisessä 

esimerkiksi tilanteessa, jossa lukemisen perustaitoja opeteltaessa luokassa on jo lukutaitoisia 

oppilaita. Toisaalta myös perustaitoja hankittaessa enemmän harjoitusta tarvitsevat voivat 

motivoitua tietokonepohjaisten ohjelmien ja oppimispelien avulla syventymään opittaviin 

asioihin. (Kuoppala 1998, 114.) 

 

Tietotekniikan mahdollisuudet nousevat kuitenkin parhaiten esiin sellaisessa pedagogisessa 

ympäristössä, jossa oppiminen ei ole enää koulun seinien sisälle rajoittuva erillinen 

tapahtuma vaan toimintaa, joka tapahtuu aktiivisessa vuorovaikutuksessa koulun 

ulkopuolisen elämän kanssa. Tietotekniikka tulee pedagogisesti tärkeäksi silloin, kun 

oppilaat pyrkivät selvittämään monimutkaisiakin ilmiöitä oman tutkivan ja kokeilevan 

käytäntönsä kautta. (Sinko & Lehtinen 1998, 249.)  

 



 

 

 

6

Kasvatus- ja koulukonteksteissa tietotekniikan käyttöä on perusteltu yksilöiden tietoteknisten 

ja sosiaalisten valmiuksien kehittämisen tärkeyden näkökulmasta. Tieto- ja viestintätekniikan 

rooli oppimisprosessin tukijana sekä avointen, autenttisten ja vuorovaikutteisten 

oppimistilanteiden rakentumisessa onkin osoittautunut lupaavaksi. Tieto- ja 

viestintätekniikka luo mahdollisuuksia linkittää oppimistilanne reaalielämään moniulotteisten 

esitystekniikoiden ja viestintätyökalujen avulla. Tieto- ja viestintätekniikkaan pohjautuvien 

toimintaympäristöjen on myös nähty muokkaavan opettajan ja oppilaan rooleja, 

mahdollistaen oppimistapahtuman rakentumisen vuorovaikutteisesti. Tietotekniikan käyttö 

opetuksessa ei kuitenkaan automaattisesti takaa merkityksellistä oppimista tai radikaaleja 

muutoksia oppimisprosesseihin ja oppimistuloksiin, vaan niihin vaikuttavat oppilaiden ja 

opettajan asenteet ja tulkinnat tietotekniikasta sekä heidän motivaationsa suhteessa 

oppimiseen. (Kumpulainen 2001, 136-137.) 

 

Tutkimusraportin aluksi määrittelen tutkimukseni kannalta keskeisimpiä käsitteitä sekä 

tarkastelen mediakasvatuksen ja verkkopedagogiikan mahdollisuuksia koulussa. Lisäksi 

kiinnitän huomiota opettajien perus- ja täydennyskoulutuksen merkitykseen tieto- ja 

viestintätekniikan opetuskäytön mahdollistajana. Myös tietoyhteiskuntakehityksen mukanaan 

tuomat muutokset kouluun ovat tarkastelun alla. Tietoyhteiskuntakehitykseen liittyykin 

syvällisiä muutoksia, jotka asettavat ihmiset uudenlaisten eettisten ongelmien eteen. Eettiset 

kysymykset nousevat konkreettisesti esiin arvioitaessa tietoverkkojen sisältöä ja 

mahdollisuuksia käyttää niitä lasten ja nuorten oppimisen lähteinä ja toimintaympäristöinä. 

(Sinko & Lehtinen 1998, 9.) 
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2. Tietoyhteiskuntakehityksestä 

 

2.1. Tietoyhteiskunnasta ja sen käsitteestä 

 

 

Yhteiskunta on 1900-luvun loppupuolella siirtynyt uuteen kehitysvaiheeseen, josta käytetään 

usein nimitystä tietoyhteiskunta. Tällä tarkoitetaan sitä, että keskeinen yhteiskuntaa ja 

kansantaloutta ylläpitävä voima ei ole enää teollinen raaka-aine- ja tuotantojärjestelmä, vaan 

tieto ja sen hallinta. Koko työelämä muuttuu nopeasti, sillä tieto- ja viestintätekniikka luo 

uusia ammatteja ja toisaalta hävittää vanhoja. Kerran hankittu koulutus ei välttämättä enää 

riitä, vaan pitää kouluttautua yhä uudelleen. Myös työn tekemisen tavat muuttuvat. Tieto- ja 

viestintätekniikkaa hyödyntäen työtä voidaan tehdä etätyönä vaikkapa kotoa käsin. (Lammi, 

Karhula & Simola 2001, 11-12.) 

 

Tietoyhteiskuntakehitys liitetään yleisesti tietoteknisten ja muiden teknologiaa vaativien 

laitteiden käytön yleisyyteen. Yksi merkittävistä nyky-yhteiskunnan luomista työvälineistä 

onkin tieto- ja viestintäteknologia. Sen jatkuva kehitys ja sovellus yhteiskunnan eri 

sektoreilla on muuttanut ja näyttää jatkuvasti muuttavan ihmisten tapaa käsitellä tietoa sekä 

toimia yhdessä ja yksin. Tieto- ja viestintäteknologian merkitys fyysisenä ja psykologisena 

työkaluna onkin mielenkiintoinen tietoyhteiskuntaa leimaava piirre. (Kumpulainen 2001, 

136.) Tietoyhteiskuntaa ei voida kuitenkaan pelkistää vain tietotekniikkayhteiskunnaksi, 

jossa hyödynnetään mahdollisimman paljon uuden tieto- ja viestintäteknologian suomia 

mahdollisuuksia. Tietoyhteiskunta on ymmärrettävä laajemmin yhteiskunnaksi, jonka eri 

tasoilla ja eri toiminnoissa tiedolla ja sen tuottamisella, tiedon prosessoinnilla ja 

hyödyntämisella on keskeinen rooli. (Kolehmainen 2004, 11.) 

 

Tietoyhteiskuntakehitys on nostanut esiin tarpeen valmentaa kansalaisia käyttämään niitä 

teknisiä välineitä, tietokoneita, tietoverkkoja ja viestintävälineitä, jotka ovat 

tietoyhteiskunnan konkreettisesti näkyvin osa. Opetusministeriön tietostrategioissa 

tietokoneet, verkot ja tietokoneen käyttötaidot sekä medioiden sisältötuotannon kysymykset 

nousevat keskeiseen asemaan. Nämä välittömästi teknologian käyttöön liittyvät 
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kehittämisvisiot ovat olleet keskeisenä perusteluna viime vuosien suhteellisen suurille 

opetussektorin tietotekniikan investoinneille. Laajemman tietoyhteiskuntatulkinnan huomion 

kohteena ovat lisäksi tietoyhteiskuntakehityksen mukanaan tuomat syvälliset ja laadulliset 

muutokset ihmisen elämisen ehdoissa. Tietoyhteiskunnan nopeaan rakentumiseen, 

digitaalisen ja globaalin talouden syntyyn sekä medioiden kehittymiseen liittyy työn ja 

osaamisen kulttuurin syvällisiä muutoksia. (Sinko & Lehtinen 1998, 7.) 

 

Tietoyhteiskunta ei heijastu ihmisten elämään vain työn kautta, vaan myös koko arkielämän 

toimintaympäristö on näiden muutosten alaisena. Tietoyhteiskuntatarkastelussa tarvitaankin 

näkökulman laajentamista kapeista tietoyhteiskuntataidoista laajaan tulkintaan ja 

työelämäkeskeisestä ajattelusta koko elämisen kirjon huomioonottamiseen. Ihmisen suhdetta 

tieto- ja viestintätekniikkaan tulisi arvioida koko elinkaaren näkökulmasta tarkastelemalla 

yksilön erilaisia rooleja eri elämänvaiheissa ei vain työelämässä, vaan myös vapaa-aikana ja 

perheenjäsenenä. (Sinko & Lehtinen 1998, 8.) Toistaiseksi tietoyhteiskunnan ja teknologian 

tutkimuksessa ovat kuitenkin korostuneet makrotason ulottuvuudet kuten talouden ja 

globalisaation kysymykset. Sellaista empiiristä arkipäivän tutkimustietoa, joka nostaa esille 

lasten ja nuorten sekä heidän perheidensä näkökulmaa elämästä yhä teknistyvämmässä 

yhteiskunnassa on suhteellisen vähän. Lasten lähiympäristön teknologisoitumisen myötä 

tarvitaan yhä enemmän tietoa lapsen ja häntä ympäröivän teknologisen maailman 

vuorovaikutuksesta. Kulttuuriset uskomukset, kuten esimerkiksi teknologinen 

käyttöoptimismi eivät riitä kuvaamaan teknologian merkityksiä ja rooleja lapsen 

elämismaailmassa tarpeeksi monipuolisesti. (Oksman & Rautiainen 2001, 84.) 

 

Tietoyhteiskunnan yhteisössä toimittaessa tarvitaan viestintävalmiuksia. Viestintävalmiudet 

koostuvat kolmesta tekijästä, jotka ovat pääsy verkkoihin, osaaminen ja motivaatio. 

Osaaminen koostuu sekä teknisestä että sisällöllisestä osaamisesta laajentuen jopa 

ymmärrykseen viestintäverkkojen merkityksestä tietoyhteiskunnassa. Motivaatio syntyy 

olemassaolon perustarpeiden tyydyttämisessä tapahtuvasta viestinnästä. (Viherä, 2001, 89-

90.) Kännykät ja Internet ovat nykyään niin keskeisiä kommunikaation välineitä varsinkin 

lasten ja nuorten keskuudessa, ettei niiden asemaa viestintävälineenä enää edes tiedosteta. 

Mobiili- ja verkkoviestintä nivoutuvat helposti rakenteellisiksi ja itsestään selviksi osiksi 

kommunikaatiokulttuuria. (Herkman 2001, 68-69.) Viime vuosina onkin syntynyt erityinen 

mobiililukutaito. Lapset ja nuoret pitävät tietoteknistä hallintaa ja kommunikaatiotaitoja 

osana tietoyhteiskunnan kansalaistaitoja. Informaatioteknologia nivoutuu luonnolliseksi 
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osaksi lasten ja nuorten elämää. He sukkuloivat eri medioiden välillä kommunikoidessaan tai 

hakiessaan tietoa. Nuoremmille sukupolville matkapuhelimet ja Internet ovat aina olleet 

olemassa. Siksi he osaavatkin valita aikaan, paikkaan ja asiayhteyteen sopivan välineen, jota 

käyttää.  (Oksman & Rautiainen 2001, 72-74.)  

 

Tämän päivän lapset kasvavat ympäristössä, jossa tieto- ja viestintätekniikka on oleellinen ja 

luonnollinen osa arkipäivää. Heistä oletetaan kasvavan innokkaita ja taitavia tiedon etsijöitä 

ja uuden tiedon rakentajia sekä aktiivisia kansalaisia tietoyhteiskuntaan. Tieto- ja 

viestintätekniikka luokin yhä monipuolisempia mahdollisuuksia tiedon hankintaan ja 

rakentamiseen, omaan ilmaisuun sekä kommunikointiin ja vuorovaikutukseen glokaaleissa 

eli yhtä aikaa paikallisissa ja maailmanlaajuisissa ympäristöissä. Tietoyhteiskunnassa 

toimiminen edellyttää kuitenkin uudenlaisia tiedollisia ja taidollisia valmiuksia niin lapsilta 

kuin aikuisiltakin. Tämän päivän opettajat kohtaavatkin valtavia haasteita tieto- ja 

viestintätekniikan mahdollisuuksien hyödyntämiseksi opetuksessa ja lasten ohjaamisessa 

tietotekniikan monipuolisiksi ja vastuullisiksi käyttäjiksi. (Kankaanranta 2001, 93.)  

 

 

2.2. Muutos koulussa, opetuksessa ja oppimisessa 

 

 

Kulttuuri ja yhteiskunnalliset olosuhteet ovat jatkuvassa muutoksentilassa. Yhteiskunnan ja 

kulttuurin muutos koulun ympärillä pakottaakin koulutusjärjestelmän pohtimaan sisäisesti 

koulutuksen asemaa suhteessa muuhun yhteiskuntaan ja kulttuuriin. Koulutuksessa joudutaan 

yhä uudelleen kyseenalaistamaan sen tuottamien kvalifikaatioiden relevanssia ja kysymään, 

mitkä ovat koulutuksen tehtävät suhteessa kulttuuriseen muutokseen ja tietoyhteiskunnan 

vaatimuksiin. (Suoranta, Lehtimäki & Hakulinen 2001, 119.) Olisikin vaarallista ajatella, että 

nuoret oppivat tietoyhteiskunnan perustaidot joka tapauksessa koulun ulkopuolella eikä 

koulun tarvitse kiinnittää huomiota näiden taitojen opettamiseen. Kaikilla lapsilla ja nuorilla 

ei kuitenkaan vielä nykypäivänäkään ole tätä mahdollisuutta huolimatta kotitietokoneiden ja 

muun teknisen laitteiston yleistymisestä. Jos koulut laiminlyövät tietoyhteiskunnan 

perustaitojen opettamisen, voi seurauksena olla kasvava eriarvoisuus ja yhteiskunnan 

polarisoituminen. (Koski 1998, 56.)  
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Yhteiskunnan nopea kehittäminen tietoyhteiskunnaksi vaatii erityistä tukea 

koulutusjärjestelmältä, koska keskeinen osa kaikesta tietoyhteiskuntaan liittyvästä 

muutoksesta perustuu tiedonhankinnan, tiedonkäsittelyn ja tiedonsiirron järjestämiseen 

uudella tavalla. Tieto- ja viestintäteknologian tekninen kehitys on nopeaa ja sitä vauhdittavat 

alaan kohdistuvat suuret taloudelliset panostukset. Teknisen ulottuvuutensa lisäksi 

tietoyhteiskunnan kehittyminen edellyttää erityisesti siinä toimivilta ihmisiltä uusia taitoja ja 

osaamista. Uudet taidot ja osaaminen puolestaan edellyttävät uusien asioiden opiskelua ja 

koulujärjestelmältä opiskeluun soveltuvien oppimisympäristöjen kehittämistä. (Piipari 1998, 

57.) 

 

Oppiminen liittyy olennaisena osana tietoyhteiskuntaan. Esimerkiksi keskustelu elinikäisestä 

oppimisesta on saanut uutta vauhtia tietoyhteiskuntakehityksen myötä. Elinikäistä oppimista 

onkin pidetty vastauksena tulevaisuuden haasteisiin. On kuitenkin kyseenalaista tarjoaako 

perinteisellä tavalla organisoitu institutionaalinen koulutus oppilaille riittäviä taitoja 

jatkuvaan oppimiseen koulun ulkopuolella. Konstruktivistisen oppimiskäsityksen 

omaksuminen ja tietoyhteiskunnan haasteiden vakavasti ottaminen edellyttävät pohdintaa 

siitä, mitä tarkoitamme opettamisella ja korkeatasoista oppimista tukevilla 

oppimisympäristöillä. Oppimisen tutkimuksessa onkin alettu keskittää huomiota myös 

uudenlaisten oppimisympäristöjen kehittämiseen. Modernin oppimisteorian ajatuksille 

perustuvissa uusissa oppimisympäristöissä on pyritty käyttämään hyväksi tieto- ja 

viestintätekniikan avaamia mahdollisuuksia. Oppimisympäristö onkin laajentunut kattamaan 

myös ne välineet ja informaatiolähteet, joita käytetään sekä ne koulun ulkopuoliset 

tapahtumat, joihin oppilaat voivat suoraan tai virtuaalisesti osallistua osana 

oppimisprosessiaan. (Lehtinen 1997, 12, 21-22.)  

 

Yhteiskunnan taloudelliset, sosiaaliset ja teknologiset muutokset ovat tuoneet esiin uusia 

mahdollisuuksia ja haasteita ihmisen toiminnalle ja oppimiselle. Yksilön näkökulmasta näitä 

ovat tietotekniset ja sosiaaliset taidot, joita yksilöt tarvitsevat osallistuakseen aktiivisesti 

yhteiskunnan toimintaan. Tietotekniset taidot linkittyvät tiedon hankintaan, kriittiseen 

prosessointiin ja tulkintaan sekä valmiuksiin käyttää ja soveltaa teknologisia työvälineitä 

merkityksellisellä tavalla. Sosiaaliset taidot puolestaan ovat sidoksissa yhteistoiminnallisiin 

ja vuorovaikutuksellisiin taitoihin. (Kumpulainen 2001, 136.) 
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Tieto- ja viestintäteknologian mahdollisuudet muokata opetus- ja oppimistapahtumaa eri 

koulutussektoreilla ovatkin herättäneet viime aikoina laajaa keskustelua. Yhteiskunnalliselta 

kannalta tähän keskusteluun ovat integroituneet taloudelliset, poliittiset ja humanistiset arvot 

ja intressit. Positiivisissa kannanotoissa tieto- ja viestintätekniikan käyttö yhteiskunnan eri 

sektoreilla luo oppimisyhteiskunnan. Tästä näkökulmasta katsottuna teknologia välittää tietoa 

kaikkien ulottuville ajasta ja paikasta riippumatta, antaen yhteiskunnan jäsenille 

mahdollisuuden muokata ja tehostaa ajatteluaan, ongelmanratkaisutaitojaan ja sosiaalista 

kanssakäymistä. Epäilevimmissä kommenteissa tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön on 

väitetty ohjautuvan suuressa määrin taloudellisten intressien viitekehyksessä ja teknologian 

on pelätty kaupallistavan koulutuksen ja opetuksen luoden pohjaa koulutuksen 

eriarvoistumiseen. (Kumpulainen 2001, 136.) 

 

Yhteiskunnallinen kehitys luo uusia oppimistarpeita ja –paineita, mutta toisaalta se luo ja 

avaa myös uusia oppimismahdollisuuksia. Teknologisesta näkökulmasta erilaiset tieto- ja 

viestintäteknologiset laitteet ja sovellukset ovat tuoneet uusia mahdollisuuksia oppimisen 

kenttään. Tässä yhteydessä voidaan puhua verkko-oppimisesta tai laajemmin e-oppimisesta. 

Näihin termeihin liittyy oleellisesti keskustelu myös virtuaalisista, hajautuneista ja 

verkottuneista oppimisyhteisöistä. (Kolehmainen 2004, 47, 51.) Tieto- ja viestintätekniikka 

problematisoi myös itse tiedon käsitteen. Esimerkiksi Internet ja multimedia suorastaan 

pakottavat ymmärtämään tiedon vähemmän hierarkkisena, luovempana ja joustavampana 

kuin mihin on perinteisesti totuttu. (Koski 1998, 70.)  

 

Huolimatta kaikista visioista ja oletuksista, on tieto- ja viestintätekniikan soveltaminen 

opetukseen ja oppimiseen osoittautunut ainakin haasteelliseksi. Tietomäärän lisääntyminen ja 

hajaantuminen tietoyhteiskunnassa ei ole suoraan yhteydessä muutoksiin ihmisen 

tietämisessä tai kykyyn käsitellä tietoa. Keskeiseksi kehitys- ja tutkimuskohteeksi onkin 

nousemassa tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön moniulotteinen tarkastelu, jossa 

pyritään hahmottamaan oppimisprosesseihin linkittyvien elementtien dynamiikkaa eikä 

niinkään syy-seuraus-suhteita. Tällöin huomiota on kiinnitetty muun muassa pedagogiseen 

kontekstiin, missä tieto- ja viestintätekniikkaa hyödynnetään ja oppimiskulttuuriin, johon 

sisältyvät yksilöiden oppimis- ja työskentelytavat sekä teknisten sovellusten laatuun ja 

käyttökelpoisuuteen suhteessa opittavaan ainekseen. Toisaalta tärkeäksi on tullut ymmärtää 

oppimisen sosiaalisia ja affektiivisia prosesseja ja sitä, kuinka ne liittyvät vuorovaikutus- ja 
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oppimistapahtumaan tietotekniikka soveltavissa oppimistilanteissa. (Kumpulainen 2001, 

137.) 

 

Teknologinen kehitys ja toisaalta metaforat oppimisen luonteesta ovat vahvasti muokanneet 

tieto- ja viestintätekniikan sovellusta opetus- ja oppimistilanteissa. Tieto- ja 

viestintätekniikan rooli on opetustoiminnassa vaihdellut tutorista oppilaaseen ja 

simulaattorista työvälineeseen, heijastaen vuoroin behavioristista, kognitiivista tai 

sosiokulttuurista näkemystä oppimisen luonteesta. Keskeiseksi reunaehdoksi tieto- ja 

viestintätekniikan opetuskäytölle nouseekin pedagogisen kontekstin suunnittelu sekä 

opettajan rooli oppimisprosessin tukijana. Merkityksellisiin pedagogisiin konteksteihin ja 

teemoihin linkitettynä tieto- ja viestintätekniikka tarjoaa moninaiset mahdollisuudet 

yhteistoiminnan ja oppimisprosessien tukemiseen. (Kumpulainen 2001, 138-139.) 

 

Tieto- ja viestintätekniikan rooli informaatiokanavana sekä yhteistyön ja vuorovaikutuksen 

tukijana ja muokkaajana on korostunut opetus- ja tutkimustoiminnassa. Erilaisten 

tietoteknisten työvälineiden pedagogisissa sovelluksissa heijastuu usein käsitys oppimisen 

sosiaalisesta ja kulttuurisidonnaisesta luonteesta, jossa oppiminen nähdään osallistumisena 

yhteisölliseen toimintaan ja merkitysten rakentamiseen kulttuuristen työvälineiden avulla. 

Tieto- ja viestintätekniikan mahdollisuudet luoda uudenlainen oppimiskulttuuri, jossa 

sosiaalisella vuorovaikutuksella ja yhteistoiminnalla on keskeinen sija, ovatkin nousseet yhä 

suuremman mielenkiinnon kohteeksi. Sosiaalisen vuorovaikutuksen ja oppimisen tutkimusta 

tieto- ja viestintätekniikkaa soveltavissa tilanteissa on pääsääntöisesti ohjannut kaksi 

keskeistä kehitys- ja oppimispsykologista traditiota, jotka ovat kognitiivinen ja 

sosiokulttuurinen näkökulma. Teoreettisista lähtökohdista riippuen sosiaalista 

vuorovaikutusta ja oppimista on tarkasteltu monesta tasosta muun muassa yksilön ja 

kollektiivisen toiminnan näkökulmasta. Sosiokulttuurisen ja kognitiivisen 

oppimisnäkemyksen rinnakkaistarkastelu onkin alkanut heijastua tieto- ja 

viestintätekniikkaan keskittyvissä oppimistutkimuksissa. Tärkeäksi on noussut ymmärtää 

yksilön ajatusmallien ja tulkintojen kompleksista yhteyttä oppimisen tilannesidonnaisiin ja 

sosiohistoriallisiin tekijöihin. Ajattelun ei pelkästään nähdä sijaitsevan yksilön mielessä vaan 

kulttuurin luomissa työkaluissa ja symbolisissa systeemeissä, jotka luovat pohjan 

sosiaaliselle kanssakäymiselle ja ajattelulle. (Kumpulainen 2001, 139-142.) Kun 

tietotekniikan opetuskäyttöä suunnitellaan kognitiivisen oppimiskäsityksen pohjalta, 

oppilasta ohjataan konstruoimaan tietoja ja kehittämään taitoja aikaisempien tietojensa ja 
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taitojensa pohjalta. Tavoitteena tietotekniikan opetuskäytöllä on tällöin myös oppimaan 

oppimisen taitojen eli metakognitiivisten taitojen kehittäminen. (Meisalo & Lavonen 1995, 

41.) 

 

Tarkasteltaessa tietotekniikan mahdollisuuksia lasten kognitiivisten taitojen ja erityisesti 

ajattelun taitojen kehittymisen näkökulmasta voidaan todeta, että tietotekniikka on tuonut 

lasten toiminta- ja oppimisympäristöihin uusia mahdollisuuksia. Tieto- ja viestintätekniikan 

mahdollisuudet ilmiöiden ja niiden välisten syy-seuraus-suhteiden hahmottamisen ja 

tiedostamisen välineenä ovat lupaavia. Myös mallien, teorioiden ja selitysten löytämisen ja 

tuottamisen välineenä sekä metakognitiivisten taitojen oppimisen välineenä on tieto- ja 

viestintätekniikan hyödyntämisellä merkittäviä mahdollisuuksia. Lasten kognitiivisten 

taitojen kehittyminen tieto- ja viestintätekniikkaa hyödyntävissä oppimisympäristöissä 

edellyttää kuitenkin opettajan ohjaavia toimia, sillä lapset eivät kykene oppimaan 

metakognitiivisia strategioita, tiedon tuottamisen käytäntöjä ja kriittistä ajattelua ilman 

aikuisen ohjausta. Nämä taidot ovat keskeisiä myös tietoyhteiskunnassa toimittaessa. 

(Kangassalo 2001, 40-41.)  

 

Viimeaikaiselle kehitykselle on ollut tyypillistä, että tietotekniikan opetuskäytön tutkimus on 

hyvin tiiviisti kytketty osaksi oppimisteoreettista ja pedagogista teoriankehittelyä. Monet 

tietotekniikan opetuskäytön tutkijat ovat päätyneet siihen tulokseen, että tieto- ja 

viestintätekniikan käyttöönotto muuttaa monin tavoin koululuokan toimintakulttuuria. Nämä 

muutokset ovat monimutkaisia, osin ennustamattomia ja vaikeasti ohjattavia samoin kuin 

tietotekniikan vaikutukset muuallakin yhteiskunnassa. Juuri näihin koulukulttuurin 

muutoksiin liittyy mielenkiintoisia pedagogisia mahdollisuuksia uudenlaisten 

korkeatasoiseen oppimiseen johtavien oppimisympäristöjen kehittämiseen. (Sinko & 

Lehtinen 1998, 50.) Yhdeksi tärkeäksi tutkimuskohteeksi onkin noussut autenttinen 

luokkahuonetutkimus, jossa tieto- ja viestintätekniikan mahdollisuuksia tarjota oppilaille 

tiedollisia, sosiaalisia ja teknisiä valmiuksia ja taitoja tarkastellaan osana sosiaalista ja 

kulttuurista kontekstia. Tämän suuntainen tutkimus pyrkii muun muassa kuvaamaan, 

käsitteellistämään ja arvioimaan oppijayhteisön jäsenten rooleja sekä suhdetta oppimiseen ja 

tietoon teknologiaa hyödyntävissä oppimistilanteissa. Lisäksi se pyrkii havainnollistamaan, 

kuinka opettaja osallistuu sosiaaliseen vuorovaikutukseen ja oppijoiden toiminnan 

tukemiseen. Tärkeäksi on myös nähty valottaa tarkemmin sitä pedagogista kontekstia, jossa 

tietotekniikkaa käytetään. (Kumpulainen 2001, 140-141.) 
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Tieto- ja viestintätekniikan rooli koulun murroksessa on keskeinen. Niiden syvemmästä 

merkityksestä tietämiseen ja oppimiseen on kuitenkin toistaiseksi vaikea sanoa mitään 

tarkkaa tai varmaa edes lyhyellä tähtäimellä. Tällä hetkellä näyttää kuitenkin siltä, että 

tulevaisuuden oppimisympäristöistä tietoverkot, CD-romit, ja muut digitaaliset 

oppimateriaalit vapauttavat meidät ainakin osittain ajan ja paikan kahleista. Uusien 

teknologioiden lupaus liittyy erityisesti oppimisen yksilöllistämisen mahdollisuuteen. Jo nyt 

löytyy tutkimustuloksia, joiden mukaan myös koulussa perinteisesti alisuoriutuvat ja 

syrjäytyvät saattavat saada lahjakkuutensa paremmin esiin uuden teknologian avulla. (Koski 

1998, 67.)  

 

Tietoyhteiskuntakehitys tuo muutoksen myös opettajan rooliin. On nähtävissä, että opettajan 

tiedollinen auktoriteettiasema suhteellisesti heikkenee ja sekä koulut että opettajat ovat 

menettämässä johtavan asemansa oppimiskokemusten tuottajina. Jo peruskoulun alaluokilla 

oppilaat hankkivat suuren osan oppimiskokemuksistaan ja tiedoistaan koulun ulkopuolelta. 

Vaikka tieto- ja viestintätekniikka ei tule koskaan täysin korvaamaan opettaja-oppilas-

suhdetta, tulee uutta opettajuutta kuitenkin rakentaa sen tosiasian valossa, että entiseen ei ole 

paluuta. Tietoyhteiskuntakehityksen ja koulun muutoksen myötä myös pedagoginen ja 

kasvatusfilosofinen ajattelu on muuttumassa. Oppijoita rohkaistaan entistä painokkaammin 

oman oppimisensa aktiivisiksi toteuttajiksi. Tavoitteena on, että oppija kykenee omien 

ajattelu- ja opiskelutottumuksiensa analysointiin ja tarkkailuun ja oman ajattelun jatkuvaan 

itseohjautuvaan kehittämiseen. Uusi oppimiskäsitys yhdessä alati kehittyvän uuden 

teknologian kanssa asettaakin opettajuudelle aiempaa suurempia vaatimuksia. (Koski 1998, 

87-88.)  
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3. Mediakasvatus tieto- ja viestintätekniikan näkökulmasta 

 

3.1. Mediakasvatuksesta ja sen käsitteestä 

 

 

Pohjimmiltaan mediakasvatus on, kuten kasvatus yleensäkin, perusteltuja rajoja ja tukea eri 

tilanteissa. Perinteinen media on laajentumassa sanomalehdistä, radiosta, videosta ja 

televisiosta tietotekniseen mediaan viestintäkasvatuksen välineenä. Tutkiva ote eli 

kyseenalaistamisen ja kriittisyyden taito on viestintä- ja mediakasvatuksen ydintä. Oppilaan 

medialukutaito voi kehittyä, kun mediatuotteiden tuotantoon ja vastaanottoon pyritään 

saamaan otetta. Tämä tapahtuu paljastamalla oppilaalle erilaisia median tekniikoita, 

strategioita ja vaikuttamiskeinoja. (Kotilainen 2002, 34-36.) 

 

Mediakasvatus voidaan ymmärtää niin kasvatustieteen kuin mediatieteenkin osaksi. 

Mediakasvatuksessa keskeistä on toimijan ja median suhde ja siinä kehitetäänkin mentaalisia 

ja käsitteellisiä välineitä ja pedagogisia käytänteitä, joilla oppilaat kykenevät toimimaan ja 

lisäämään toimintakykyjään ja toimintamahdollisuuksiaan mediakulttuurissa. Mediatiede on 

mediakasvatuksen yksi edellytys. Se pyrkii ymmärtämään, selittämään ja arvioimaan 

mediateknologioiden roolia nyky-yhteiskunnassa. Mediatiede on niin ikään kiinnostunut 

tulevaisuudesta ja tietokoneperustaisen uusmedian eri sovelluksista. Mediatieteen 

tutkimusalueet ulottuvatkin perinteisemmistä mediakulttuurin tuotteista Internetiin ja 

virtuaalitodellisuuteen. (Suoranta & Ylä-Kotola 2000, 10, 23.) 

 

Mediakasvatuksen keskeinen tavoite on mediakriittisyys. Mediassa toimiminen vaatii useita 

tiedollisia taitoja, joita ovat esimerkiksi toden ja epätoden erottaminen toisistaan, tiedon 

jäsentäminen, ongelmanratkaisutaidot ja median antaman informaation arviointi. Aktiivinen 

median käyttäminen edellyttää myös valikoivaa median käyttöä, luotettavimman tietolähteen 

ja median vaikutusyritysten tunnistamista. (Mustonen 2002, 59.) Kriittisellä 

mediakasvatuksella pyritään lisäämään mediatajua eli ymmärrystä siitä, miten viestinnän eri 

muodot toimivat ja sitä, kuinka niissä tuotetaan erilaisia merkityksiä. Kriittisessä 

mediakasvatuksessa tarkastellaan muun muassa sitä, miten yhä enemmän teknologisesti 
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välittyvä kulttuuri muovaa todellisuutta ja tietoa. Kriittisessä mediakasvatuksessa pohditaan 

mediaa myös esteettis-eettisestä näkökulmasta. Sen tavoitteena on lisätä toimintakykyä ja 

kriittistä asennetta sekä valmiuksia mediatuotteiden systemaattiseen analyysiin sekä myös 

mediatuotteiden tekemiseen. (Suoranta & Ylä-Kotola 2000, 29, Suoranta 2003, 161-162.) 

 

Mediakasvatuksen ydinkäsitteenä on pidetty representaation käsitettä, joka tarkoittaa sitä, 

että media rakentaa tai tuottaa esityksiä eli representaatioita todellisuudesta aina jostakin 

rajatusta ja valikoidusta näkökulmasta. Mediakasvatuksessa on pyritty purkamaan 

representaatioita ja kiinnittämään huomiota todellisuuden ja median luomien mielikuvien 

väliseen eroon. Tämä on tapahtunut mediatekstien analyysin ja kriittisen asenteen avulla. 

Mediakasvatuksessa on näin ollen keskitytty medialukutaitoon eli taitoon nähdä median 

taakse ja tunnistaa median vaikutuskeinoja. Näiden taitojen oppiminen kuitenkin edellyttää 

mediakulttuurin päästämistä kouluihin. Tämä ei kuitenkaan tarkoita kaiken sallimista, vaan 

hallittua asioiden käsittelyä ja organisoitua toimintaa. (Kupiainen 2002, 74-75.) 

 

 

3.2. Mediakasvatuksesta koulussa 

 

 

Kasvatuksen alue on laajentunut ja merkittävät kasvatusvaikutukset ovat siirtyneet kouluilta 

mediakulttuurin alueelle. Mediakulttuurin käsite viittaa sellaiseen yhteiskunnalliseen 

tilanteeseen, jossa suurin osa havainnoistamme tulee jonkin mediavälineen kautta. Median 

viestit ovatkin tärkeä osa jokapäiväistä elämäämme ja toimintaamme. Mediakasvatus toimii 

koulun ja muun kulttuurin rajalla päästäen koulun sisään mediakulttuurisia merkityksiä. 

Mediakasvatukselle voidaankin asettaa ainakin kolme tehtävää koulun opetussuunnitelmassa 

ja opetuksessa. Ensinnäkin se voi tasoittaa koulun ja nuorten välistä kulttuurista kuilua. 

Toiseksi sen avulla voidaan opetella ja opettaa sellaisia taitoja, joilla on oppilaidenkin 

silmissä konkreettista käyttöarvoa koulun ulkopuolella. Lisäksi mediakasvatus voi toimia 

yleisen koulupedagogiikan kehittämisen välineenä tasoittamalla tietä yhdessä oppimisen ja 

vertaisoppimisen käytännöille. Mediakasvatuksen opetussuunnitelma noudattaakin omalla 

tavallaan konstruktivistista opetussuunnitelmateoriaa. Mediakasvatuksen opetussuunnitelman 

yleisenä tehtävänä on toimia opetettavien aineiden yhdistäjänä ja aiemmin erillisinä 

pidettyjen tiedon ja taidon alojen rajojenylittäjänä. Koulutusjärjestelmässä olisi otettava 
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vakavasti se ajatus, ettei mediakulttuuri suinkaan jäsenny vanhojen ainerajojen mukaan. 

(Suoranta & Ylä-Kotola 2000, 65, 71, Suoranta, 2001, 18, Suoranta 2002, 19, Suoranta 2003, 

10-11, 161.) 

 

Mediapedagogiikan käsite viittaa niihin opetuksen taustalla vaikuttaviin kasvatusfilosofisiin 

periaatteisiin, jotka ohjaavat opettajan ajattelua ja käytännön työtä. Mediapedagogiikka pitää 

sisällään kolme tiedon aluetta. Ensinnäkin se koskee informaalisia oppimisympäristöjä, mikä 

tarkoittaa sitä, että opettajan tulee olla tietoinen koulun ulkopuolisista kasvatuksen ja 

oppimisen maailmoista, jotka sisältävät niin lasten ja nuorten kulttuurin kuin laajasti 

yhteiskunnan kulttuuriset merkitykset sekä vallitsevien että muuttuvien sosiaalisten trendien 

osalta. Tieto koulun ulkopuolisista oppimisympäristöistä ja ajan ilmiöistä auttaa opettajaa 

suhteuttamaan ja suuntaamaan opetustaan ja erityisesti mediaopetustaan nuoria koskettaviin 

aiheisiin. Toiseksi mediapedagogiikka tarkoittaa mediaoppia, josta voidaan erottaa kolme 

aluetta. Ensimmäiseksi kysymys on koulun eri aineiden opetuksen järjestämisestä suhteessa 

mediaan. Tämä voi tapahtua opetuksena mediasta, jolloin media on opetuksen ja opiskelun 

kohteena tai opetuksena medialla, jolloin media on opetuksen ja opiskelun välineenä. 

Mediaopin toinen alue, mediatuotanto, viittaa mediaesitysten valintaan ja muokkaukseen ja 

niiden taustalla olevaan toiminnan logiikkaan. Mediaopin kolmas alue on mediaretoriikka, 

joka viittaa toisaalta kerronnan toimintatapoihin ja toisaalta median vastaanoton tapoihin. 

Kaikki mediaopin alueet sisältävät analyyttisen suhtautumisen mediaan. Omaksi 

mediapedagogiikan alueeksi voidaan edellä mainittujen lisäksi erottaa vielä mediakritiikki, 

joka sisältää muun muassa kysymykset sekä mediamanipulaatiosta, mediakulttuurin 

tavaraestetiikasta että demokratiasta mediakulttuurissa. (Suoranta & Ylä-Kotola 2000, 12-

14.) 

 

Mediadidaktiikalla tarkoitetaan opetuksen käytännöllisiä ratkaisuja, jotka perustuvat 

opettajan omaan mediapedagogiseen ajatteluun. Mediadidaktiikka voi niin ikään kohdistua 

mediaan opetuksen välineenä tai opetuksen kohteena. Mediakasvatuksen didaktiikassa 

korostetaan yhdessä tekemistä ja kokemista, sellaisia opetusopillisia ajattelutapoja, jotka 

voivat poistaa opettajan paremmintietämisen painolastia. Opettaja saa mediakulttuurin 

kysymyksissä helpommin luvan olla kyselijän, pohtijan ja ihmettelijän roolissa. 

Mediaviisaalle opettajalle media ei ole jotakin vierasta ja pelottavaa, vaan loppumaton 

informaation ja innostuksen lähde. Media antaa mahdollisuuden ei vain glokaaleihin 

luokkahuoneisiin vaan se palvelee myös pedagogista tehtävää. Edistyksellisen koulun tehtävä 
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nimittäin on virittää keskustelua yli kaikkien muurien, jotta voitaisiin yhdessä etsiä 

mahdollisuuksia ymmärtämiseen. Monien opettajien olisikin tarkistettava ymmärrystään 

uudesta teknologiasta ja lukutaidon ulottuvuuksista. Uudesta mediasta, Internet- ja 

tietokonekulttuurista pitäisi tulla vakavan kasvatustieteellisen tutkimuksen ja oppimisen 

kohde. Mediakasvatuksesta ja ennen kaikkea median ymmärtämisestä voisi ja myös pitäisi 

tulla tärkeä osa ammattitaitoa ja väylä hyvään opettajuuteen. (Suoranta & Ylä-Kotola 2000, 

15, Suoranta 2001, 30, Suoranta 2003, 204.) 

 

Mediataitoja voidaan oppia syvällisemmin luomalla itse mediasisältöjä. Tieto- ja 

viestintätekniikan näkökulmasta tämä voisi tarkoittaa esimerkiksi mainoksen tuottamista 

koulun omille Internetsivuille. Jotta mediaa voitaisiin käyttää omien tarpeiden mukaan ja 

monipuolisesti, tarvitaan yhä enemmän tietoteknisiä taitoja, kuten taitoa hakea tietoa 

Internetistä, taitoa asentaa tietokoneelle ohjelmia tai taitoa suojautua viruksilta ja muulta 

haitalliselta Internetin vaikutukselta. Myös informaation jäsentämisen ja säilömisen taito 

vaatii opettelua. Vuorovaikutteiseen verkkoviestintään osallistumiseen tarvitaan puolestaan 

ilmaisutaitoja. Kuten medialukutaitoon myös median ilmaisutaitoon liittyvät luku-, kirjoitus-, 

ja visuaaliset taidot. Aktiivinen suhde omaan mediankäyttöön auttaa ymmärtämään omia 

reaktioita ja myös informaation lähettäjän intressejä. Median aktiivinen käyttäjä osaa 

kyseenalaistaa mediatodellisuuden ja sen stereotypiat sekä samalla suojella itseään 

mahdollisilta median tuomilta haitallisilta malleilta. Kriittinen suhtautuminen mediaan ja sen 

antamaan informaatioon onkin yksi mediakasvatuksen ja samalla koulun keskeinen tavoite. 

(Mustonen 2002, 57-58.) 

 

Yksi mediakasvatuksen erityinen merkitys osana kouluopetusta saattaisi olla koulun 

yhteisöllisen roolin kehittäminen vahvistamalla oppilaiden ääntä ja tuomalla glokaalit 

merkitykset luokkahuoneisiin ja samalla osaksi elettyä opetussuunnitelmaa. Näin 

mediakasvatus voisi lunastaa paikkansa uuden, yhteisöllisen ja turvallisen koulun 

peruspilarina ja sosiaalisen pääoman kasvattajana. Lapset ja nuoret sekä tietävät ja osaavat 

mediakulttuurin käytäntöjä paremmin kuin opettajansa että myös kehittävät ja luovat uutta 

mediakulttuuria huolimatta formaaleista pedagogiikoista ja opetussuunnitelmista. Koulussa 

voitaisiinkin kehittää pedagogiikkaa, joka mallintaa kulutus-mediakulttuurin muotoja, mutta 

sovittaa niihin omia sisältöjään. Tällaista menettelyä voisi soveltaa esimerkiksi käyttämällä 

matematiikan tehtävissä tuttujen tuotteiden kuvia ja nimiä. Tällaisessa menettelyssä tulisi 

kuitenkin huomioida kulutus-mediakulttuurin merkitysten kyseenalaistaminen, jotta 
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vältyttäisiin koulupedagogiikan sulautumiselta mainontaan. Kriittisissä ratkaisuissa 

pyritäänkin riitauttamaan mediakulttuurin itsestään selvät merkitykset esimerkiksi menemällä 

mainosten taakse ja tarkastelemalla sitä, miten ja keihin niillä pyritään vaikuttamaan. 

(Suoranta 2001, 32, Suoranta 2003, 195-197.) 

 

Median digitalisoituessa on Internetin ja pelien kaltaisista ilmiöistä keskusteleminen tärkeää. 

Digitaalinen mediakulttuuri on tapa toimia, ajatella ja olla vuorovaikutuksessa tieto- ja 

viestintätekniikan sävyttämässä ympäristössä. Yksi mediakasvatuksen tehtävä olisikin tuoda 

niiden ympärillä toimivien pelikulttuurien maailma entistä paremmin esiin ja osaksi 

mediakasvatuksen arkea. (Mäyrä 2002, 89-91.) Tietoyhteiskunnan mediaympäristöä ovat 

ennen kaikkea tieto- ja viestintätekniset laitteet, niiden tarjoamat sisällöt sekä se, mitä näillä 

laitteilla tehdään ja minkälaisia merkityksiä laitteisiin ja niiden käyttämiseen kietoutuu. 

Lapset käyttävät tietoyhteiskunnan tuottamia laitteistoja usein pelaamiseen ja pelejä 

pelataankin todella paljon. Tietokonepelien pelaaminen edellyttää ja kehittää nopeasti 

vaihtuvien kuvien lukemista ja tulkintaa. Tämä on erinomainen taito tietoyhteiskunnan 

mediavirrassa elävälle lapselle. Kulttuurisesti pelaaminen nähdään kuitenkin huvitteluna ja 

ajanvietteenä eikä niinkään oppimisen tai kehittymisen mahdollistajana. Pelaaminen tarjoaa 

kuitenkin mahdollisuuden tekemällä oppimiseen ja kokemuksellisuuden hyödyntämiseen 

oppimistapahtumassa. Lisäksi innostus digitaalisiin tuotteisiin on myös motivaatiota 

ylläpitävä tekijä. Nämä tekijät heittävätkin haasteen kouluille ja opetukselle hauskanpidon ja 

oppimisen yhteensovittamisesta. (Suoranta, Lehtimäki & Hakulinen 2001, 111-115, 175.) 

 

Uusmedia eli tietokonepohjainen, digitaalinen ja vuorovaikutteinen media tarjoaa entistä 

enemmän sosiaalisia areenoita toisten ihmisten kohtaamiseen. Tietoverkot tarjoavat monia 

mahdollisuuksia yhteydenpitoon eri puolille maailmaa, mutta yksin verkkoviestintä ei 

valmenna oikeassa elämässä tarvittavien sosiaalisten taitojen oppimiseen, sillä siitä puuttuu 

aito toisen ihmisen kohtaaminen. Mediaan käytetyn ajan hallinta onkin yksi 

mediakasvatuksen keskeinen aihealue. Lapset viihtyvät entistä enemmän Internetissä 

chattaillen tai pelejä pelaillen. Kasvattajan olisikin huolehdittava siitä, että lapsi hankkii 

myös oikeita ystäviä ja elämänkokemuksia ja kartuttaa näin sosiaalisia taitojaan aidossa 

vuorovaikutuksessa. Mediankäytön rajoittaminen aidosta vuorovaikutuksesta syrjäytymisen 

ehkäisemiseksi onkin tärkeä kasvattajan tehtävä. Yhteinen keskustelu mediavalinnoista, sen 

arvosisällöistä ja mediaan käytetystä ajasta ehkäisee riippuvuuden syntymistä 

virtuaalimaailmaan.  (Mustonen 2002, 59, 62-65.) 
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Mediakasvatuksen suurimmaksi haasteeksi nousee viime kädessä eettisen tietoisuuden 

herättäminen. Mikäli lapselle muodostuu jo varhaisessa vaiheessa vahva eettinen ymmärrys 

tasa-arvoon, oikeudenmukaisuuteen ja erilaisiin arvoihin ja moraaliin liittyvistä 

kysymyksistä, hän kykenee kohtaamaan niin mediatodellisuuden kuin välittömän sosiaalisen 

todellisuudenkin ristiriitatilanteita. Eettisen vastuullisuuden omaksuminen edellyttää paljon 

sekä lasten vanhemmilta että koulujärjestelmältä. Mediakasvatus onkin opettajan tärkeä 

väline hänen saattaessaan oppilaitaan moraaliseen ja kriittiseen autonomiaan. (Herkman 

2001, 70.) 

 

 

3.3. Tieto- ja viestintätekniikan tuomia eettisiä haasteita 

 

 

Tieto- ja viestintätekniikan, kuten minkä tahansa muunkin tekniikan käyttöön, liittyy aina 

eettisiä kysymyksiä. Pohdittavia eettisiä kysymyksiä ovat muun muassa mitä tarkoituksia 

tekniikka palvelee, mitä on sen oikea käyttö, miten se edistää hyvää elämää ja mikä tekniikan 

arvo on itsessään. Erityisesti tieto- ja viestintätekniikan opetuskäyttöön liittyy pohtimisen 

arvoisia ongelmia esimerkiksi siitä, kuinka tieto- ja viestintätekniikan mahdolliset haitalliset 

ilmenemismuodot vaikuttavat nuoren ihmisen kehitykseen. Keskustelu siitä, sallitaanko 

tällaiset vaikutukset, mikä on haitallista, kuka ne sallii ja millä perusteella, kuuluu 

olennaisesti etiikan alueelle. (Meisalo, Sutinen & Tarhio 2000, 169-170.) 

 

Tietokone- ja verkkoetiikalla tarkoitetaan kaikkea sellaista eettisesti merkityksellistä 

toimintaa, joka liittyy tietokoneen ja ohjelmistojen käyttöön ja toimimiseen 

verkkoympäristössä. Etiikka tieto- ja viestintätekniikan yhteydessä voidaan ilmaista 

joukkona sääntöjä ja menettelyohjeita, joihin tietokoneen käyttäjän tulisi sitoutua. Monissa 

maissa oppilaiden tieto- ja viestintätekniikan käytön tavoitteet ja käytöstavat on pyritty 

kirjaamaan koulujen tieto- ja viestintätekniikan strategioihin. Myös Suomessa tulisi kiinnittää 

asiaan huomiota koulukohtaisia opetussuunnitelmia laadittaessa. Tietoyhteiskunnan eettisiä 

sääntöjä olisi mahdollisuus pohtia esimerkiksi muun mediakasvatuksen yhteydessä. 

Huomiota tulisi kiinnittää muun muassa Internetin käyttäjien turvallisuuteen ja yksityisyyden 

turvaan ja Internetin käytön tasa-arvokysymyksiin. Kouluissa olisi hyvä pohtia myös sitä, 
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miten väärinkäytösten, kuten sopimattomien materiaalien, esimerkiksi pornografisten kuvien, 

rasistisen materiaalin, huhujen ja juorujen, virusten tai muutoin laittoman aineiston 

lähettämisen tai vastaanottamisen ilmetessä menetellään.  (Sinko & Lehtinen 1998, 234, Grey 

1999, 19-23.) 

 

Internet tarjoaa opetuksen monipuolistamiseen laajat mahdollisuudet, mutta se tuo myös 

tullessaan ongelmia, jotka opettajan on syytä tiedostaa. Internetin mahdollisuuksia on muun 

muassa se, että se suorastaan pakottaa arvioimaan tietoa kriittisesti, mikä onkin tärkeää, sillä 

kukaan ei valvo www-sivujen sisältöä. Internet on myös valtava tietovarasto erilaisten 

tutkielmien ja esitelmien tekemisessä, mutta on muistettava huomioida 

tekijänoikeuskysymykset sekä painottaa lähdeviitteiden käyttämisen merkitystä. (Paananen & 

Kuoppala 1998, 94.) Erityisen hankalaa on, että Internetissä on saatavilla paljon sellaista 

materiaalia, jonka tekijänoikeuksista ei ole mitään tietoa. Materiaalin tarjolle asettajalta 

saattaa puuttua kokonaan oikeus sen käyttöön ja materiaalin kopioijasta tulee automaattisesti 

kanssarikollinen sitä käyttäessään. Julkisuudessa esiintyneet oikeusjutut ovat koskeneet 

lähinnä kuvien, kuten tunnettujen sarjakuvahahmojen käyttämistä omilla kotisivuilla. 

Rangaistukset ovat olleet yleensä varsin lieviä, mutta vahingonkorvaus tekijänoikeuden 

haltijalle saattaa mitättömältäkin tuntuvassa jutussa olla huomattava. (Meisalo, Sutinen & 

Tarhio 2000, 175.) 

 

Tietokoneiden käyttö opetuksessa kasvattaa oppilaiden autonomiaa. Se vapauttaa tietyistä 

perinteiseen opetukseen liittyvistä ulkoisista pakotteista ja korostaa entistä enemmän 

itsenäistä tiedonhankintaa ja sen arvioimiseen liittyviä itsenäisiä kykyjä. Tiedonhaku 

internetistä tuo mukanaan myös suuren informaatiotulvan. Olisikin tärkeää opettaa oppilaille 

lähdekritiikin merkitys, sillä olennaisen tiedon löytäminen suuresta informaatiomäärästä voi 

olla hyvinkin vaikeaa. Pääsy tietoverkkoihin tuo käyttäjien ulottuville myös ei-toivottavaa 

materiaalia, kuten esimerkiksi rasismia ruokkiva materiaali, joka ei mitenkään tue opetuksen 

demokratiaan ja tasa-arvoon tähtääviä arvopäämääriä. Useimmat nettisivut ovat myös 

tulvillaan mainontaa, jonka vaikutusta olisi opettajan hyvä pohtia. (Sinko & Lehtinen 1998, 

235.) 

 

Eettisiä kysymyksiä pohdittaessa olisi kiinnitettävä huomiota myös tietosuojan merkitykseen. 

Jopa hyvin nuoret oppilaat voivat olla taitavia tietotekniikan käyttäjiä. Hakkerointi eli luvatta 

vieraisiin tietokoneympäristöihin tunkeutuminen on rikos. Monet saattavat kuitenkin pitää 
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sitä vain haastavana ja leikinomaisena toimintana eivätkä tiedosta sen mahdollisia vakavia 

seurauksia. Myös ohjelmien laiton kopiointi ja virusten levittäminen ovat mihin tahansa 

varkauteen tai vandalismiin verrattavissa. (Meisalo 1994, 216.) Oman eettisen ongelmansa 

muodostaa saksien ja kopiokoneen kehittyneempi versio plagioinnista. On houkuttelevan 

helppoa käyttää omana esseenään, koulutyönään tai muunlaisena raporttina hakusanan 

tuloksena löytynyttä valmista tutkielmaa. Vaikka plagiointi ei olekaan pelkästään tieto- ja 

viestintätekniikan tuoma ongelma, on se selvästi helpottanut siihen syyllistymistä. 

Oppilaiden ja opettajien tekijänoikeuksiin ja muiden oikeudenhaltijoiden oikeuksien 

turvaamiseen tulisikin kiinnittää huomiota yhtenä tieto- ja viestintätekniikan tuomana 

eettisenä haasteena. (Sinko & Lehtinen 1998, 235, Grey 1999, 68.) 

 

Tietotekniikan opetuksen yhteydessä oppilaiden tulisi saada käsitys tietoyhteiskunnan ja 

tieto- ja viestintätekniikan kulttuurisista ja sosiaalisista vaikutuksista ja niihin liittyvistä 

eettisistä kysymyksistä. Opetuksen päämääränä tulisi olla oppilaiden kasvattaminen 

itsenäisiksi ja vastuullisiksi tieto- ja viestintätekniikan käyttäjiksi, jotka ovat selvillä sen 

mahdollistaman viestinnän eettisistä vaatimuksista ja ongelmista. (Sinko & Lehtinen 1998, 

236.)   

 

 



 

 

 

23

 

4. Tieto- ja viestintätekniikka koulussa 

 

4.1. Tieto- ja viestintätekniikkaan liittyvistä käsitteistä 

 

 

Tieto- ja viestintätekniikka käsittää tietokoneet sekä niiden väliset yhteydet, jotka yhdessä 

muodostavat tietokoneista koostuvan verkon. Näitä verkkoja voidaan käyttää tiedon 

hankkimiseen, välittämiseen ja keskinäiseen kommunikointiin. Yleensä puhuttaessa 

tietoverkosta tarkoitetaan kansainvälisesti laajinta tieto- ja viestintäverkkoa, Internetiä. Tieto- 

ja viestintätekniikkaan sisältyy myös perinteisempi viestintätekniikka kuten puhelin, radio ja 

televisio, mutta tästä tarkastelusta ne on rajattu pois. Tieto- ja viestintäteknologia on laajempi 

käsite, joka sisältää varsinaisen tekniikan lisäksi myös sen käytön. Käytännössä tieto- ja 

viestintäteknologia ja tieto- ja viestintätekniikan käyttö tarkoittavat siis samaa asiaa. 

(Pekkarinen 2001, 78-79.)  

 

World Wide Web eli www on hypertekstiin pohjautuva Internetissä toimiva 

informaatiojärjestelmä, joka koostuu toisiinsa linkitetyistä dokumenteista, www-sivuista. 

Www-dokumentti voi sisältää tekstiä, kuvaa, ääntä ja mitä tahansa muuta tietokonemuotoista 

dataa. Www voidaan myös helposti linkittää muihin Internet- palveluihin. Internet puolestaan 

on kymmenien tuhansien aliverkkojen muodostama maailmanlaajuinen tietoliikenneverkko. 

Internet koostuu valtavasta määrästä tietokoneita, jotka on liitetty yhteen jollakin 

verkkoyhteystavalla. Internet on tietoverkko, jonka avulla voidaan kommunikoida ja hakea 

tietoa eri puolilta maailmaa. Internet onkin avoin kaikille käyttäjille. Jokainen Internetin 

käyttäjä voi itse myös tuottaa tietoa verkkoon tekemällä omat www-sivunsa, joita muut 

käyttäjät voivat selailla. (Ilomäki & Silander 1997, 16-17, Paananen & Kuoppala 1998, 74-

75.) 

 

Opetusverkolla tarkoitetaan luokkahuoneessa olevaa tietokoneet yhdistävää laitteistoa ja/tai 

ohjelmistoa, jolla opettaja voi seurata oppilaan tietokoneen näyttöä ja lähettää viestejä 

oppilaan näytölle. Opettaja voi myös siirtää oman näyttönsä näkymään yhden tai useamman 
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oppilaan näytöllä, jolloin oppilaat voivat tarvittaessa seurata opettajan opetusta. 

Opetusverkko on pedagogisesti hyvä ja toimiva ratkaisu, kun esimerkiksi halutaan ohjata 

oppilaita jonkin ohjelmiston käytössä, sillä se antaa opettajalle mahdollisuuden tarkkailla 

oppilaiden etenemistä ja antaa tarvittaessa oppilaille välitöntä palautetta ja opastusta. 

(Paananen 1998, 68.) 

 

Tietokoneavusteisella opetuksella tarkoitetaan tietokoneen käyttämistä opetusvälineenä eli 

oppimateriaalin välittäjänä sekä oppimisprosessin ohjaajana. Tietokoneavusteinen opetus 

tapahtuu lähinnä erilaisten opetusohjelmien avulla. Käsite tietokonepohjainen opetus sisältää 

tietokoneavusteisen opetuksen sisällön lisäksi itse tietokoneen toiminnan opetuksen. 

Tietokonetta voidaankin käyttää opetuksessa ainakin kolmella eri tavalla. Kun tietokone on 

opetuksen kohteena, ohjataan oppijaa käyttämään tietokonetta sekä toimimaan ohjelmoijana 

ja tietojärjestelmien suunnittelijana. Opetusvälineenä tietokonetta käytetään muun muassa 

sovellusohjelmien hyödyntämisessä ja opettajan ”sijaisena”. Oppimisvälineenä tietokone on 

oppilaan työvälineen asemassa. (Ojala & Kuoppala 1998, 10-11.) 

 

Oppimisympäristöön kuuluvat opettajat, oppilaat, opetusvälineet ja oppimiskäsitykset. 

Tietokoneavusteiseen oppimisympäristöön kuuluu näiden lisäksi oppilaan mahdollisuus 

käyttää opetusohjelmia sekä erilaisia digitaalisia tietolähteitä tutkiessaan opetettua aihetta. 

Kun oppilaalle tarjotaan nämä mahdollisuudet, puhutaan usein myös avoimista 

oppimisympäristöistä. Avoimelle oppimisympäristölle tyypillisiä piirteitä ovat 

itseohjautuvuus oppimisessa, dynaaminen tiedon luonne sekä yhteistoiminnallisuus 

luokkatilanteissa. (Ojala & Kuoppala 1998, 11.) Avoimia oppimisympäristöjä käsitellään 

enemmän luvussa 5.3. Verkko-oppimisympäristöt. 

 

Tietotekniikan opetuskäytöllä tarkoitetaan kaikkia niitä toimintoja, joihin tietotekniikkaa 

voidaan opetuksessa ja oppimisessa hyödyntää (Meisalo & Lavonen 1995, 22). 

Tietotekniikan opetuskäytön didaktiikassa puolestaan kehitetään tietotekniikan sovelluksia ja 

niihin liittyviä opetus-oppimisprosesseja siten, että opetukselle tai kyseessä olevalle 

oppiaineelle asetetut tavoitteet saavutetaan mahdollisimman hyvin (Meisalo 1994, 217). 

 

Tieto- ja viestintätekniikka on kehittynyt viime vuosina nopeasti ja sen käyttö on yleistynyt 

oppilaitoksissa. Tämä kehitys on tuonut mukanaan myös suuria kysymyksiä kuten voidaanko 

ja osataanko tietotekniikkaa käyttää tehokkaasti kouluissa. Opetustekniikkaan sisältyykin 
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kaksi puolta, jotka ovat opettajan taito ja itse välineet. Opetustekniikka on siis ensiksi 

opettajan teknistä taitoa osata käyttää tietotekniikkaa opetuksensa ja työnsä hyväksi sekä 

ymmärrystä siitä, miten tietotekniikka yhdistetään opetus- ja oppimisprosessiin. Toisaalta 

opetustekniikalla tarkoitetaan itse teknisiä välineitä kuten modernia tieto- ja 

viestintätekniikkaa sekä niiden koulusovelluksia ja muita uusmedioita. Opettajien ja 

oppilaiden kannalta laitteissa on kyse lähinnä siitä, että silloin kun se on perusteltua, 

työskentelyyn on tarjolla toimivia laitteita opetus- ja opiskelumuotojen kannalta 

tarkoituksenmukaisissa työtiloissa. Tieto- ja viestintätekniikan avulla niin opettaja kuin 

oppilaskin pystyy tehokkaasti ja omaehtoisesti ja omaan toimintarytmiinsä sopeuttaen 

muokkaamaan omaa opetus- ja opiskeluympäristöään.   (Lehtiö 1998, 15, Sinko & Lehtinen 

1998, 3, 12.) 

 

 

4.2. Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytöstä 

 

 

Tietokoneet ovat tulleet pysyvästi kouluihin 1990-luvulla. Kouluihin on hankittu suuret 

määrät tietokoneita ja kiinteät verkkoyhteydet ovat ennemminkin sääntö kuin poikkeus. 

Tämä koululaitosta kohdannut tietokoneiden vallankumous on asettanut opettajat uuteen 

tilanteeseen, sillä tietokoneita on opittava käyttämään ja hyödyntämään opetuksessa 

tarkoituksenmukaisella tavalla. (Paananen & Kuoppala 1998, 3.) Tämä edellyttää myös 

konstruktivismin periaatteiden tuomista käytäntöön. Konstruktivismi viittaa siihen, että 

oppiminen ei ole passiivista informaation vastaanottamista ja varastoimista mieleen, vaan 

aktiivista tietojen ja taitojen konstruointia kognitiivisten prosessien kautta. Ei siis ole mitään 

suoraa kanavaa, jolla tietoa voitaisiin siirtää opettajalta, oppikirjasta tai Internetsivuilta 

suoraan oppilaan mieleen. Uusien tietojen ja taitojen oppiminen on aina oppijan aktiivinen 

prosessi ja opettaminen samoin kuin minkä tahansa välineen tarjoama informaatio voi 

vaikuttaa vain epäsuorasti oppimisen kulkuun. (Lehtinen 1998, 14.) 

 

Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön on todettu mahdollistavan monia uusia 

oppimismenetelmiä. Tieto- ja viestintätekniikan sisältö voikin olla niin vaihtelevaa kuin on 

opetuksen ja oppimisen kannalta tarpeen. Siksi on tärkeää miettiä, miten tieto- ja 

viestintätekniikan voi sitoa opetukseen siten, että se kehittää oppilaiden tietoteknisiä taitoja ja 
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samalla heidän tietojaan ja taitojaan opiskeltavassa aiheessa. Useimmat uudet 

oppimismenetelmät perustuvat oppijoiden yhteistoiminnalliseen tai yhteisölliseen 

tiedonrakenteluun ja opettajan rooli muuttuu yhä enemmän oppimisprosessin ohjaajaksi. 

(Koli & Kylämä 2000, 20-21.)  

 

Tieto- ja viestintätekniikkaa käytettäessä keskeistä onkin huomion kohdistaminen 

oppimiseen. Tieto- ja viestintätekniikan käyttö tai näyttävä lopputulos ei saa olla itseisarvo, 

vaan välineitä on käytettävä palvelemaan oppimisen tavoitteita. Yksi tieto- ja 

viestintätekniikan eduista on mahdollisuus tehdä oppimisprosessista näkyvä sekä oppijoille 

itselleen että opettajalle. Tällöin opettajalla on mahdollisuus antaa oikea-aikaista palautetta ja 

jäljittää osaamisen puutteita oppimisprosessin edetessä. (Koivisto, Huovinen & Vainio 1999, 

43.) 

 

Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytössä voidaan karkeasti erottaa kolme kehityslinjaa. 

Näistä perinteisin on tietokoneavusteinen, opetusohjelmia hyödyntävä lähestymistapa. 

Toinen kehityslinja on työvälineohjelmia, erityisesti opetuskäyttöön suunniteltuja 

sovellusohjelmia, kuten käsitekartan laatimiseen käytettäviä ohjelmia hyödyntävä 

lähestymistapa sekä kolmantena yhä lisääntyvä tietoverkkojen hyödyntäminen opetuksessa. 

(Meisalo, Sutinen & Tarhio 2000, 32.) Tieto- ja viestintätekniikan merkitys opetuksessa ja 

oppimisessa onkin nopeasti muuttumassa. Tietotekniikan opetuskäytössä on selvästi 

nähtävissä muutos, jossa näkökulma on siirtymässä tekniikan käytöstä laajemmin oppimisen, 

yhteistoiminnan, tiedonhankinnan ja vuorovaikutuksen ympäristöjen tarkasteluun. 

Tietotekniikan avulla pyritään tukemaan yksilöllistä tiedon rakentelua, oppijoiden 

yhteisöllistä toimintaa ja opiskelijoiden liittymistä koulun ulkopuolisiin tiedon ja 

asiantuntijuuden kulttuureihin. (Sinko & Lehtinen 1998, 49.) Uuden tieto- ja 

viestintätekniikan pedagoginen merkitys on siinä, että se luo aivan uudenlaisia 

mahdollisuuksia ja välineitä opettajalle tukea oppilaiden itsenäistä tiedon rakentelua ja lisätä 

heidän omaa vastuutaan oppimisprosessista sekä ohjata heidän etenemistään (Hakkarainen, 

Lonka & Lipponen 1999, 269). 

 

Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäyttö saattaa kuitenkin lisätä opettajan paineita. 

Perinteisiä opetusmenetelmiä korvataan uusilla, tietokoneen käyttö täytyy yhdistää 

opetukseen ja oppiaineen hallinnan lisäksi opettajalla on oltava valmiudet ohjata oppilaita 

myös laitteistoon ja ohjelmistoon liittyvissä ongelmatilanteissa. Lisäksi opettajan on 
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ohjattava oppilaita kriittiseen tiedonhakuun sekä ohjattava oppilaita arvioimaan löytämänsä 

tiedon luotettavuutta. (Ojala & Kuoppala 1998, 12.) 

 

Kokemusten mukaan opettajan tieto- ja viestintätekniikan opetuskäyttöön liittyvät taidot 

kehittyvät siten, että ensin hän alkaa käyttää tietotekniikkaa omassa henkilökohtaisessa 

työskentelyssään, kuten opetuksen valmistelussa. Vähitellen hän alkaa käyttää sitä 

tavanomaisen opiskelun osana, esimerkiksi ohjaten oppilaita toteuttamaan perinteisiä 

harjoituksia tietokoneella. Tässä vaiheessa tieto- ja viestintätekniikka nähdään kuitenkin 

yhtenä uutena menetelmänä vanhojen opetuksellisten päämäärien saavuttamiseksi. 

Kolmannessa vaiheessa opettaja alkaa oivaltaa uudenlaisia tietotekniikan opetuskäytön 

mahdollisuuksia. Tämä voi johtaa perinteisten työskentelytapojen muuttumiseen ja uusien 

tietoteknisten käytäntöjen kehittämiseen. Parhaimmillaan myös tieto- ja viestintätekniikan 

opetuskäyttöön liittyvät pedagogiset käytännöt muuttuvat. Tieto- ja viestintätekniikan 

optimaalinen hyödyntäminen oppimisen tukena edellyttääkin sen opetuskäytön alistamista 

kehittyneille pedagogisille ja kognitiivisille tavoitteille. (Hakkarainen, Ilomäki, Lipponen & 

Lehtinen 1998, 14-15.) 

 

Käsitys tietotekniikan mahdollisuuksista vaikuttaa olennaisesti siihen, millaisia tehtäviä 

oppilaat ohjataan tietotekniikan välityksellä toteuttamaan. Tieto- ja viestintätekniikalla 

voidaan olettaa olevan todellista vaikutusta esimerkiksi oppilaiden käsitteellisen 

ymmärryksen syvenemiseen ja oman kognitiivisen toiminnan säätelyn kehittymiseen. 

(Hakkarainen, Ilomäki, Lipponen & Lehtinen 1998, 15.) Tieto- ja viestintätekniikka 

oppimista aktivoivalla ja edistävällä tavalla käytettynä tarjoaa oppijoille mahdollisuuden 

saavuttaa opetussuunnitelman tavoitteiden lisäksi henkilökohtaisia tavoitteita. Opettajan työ 

muuttuu yhä selkeämmin ohjaajan työksi ja ihanteellista olisi, että opettaja ohjaa 

oppimisprosessin etenemistä käyttäen tieto- ja viestintätekniikan mahdollistamia uusia ja 

monipuolisempia opetusmenetelmiä. Tieto- ja viestintätekniikan laadukas opetuskäyttö 

edellyttää kuitenkin teknisten resurssien lisäksi sekä teknistä että pedagogista tukea. (Koli & 

Kylämä 2000, 28.) 

 

Tieto- ja viestintätekniikan laaja-alainen ja järkevä opetuskäyttö edellyttää siis hyviä teknisiä 

ja pedagogisia tukipalveluja. Tietokoneiden ja sen oheislaitteiden määrän jatkuvasti 

lisääntyessä ja monimutkaistuessa tukea tarvitaan yhä enemmän ja sen on oltava helposti ja 

nopeasti saatavilla. Kouluissa olisikin hyvä olla sekä pedagoginen että tekninen tukihenkilö. 
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Pedagoginen tukihenkilö on tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön asiantuntija, joka auttaa, 

tukee ja opastaa opettajia kehittämään opetustaan käyttäen tieto- ja viestintätekniikkaa 

työvälineenä. Tekninen tukihenkilö puolestaan on tieto- ja viestintätekniikan tekninen 

asiantuntija, joka opastaa opettajia teknisissä kysymyksissä sekä huolehtii siitä, että 

tietokoneet oheislaitteineen ja tietoverkot ovat toimintakuntoisia. (Koli & Kylämä 2000, 40.) 

 

Tietotekniikan opetuskäytön ja opettajan tietotekniikan taitojen kehittymisen kannalta on 

varsin tärkeää myös se, onko opettajalla tietokone kotonaan tai omassa luokassaan, jolloin 

hän voi perehtyä siihen rauhassa ja käyttää sitä opetuksen suunnittelussa ja valmistelussa. 

Peruskouluissa on kartoitusten mukaan noin yksi tietokone kolmeatoista oppilasta kohden 

sijoitettuna koulun yhteiseen tietotekniikkaluokkaan, joka on varattu yhdeksi tunniksi 

viikossa kullekin luokalle. Yksi oppitunti viikossa on kuitenkin usein riittämätön 

pitkäjännitteiseen työhön. Tieto- ja viestintätekniikan mahdollisimman laajan käytön 

turvaamiseksi tietotekniikkaluokan lisäksi tietokoneita tulisi sijoittaa muihinkin tiloihin. 

Muutaman koneen sijoittaminen kuhunkin luokkaan antaisi opettajille mahdollisuuden 

käyttää tietotekniikkaa apuvälineenä opetuksessa ja opetuksen eriyttämisessä. Opettajat, 

joilla on tietokone omassa luokassaan, käyttävätkin tieto- ja viestintätekniikkaa laajemmin 

kuin opettajat, joiden luokassa tietokonetta ei ole. Tärkeä edellytys tietotekniikan 

opetuskäytölle onkin se, että opettajalla on tietokone niissä luokissa, joita hän käyttää 

opetuksessaan. (Sinko & Lehtinen 1998, 64-72, Koli & Kylämä 2000, 40-41.)  

 

Koulut eivät velvoita opettajia ottamaan tietotekniikkaa työvälineeksi. Tietotekniikan käyttö 

onkin kouluissa yksittäisen opettajan oma asia, sillä tietotekniikka ei ole opetettavien 

aineiden joukossa vaan opetussuunnitelman yhtenä aihekokonaisuutena. (Meisalo 1994, 

213.) Onkin olennaista, että koko opettajayhteisöllä on tarpeeksi muutosvalmiutta ottaa 

käyttöön tieto- ja viestintätekniikan tuomat mahdollisuudet. Tukemalla ainoastaan yksittäisen 

opettajan tieto- ja viestintätekniikan opetuskäyttöä ei saavuteta merkittäviä tuloksia 

oppimiskulttuurin kehittämisessä, vaan pikemminkin vahvistetaan perinteistä käsitystä 

opettajan ammatillisesta yksinäisyydestä ja autonomiasta. (Koivisto, Huovinen & Vainio 

1999, 51.) Nykytilanteessa opettajan täytyykin tuntea olonsa turvalliseksi kouluyhteisössä 

käyttääkseen tieto- ja viestintätekniikkaa opetuksessaan. Tämä edellyttää, että opettaja on itse 

omassa työssään tietotekniikan itsenäiskäyttäjä ja hän tuntee koulussa käytössä olevan 

teknisen ympäristön kohtuullisesti. Nämä valmiudet muodostavat kuitenkin vain 

työskentelyn perustan. Tietotekniikan opetuskäyttöön liittyy runsaasti pedagogisia 
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kysymyksiä, jotka edellyttävät nimenomaan pedagogista jatko- ja täydennyskoulutusta ja 

koko kouluyhteisön sitoutumista koulun ja opetuksen kehittämiseen. (Lehtiö 1998, 15.) 

 

Tieto- ja viestintätekniikan rooli opetuskäytössä muuttuu, kun opettaja tutustuu sen 

mahdollisuuksiin ja oppii soveltamaan erilaisia ohjelmia ja muuta digitaalista materiaalia 

omiin opetuksen tavoitteisiinsa. Tehokas tieto- ja viestintätekniikan opetuskäyttö 

edellyttääkin sitä, että opettaja todella on perehtynyt sekä itse tekniikkaan ja ohjelmistoihin 

että niiden pedagogisiin mahdollisuuksiin. Kun opettaja kokee tietokoneen hyödyllisenä 

resurssina, hän osaa käyttää sitä apuna oppimisen eri alueilla. Samalla kun opettajan 

tietotekniset taidot karttuvat, osaa hän myös suunnitella toimintaa, joka antaa oppilaille 

mahdollisuuden pohtia ja keskustella yhdessä sekä jakaa ratkaisuja keskenään ja toimia näin 

toistensa ohjaajina. Tällöin tieto- ja viestintätekniikka ei ole enää erillinen osa-alue, vaan se 

voidaan integroida muuhun toimintaan välineeksi, jonka avulla oppilaat voivat innostua 

oppimisesta. (Davis, Desforges, Jessel, Somekh, Taylor & Vaughan 1997, 22, Muhonen 

2001, 55-56.) 

 

Opettajan pedagoginen ja tietotekninen asiantuntijuus liittyvätkin toisiinsa läheisesti. Tieto- 

ja viestintätekniikan tarkoituksenmukaisen opetuskäytön ehtonahan on, että opettajalla on 

riittävät tietotekniset perustaidot. Muutoin tietoteknisten välineiden käyttöön liittyvät 

mahdolliset ongelmat saattavat hallita hänen tarkkaavaisuuttaan eikä hänelle jää kognitiivisia 

resursseja opetuksensa sisällön ja menetelmien pedagogiseen kehittämiseen. Tietotekninen 

asiantuntijuus onkin tärkeä tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön pedagogisen 

asiantuntijuuden kehittymisen edellytys. Toisaalta monilla sellaisilla opettajilla, jotka eivät 

vielä käytä tieto- ja viestintätekniikkaa intensiivisesti opetuksessaan, on sellaista syvällistä 

pedagogista tietämystä, jonka soveltaminen tieto- ja viestintätekniikan opetuskäyttöön 

saattaisi luoda perustan parempien oppimistulosten saavuttamiselle. Tieto- ja 

viestintätekniikan pedagogiset vaikutukset ovatkin riippuvaisia siitä, että tieto- ja 

viestintätekniikan käyttöä ohjaavat pedagogiset eivätkä tekniset näkökulmat. (Hakkarainen, 

Ilomäki, Lipponen & Lehtinen 1998, 12-14.) 

 

Opettajan pedagogisen ja tietoteknisen asiantuntijuuden kehittyminen vaatii, että opettaja 

asettaa jatkuvasti itselleen uusia haasteita, kokeilee ja testaa uudenlaisia pedagogisia 

käytäntöjä. Tämä on tärkeää erityisesti sen takia, että koko ajan kehittyvän tieto- ja 

viestintätekniikan opetuskäyttö luo alati uusia pedagogisia mahdollisuuksia, jotka voidaan 
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löytää vain uusien käytäntöjen järjestelmällisen kokeilun kautta. Mitä enemmän opettajat 

käyttävät tietotekniikkaa, sitä monipuolisemmat ja pedagogisesti kehittyneemmät ovat heidän 

käsityksensä tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön mahdollisuuksista. (Hakkarainen, 

Ilomäki, Lipponen & Lehtinen 1998, 15.) 

 

 

4.3. Tieto- ja viestintätekniikkaa hyödyntävä oppimateriaali  

 

 

Tieto- ja viestintätekniikkaa hyödyntävä oppimateriaali on monimuotoista. Se voi koostua 

ohjelmista, jotka tekevät tietyt työskentelytavat mahdollisiksi. Se voi myös olla autenttista 

materiaalia, joka palvelee oppilasta itsenäisessä, tutkivassa työssä. Sitä voi käyttää 

tiedonhakuun ja kommunikaatioon. Se voi myöskin olla materiaalia, joka tukee perinteistä, 

opettajan jäsentelyyn perustuvaa tiedonvälitystä. Opettajan työtä ohjaa käytännössä hyvin 

usein oppikirja. Opettajat etsivätkin pääasiassa oppimateriaaleja, jotka tukevat heidän 

opetussuunnitelman mukaista etenemistään. (Lehtiö 1998, 15.) Eri tilanteissa lapset voivat 

tehtävästä ja tavoitteesta riippuen työskennellä joko yksin, pareittain tai ryhmissä. 

Tietoteknisten mahdollisuuksien avulla lapset voivat muun muassa tehdä erilaisia kuvitus- ja 

suunnittelutehtäviä, työstää animaatioita, tallentaa ja dokumentoida arjen puuhia ja retkien 

tapahtumia tai vaikkapa valmistaa materiaalia näytelmiä tai leikkejä varten. (Kangassalo 

2001, 3.) 

 

Tietokoneiden piirrosohjelmat ovat eräs vaihtoehto muun opetuksen rinnalla käytettäväksi. 

Piirrosohjelma antaa lapsille tilaisuuden muun muassa monenlaiseen tutkimiseen kuten 

erilaisiin viivoihin ja muotoihin tutustumiseen. Piirrosohjelmien käyttökelpoisuus tulee hyvin 

esille erilaisten suunnittelu- ja mallintamistehtävien alueella. Piirrosohjelmat mahdollistavat 

sellaisten kohteiden ja asioiden mallintamisen, jotka kädentaitojen kehittymättömyyden 

vuoksi eivät vielä olisi lapselle mahdollisia. Suunnittelun ja mallintamisen tehtävät tukevat 

lasten hahmottamisen ja jäsentämisen kyvyn sekä ajattelun kehittymistä. Piirrosohjelmien 

suunnitelmallinen käyttö edellyttää, että opettaja on perehtynyt ohjelmaan hyvin. Hänen tulee 

osata ohjata lapsia monipuolisesti ohjelman toimintojen käyttöön. (Liukko & Kangassalo 

1998, 115-117.) 
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Opetusohjelma on rajattuun aihepiiriin tai laajempaan asiakokonaisuuteen keskittyvä 

tietokoneohjelma, joka pyrkii auttamaan käyttäjää asian omaksumisessa. Tyypillinen 

opetusohjelma sisältää opetuksen didaktiset periaatteet, tehtävien ratkaisut sekä 

etenemisohjeet oppilaalle. Opetusohjelman rooli oppimisprosessissa muistuttaakin perinteistä 

opettajan roolia. Ohjelma on opettaja, oppimisprosessin johtaja, tutor, ohjaaja tai jopa 

”tiedonsyöttäjä”. Opetusohjelman tavoite on aktivoida oppilas niin älyllisesti, 

emotionaalisesti, sosiaalisesti kuin funktionaalisestikin. Yleisimpiä opetusohjelmia ovat 

harjaannuttamisohjelmat eli drillit, joilla harjoitellaan mekaanisia taitoja kuten esimerkiksi 

laskutehtäviä tai vieraan kielen sanastoa. Tyypillisiä harjaannuttamistehtäviä ovat 

monivalintatehtävät, puuttuvien sanojen täydentäminen tekstiin, palapelin kokoaminen ja 

vastaavuuksien yhdistäminen toisiinsa hiirellä. Kuulusteluohjelmissa tietokone arpoo 

tehtävät, joihin oppilas vastaa itsenäisesti. Tällaiset ohjelmat voivat korvata perinteisiä 

kokeita. Opetuspelit eri oppiaineisiin, kuten esimerkiksi kielten opetukseen tarkoitetut CD- 

romit, pyrkivät luomaan motivoivan ympäristön oppimiselle. Nämä soveltuvat sekä 

eriyttämiseen että tukiopetukseen ja antavat oppilaille mahdollisuuden valita omia 

edellytyksiään vastaavan vaikeustason. Opetukseen soveltuvista tietokonepeleistä käytetään 

nimitystä edutainment (educational entertainment). Tällaisissa sovelluksissa yhdistetään 

pelien viihteellisyyden mukanaan tuoma kiinnostavuus ja opetettavan asian faktat. 

Perehdyttämisohjelmissa pääpaino on uuteen asiaan tutustuminen. Ohjelmat ovat yleensä 

systemaattisesti eteneviä johdatuksia opetettavaan asiaan ja ne sisältävät myös omaksumista 

tarkistavia tehtäviä. (Paananen & Lallukka 1994, 162, Kuoppala, Paananen & Ojala 1998, 43, 

Meisalo, Sutinen & Tarhio 2000, 108-110.) 

 

CD-rom- tietohakemistot soveltuvat tiedon hankintaan ja ilmiöiden tutkimiseen erilaisissa 

oppimis- ja opetustilanteissa. CD-romien käyttö tukee itsenäistä tiedon hankintaa ja 

tutkimista opetuksen yhteydessä tai spontaanin kiinnostuksen pohjalta. CD-rom- 

tietohakemistot sisältävät varsin runsaasti tietoa kuvien, animaatioiden, ääninäytteiden ja 

tekstin muodossa. Tietohakemistojen tiedon suuri määrä ja monet eri hakureitit edellyttävät 

kykyä hahmottaa laajoja kokonaisuuksia. Siksi opettajan on tunnettava hyvin käytössä oleva 

materiaali erityisesti pienten lasten ollessa kyseessä. (Liukko & Kangassalo 1998, 125.) 

 

Kuvalliset tietokonesimulaatiot soveltuvat erinomaisesti sellaisten ilmiöiden ja kohteiden 

tutkimiseen ja kuvaamiseen, joita muilla keinoilla on miltei mahdoton tutkia ja kuvata, kuten 
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esimerkiksi liikkeen ja muutoksen kuvaaminen ajassa ja tilassa. Fysikaalista todellisuutta 

koskevan kuvallisen tietokonesimulaation suunnittelussa edetään ilmiön tai kohteen 

huolellisesta havainnoimisesta ja tutkimisesta luonnollisissa olosuhteissa animaation 

toteuttamiseen. Animaatioon voi liittää myös äänen, jos aihe sen vaatii. Tavoitteena on oppia 

hahmottamaan yksittäisiä ilmiöitä ja kohteita sekä niiden välisiä suhteita, riippuvuuksia ja 

vuorovaikutusta. Ilmiöiden ja kohteiden huolellinen havainnointi on kognitiivisten 

toimintojen lähtökohta. Ilmiön tai kohteen hahmottaminen luo pohjan ilmiötä koskevan 

informaation muistamiseen sekä ajatteluun ja luovaan toimintaan. (Liukko & Kangassalo 

1998, 117-120.) 

 

Multimedialla tarkoitetaan kuvan, tekstin, liikkeen ja äänen muodostamaa kokonaisuutta, 

joka on toteutettu tietotekniikan välineillä. Multimedia soveltuu hyvin kuvaamaan teema- ja 

aihekokonaisuuksia, jotka sisältävät monen eri oppiaineen asioita. Oppilaiden kanssa 

multimedian avulla voidaan tiettyyn teemaan kuuluvia asioita käsitellä eri yhteyksissä niin, 

että kokonaisuus hahmottuu ja on hallittavissa suunnitelman mukaan. Yhtenä tavoitteena 

multimedian tekemisessä on, että tekijät itse perehtyvät teemaan seikkaperäisesti. Se antaa 

ulottuvuutta ja syvyyttä ilmiön ymmärtämiseen sekä auttaa ilmiötä koskevien käsitysten 

arvioimisessa ja täsmentymisessä. Multimedian etuja ovatkin monipuolisuus ja 

monitieteellisyys, sillä multimedia projektin parissa työskenneltäessä oppilaiden tietämys 

syvenee sekä projektin aiheesta että myös itse käytetystä tekniikasta. Multimedian tekeminen 

edellyttää myös pitkäjänteisyyttä ja monien eri tietolähteiden hyväksikäyttöä. Yhdessä 

tekeminen luo myös mahdollisuuksia monipuoliseen vuorovaikutukseen, sosiaalisten taitojen 

sekä yhteistyötaitojen kehittymiseen. Multimedia oppimisympäristönä tukee oppilaiden 

ongelmanratkaisukykyjä, oppimistaitojen kehittymistä sekä motivoi oppimisprosessin 

etenemistä. (Liukko & Kangassalo 1998, 121-123, Lammi, Karhula & Simola 2001, 38, Ivers 

& Barron 2002, 3-14.) 

 

Oppimisaihio on tiettyyn asiaan liittyvä tietopaketti, joka tavallisesti sisältää sekä toimivan 

ohjelman että taustatietoja. Sille on ominaista varsin pieni koko, mikä tekee sen helposti 

ladattavaksi. Jos tämän aihion käyttäjä on opettaja, hän voi sen avulla havainnollistaa 

opetuksensa aihetta. Jos taas oppilas on vaikka valmistautumassa kokeeseen, hän voi 

ohjelman avulla opiskella itsenäisesti. Oppimisaihioilla tuodaan lisäarvoa erityisesti sellaisiin 

oppimisprosessin vaiheisiin, esimerkiksi ilmiön vaiheiden kuvaamiseen, joita on muutoin 

vaikea opettaa tai oppijalle havainnollistaa. Oppimisaihio voi olla esimerkiksi pieni 
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simulaatio tai työvaihetta kuvaava lyhyt video verkossa, joka tuo autenttisen elementin 

oppimiseen. (Lehtiö 1998, 27, Silander & Koli 2003, 57.) 

 

Internet on järjestelmä, joka mahdollistaa tiedon siirtämisen, etsimisen ja vastaanottamisen 

maailmanlaajuisesti. Myös verkko-oppimisympäristöt toimivat Internetin välityksellä. 

Tällaiset verkostopohjaiset oppimisympäristöt on suunniteltu tukemaan osanottajien 

sitoutumista yhteisölliseen pyrkimykseen rakentaa uutta tietoa ja ratkaista yhdessä 

monimutkaisia ongelmia. Verkostopohjaisella oppimisympäristöllä tarkoitetaan 

tietokantajärjestelmän ympärille rakennettua ryhmätyöohjelmaa, jota käytetään joko erityisen 

asiakasohjelman tai tavanomaisen www-selaimen avulla. Tällaisten verkkoympäristöjen 

keskeinen ominaisuus on se, että ne luovat yhteisen työskentelyavaruuden usein eri paikoissa 

eri aikaan työskenteleville käyttäjille. (Hakkarainen, Lonka & Lipponen 1999, 135-136.) 
 

Digitaalinen oppimateriaali on mikä tahansa digitaalisessa muodossa oleva aineisto, joka 

on tarkoitettu tietyn aihepiirin opiskelua varten. Digitaalisessa oppimateriaalissa korostetaan 

tietyn sisältökokonaisuuden kattavaa esitystä, jota oppilas voi käydä läpi omalla tavallaan. 

Tärkeää on, että digitaalinen oppimateriaali tukee navigointia mekanismeilla, jotka auttavat 

oppilasta hahmottamaan, missä oppimateriaalin osiossa hän kulloinkin on ja mihin kannattaa 

seuraavaksi edetä. (Meisalo, Sutinen & Tarhio 2000, 115-117.) 

 

Digitaalisten oppimateriaalien tavoitteita ovat mm. opetustyön helpottaminen, opetuksen 

rikastuttaminen uusilla medioilla, tehokas tukiopetus, oppimateriaalien taloudellisempi 

tuotanto ja jakelu, oppimateriaalien laadun kehittäminen sekä uusien opetusmenetelmien 

kehittäminen. Opetustyö on opettajan työtä, joka muodostuu muun muassa opetuksen 

suunnittelusta, demonstroinnista, kokeiden suunnittelusta ja korjaamisesta, oppimistulosten 

arvioinnista, unohtamatta myöskään vuorovaikutusta ja sen ylläpitämistä opettajan ja 

oppilaiden välillä. Useimpia opetustyön vaiheita voidaan helpottaa tietoteknisin keinoin 

merkittävästi, mutta vasta sitten kun laitteet ja digitaaliset oppimateriaalit ovat helposti 

saatavilla ja opettajalla on kohtuulliset tietotekniikan käyttötaidot. Oppimateriaalien 

kustantajat tarjoavat oppikirjoihin digitaalisia oheistuotteita kuten CD-romeja ja www-sivuja. 

Nämä tuotteet toteuttavat osaltaan opetuksen rikastuttamisen tavoitetta. (Lehtiö 1998, Sinko 

& Lehtinen 1998, 212.) 
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Tukiopetus kuuluu niihin alueisiin, joilla digitaaliset oppimateriaalit lisäävät oppimistuloksia. 

Ohjelmat eivät välttämättä vastaa kaikkiin niihin haasteisiin, joita itseohjautuvalle oppijalle 

asetetaan, mutta niillä saattaa olla ratkaiseva merkitys aineissa, joissa perustietoihin 

muodostuneet aukkokodat estävät järkevän etenemisen jatkossa. (Lehtiö 1998, Sinko & 

Lehtinen 1998, 213.) 

 

Digitaaliseen oppimateriaaliin voidaan panostaa myös siksi, että se tarjoaa aiempaa 

taloudellisemmat tuotanto- ja jakelumenetelmät. Erityisesti vähälevikkisten materiaalien 

tuottaminen ja jakelu digitaalisessa muodossa tarjoaa säästöjä. Jos esimerkiksi käyttäjä 

kopioi Internet-palvelimelta itselleen ohjelman, tarjolla olevien ohjelmien määrä ei vähene 

yhdellä eikä varasto milloinkaan lopu. Digitaalisilla oppimateriaaleilla oppilaan ulottuville 

voidaan myös tuoda uudella tavalla autenttista materiaalia ja oppimateriaali voi tarjota 

useampia näkökulmia ilmiöihin ja näin mukautua erilaisiin oppimistyyleihin. Näin voidaan 

kehittää oppimateriaalien laatua. (Lehtiö 1998, Sinko & Lehtinen 1998, 213-214.) 

 

Tieto- ja viestintätekniikan käyttö opetuksessa on nähty merkittäväksi keinoksi tuoda uusia 

lähestymistapoja koulutuksen kenttään. Samalla itseohjautuvan oppimisen merkitys on 

korostunut. Koulun tulisi tämän näkemyksen mukaan ensisijaisesti auttaa oppilasta 

kehittymään itsenäiseksi oppijaksi ja vasta toissijaisesti välittää tietoa. Opetuksen ja 

opiskelun pitäisi luoda valmiuksia kysymysten asettamiseen ja tiedonhankintaan myös 

silloin, kun kenelläkään ei ole valmiita ratkaisuja. Tämän mukaan digitaalisten 

oppimateriaalien tavoitteena on siis myös uusien opetusmenetelmien kehittäminen. (Lehtiö 

1998, 19-22, 26; Sinko & Lehtinen 1998, 214). 

 

 

4.4. Internet koulukäytössä 

 

 

Internetin koulukäytöstä puhuttaessa ensimmäisenä yleensä nousee esiin tietoverkkojen 

tarjoamat mahdollisuudet tiedonhakuun. World Wide Webin muodostama maailmanlaajuinen 

tietolähteiden verkosto ja tiedonhaun tehokkuus ovat merkinneet suorastaan 

vallankumouksellista muutosta tiedon saatavuudessa. Tähän kehitykseen liittyy valtavia 

mahdollisuuksia, mutta myös aivan uudenlaisia ongelmia, joita koulussa tulisi pystyä 
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käsittelemään. Opetusta valmistellessaan opettajalla on erinomaiset mahdollisuudet saada 

aiempaa monipuolisempaa materiaalia käyttöönsä. Tietoverkkojen nopea tiedonhaku on 

myös mainio väline verrata oppikirjan tietoja ja näkemyksiä muihin lähteisiin. Projektityötä 

tekevät oppilaat eivät ole riippuvaisia vain tietosanakirjoista, vaan tutkittavasta asiasta on 

saatavissa hyvin monipuolista tietoa. Valtavan tietomäärän kohtaaminen on kuitenkin yksi 

www:n käytön ongelmista. Pahimmassa tapauksessa se voi johtaa irrallisten ja 

sattumanvaraisten tietolähteiden valintaan. Lähdekritiikin opettaminen ja löydetyn tiedon 

prosessoinnin opettaminen oppilaille onkin ensiarvoisen tärkeää tietoverkkoja 

hyödynnettäessä. (Lehtinen 1997, 34-35.) 

 

Internet on merkinnyt etäopetuksen ja yleensäkin tieto- ja viestintätekniikan 

opetussovellusten kannalta valtavaa edistysaskelta. Internet antaa mahdollisuuden 

kohtuullisin taloudellisin resurssein kaataa ajan ja paikan asettamia rajoituksia. Odotukset 

ovat niin korkealla, että yhteiskunta on panostanut oppilaitosten saamiseen Internet-

yhteyksien piiriin. Internetin www-palvelussa onkin tarjolla valtava määrä tietoa. 

Vuosituhannen vaihteessa arvioitiin Internetistä löytyvän yli miljardi www-sivua. 

Ongelmana on kuitenkin olennaisen tiedon löytäminen sirpalemaisesta tietomassasta sekä 

tiedon luotettavuuden ja ajankohtaisuuden varmistaminen. Huomattavaa osaa www-sivuista 

ei ole mitenkään tarkistettu asiasisällön tai kieliasun osalta. Lisäksi ei ole mitään takeita 

Internetistä löytyvän tietolähteen pysyvyydestä. Ongelmana on myös tiedon alkuperän ja 

tekijänoikeuksien varmistaminen. Huolimatta kaikista Internetin tuomista ongelmista on se 

kuitenkin oikein käytettynä erinomainen tietolähde ja oppikirjojen sekä muun 

oppimateriaalin täydentäjä. Internetistä onkin saatavissa monenlaisia aineistoja, kuten 

erilaisia tekstitiedostoja sanalistoista kaunokirjallisuuteen, kuvia ja kaavioita, digitoitua ääntä 

puheesta musiikkiin, videoita lyhyistä mainospätkistä opetusvideoihin sekä esimerkiksi 

dynaamisia ja vuorovaikutteisia esityksiä opetus- ja tutkimustarkoituksiin käytettävistä 

simulaatioista ja ajanvietteeksi tai opetuskäyttöön tarkoitettuja erilaisia pelejä. (Meisalo, 

Sutinen & Tarhio 2000, 79-80.) 

 

Tietoverkot ovatkin erinomainen mahdollisuus kehittää tiedonkäsittelytaitoja ja laajentaa 

oppimista luokkahuoneesta ja oppikirjasta todelliseen maailmaan ja moniin tietolähteisiin. 

Verkoista tietoa hakemalla, arvioimalla ja yhdistämällä oppija voi olla aktiivinen ja 

konstruoida ymmärrystään. Opetustilanteissa tietoverkkojen käytöllä on myös vaaransa ja 

oppijaa onkin ohjattava arvioimaan tietoa ja konstruoimaan omaa ymmärrystään niin, ettei 
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hän sorru vain mekaanisesti kopioimaan löytämäänsä tietoa. Mitä vähemmän käyttäjä tietää 

ennestään aiheesta, sitä vaikeampi hänen on arvioida tiedon käyttökelpoisuutta ja 

luotettavuutta, ja sitä enemmän hän tarvitsee ohjausta tiedon arvioimiseksi. Myös lähdetiedot 

ja suorat lainaukset olisi opittava merkitsemään jo pieniltäkin tuntuvissa oppilastöissä. 

Referaatteja ja suoria lainauksia voi hyvin käyttää, kunhan ne vain ovat osa suurempaa, 

oppilaan itse muodostamaa kokonaisuutta ja lähteet muistetaan mainita. Tiedon etsimisen ja 

oikeanlaisten hakusanojen käyttämisen taito on myös yksi opittavista asioista tietoverkkoja 

käytettäessä, sillä vaarana on, että tiedon etsimisestä muodostuu päämäärätöntä selailua ja 

satunnaisten tietolähteiden löytämistä. Olennaista onkin, että tiedon etsimisen perustana on 

jokin mielekkäästi valittu kysymys tai ongelma, joka oppilaiden tulee selvittää. Mielekkään 

kysymyksen tai ongelman muokkaaminen puolestaan edellyttää opettajan ohjausta, ettei 

tehtävä muodostu liian laajaksi. (Ilomäki & Silander 1997, 14-15, 51-53.) 

 

Internet-yhteyksien laajeneminen, tietokoneiden määrän lisääntyminen ja koulutyötä 

paremmin palvelevien tietokantojen kehittyminen luovat edellytykset sille, että elektronisesta 

tiedonhausta tulee hyvin nopeasti osa arkipäiväistä opetusta, opiskelua ja oppimisprosessia. 

Tiedonhaun helpottuminen johtaa kognitiivisten haasteiden kasvuun. Tiedon määrän, 

pirstaleisuuden ja epäluotettavuuden hallinta edellyttää aiempaa kehittyneempiä 

tiedonkäsittelyn strategioita ja metakognitiivisia taitoja. Tietoverkkojen kautta tapahtuva 

tiedonhaku tarjoaakin erinomaisen ympäristön kehittyneempien tiedon käsittelyn ja kriittisen 

arvioinnin taitojen opetteluun. Mielekkäät tiedolliset kysymykset eivät synny tyhjästä tai 

irrallisista tiedonhaun tuloksista, vaan hyvin organisoiduista aiemmista tiedoista, joiden 

pohjalta uutta tietoa voidaan prosessoida. (Lehtinen 1997, 37-38.) 

 

Www-työt ovat luontevasti yhteistoiminnallisen oppimisen projekteja. Ne ovat rajattuja 

projekteja, joissa projektityön ja ylipäätään yhteistyön taidot kehittyvät. Projektityöt myös 

vaativat monimutkaisempia kognitiivisia prosesseja, mikä voi johtaa laadukkaampaan 

oppimiseen. Yleensä työt ovatkin laajahkoja kokonaisuuksia, mikä edellyttää oppilailta 

sisällön suunnittelua ja tekemistä, visuaalista näkemystä ja osaamista sekä tietoteknistä 

taitoa. Jokaisella oppilaalla ei tarvitse olla kaikkia näitä taitoja, sillä ryhmän jäsenten 

erityistaidot mahdollistavat jaetun asiantuntijuuden ja vertaisoppimisen toteutumisen. Näin 

oppilaat voivat oppia ollessaan ryhmänsä asiantuntija ja opettaessaan ryhmänsä muita 

jäseniä. Jaettu asiantuntijuus onkin haasteellinen ja kiinnostava seuraus muuttuvasta 

oppimisympäristöstä. Koska työprosessi hajautuu erilaisiksi tehtäviksi ja sen seurauksena 
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myös oppimisprosessi hajaantuu, on välttämätöntä kehittää myös oppilaiden henkilökohtaista 

opiskelusuunnittelua ja eriytyvää oppimista. Oppimisen päämäärä eli elämässä tarvittavat 

tiedot ja taidot toteutuu tässä hyvin, sillä työt tehdään aina jollekin. Tuotos ei ole vain 

opettajaa varten, vaan www-dokumentit ovat julkisia ja edustavat näin “oikeaa” elämää. 

(Ilomäki & Silander 1997, 62-63, Sandholtz, Ringstaff & Dwyer 1997, 77, Guzdial 1998, 47-

48.) 

 

Www on muodostanut demokraattisen julkaisukanavan, jossa on helppo julkaista omat 

tuotokset kenen tahansa Internet käyttäjän nähtäväksi. Tällaisen mahdollisuuden olemassaolo 

tuokin oppilaiden toteuttamiin projekteihin aivan uudenlaisen ulottuvuuden. Esitelmiä ja 

tutkielmia ei enää tuoteta vain harjoittelun vuoksi, vaan oma tuotos tulee olemaan samasta 

asiasta kiinnostuneiden ulkopuolisten tiedonetsijöiden nähtävissä. Tällainen yhteys koulun 

ulkopuolisen maailman kanssa voi olla erityisen merkityksellinen. Oppilaiden tuottamista 

töistä tulee paljon mielekkäämpiä, autenttisempia ja myös vaikutuksiltaan 

merkityksellisempiä, kun aineistosta tulee osa Internetin kautta jaettavaa maailmanlaajuista 

tietopääomaa. (Lehtinen 1997, 30.) 

 

Internet luo hyvän keinon myös muunlaisen julkaisutoiminnan harjoittelulle. Esimerkiksi 

koulun kotisivujen tuottaminen oppilaiden projektina avaa monenlaisia mahdollisuuksia. Sen 

lisäksi, että kotisivuilla voi julkaista oppilaiden tekemiä projekteja, siellä voi olla tiedotuksia 

oppilaille, opettajille ja vanhemmille. Kotisivut myös toimivat koulun mainoksena, joten 

oppilaiden tuottamat esittelyt ja tietopaketit eri aihepiireistä tulevat todelliseen tarpeeseen 

eivätkä vain opettajan nähtäväksi. Samalla voidaan pohtia, miten mainoksesta saataisiin 

mahdollisimman huomiota herättävä ja kiinnostava. Lisäksi, kun koululla on omat 

kotisivunsa, antaa se koulusta vaikutelman tietotekniikkaan hyödyntävästä yhteisöstä. (Grey 

1999, 81.) 

 

Perustellusti voidaan väittää, että Internet mahdollistaa luovan ja tutkivan oppimisen. 

Oppilaat voivat itsenäisesti muokata oppimisprosessiaan ja selvittää ongelmia ja ilmiöitä 

tietoverkkoja hyödyntäen. Sen avulla oppija voi halutessaan kommunikoida globaalisti, etsiä 

tietoa ja toimia oma-aloitteisesti ja interaktiivisesti. Luovuus korostuu varsinkin Internetin 

laajamittaisemmassa hyötykäytössä. Tuottamalla materiaalia verkkoon oppija joutuu 

ponnistelemaan enemmän ja paneutumaan syvemmälle aiheeseen kuin perinteisessä 

luokkaopetuksessa. Lisäksi tietoverkot tuovat oppilaiden ulottuville koulun ulkopuolisen 
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elämän autenttisia ongelmia, joiden kautta oppilaat voivat oppia todellisen elämän 

konteksteissa. Todellinen Internetin hyötykäyttö edellyttää myös opettajalta rohkeutta 

muuttaa oppimis- ja opetuskäsityksiään sekä asettua asemaan, jossa hän itse ei ole enää yksin 

asiantuntija vaan myös vertaisoppija. On kuitenkin muistettava, että vaikka niin Internetiä 

kuin verkko-oppimisympäristöjä voidaan käyttää eri oppiasteilla, on pohdittava huolellisesti, 

milloin niiden käyttö on järkevää ja millaisia eroja käytössä on eri ikäkausina ja eri 

oppilaitosten kesken. Samoja menetelmiä ja periaatteita ei voikaan hyödyntää peruskoulussa 

ja yliopistossa, vaan oppijan valmiudet, tietotaito ja lähtötaso on verkko-opetuksessa ja 

Internetin hyödyntämisessä huomioitava entistä tarkemmin. Tämä ei kuitenkaan estä 

käyttämästä verkkoja opetuksen apuvälineenä jo peruskoulun alaluokilla. Varhain aloitetun 

tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön ansiosta oppilaat oppivat työskentelemään verkkojen 

ja koneiden kanssa luontevasti aivan kuin kynän ja paperin kanssa. (Kozma & Shank 1998, 5, 

22, Haasio 2001, 14, 16.) 
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5. Tietoverkot opetus- ja oppimisprosessissa 

 

5.1. Verkkopedagogiikasta ja siihen liittyvistä käsitteistä 

 

 

Tieto- ja viestintätekniikan nopea kehittyminen on avannut uusia mahdollisuuksia opetus- ja 

kasvatustoimintaan. Esimerkiksi verkkopohjaiset oppimisympäristöt ovat avaamassa 

monipuolisia tiedonvälityksen, vuorovaikutuksen ja ohjauksen kanavia. Toisaalta tieto- ja 

viestintätekniikka on vain väline, joka itsessään ei tee opetusta sen onnistuneemmaksi. 

Verkkoympäristössä opiskeltaessa keskeistä ei olekaan käytetty tekniikka, vaan se 

pedagoginen näkemys, jonka pohjalta verkon välityksellä mahdollistettavia 

oppimiskokemuksia on suunniteltu. Huomion keskipisteeseen nousee siten käsitys 

opettamisesta ja oppimisesta, oppijasta ja hänen kohtaamisestaan oppimisprosessin aikana. 

Myös oppilaiden kannalta verkkopedagogisten ratkaisujen voi katsoa edellyttävän tiettyä 

sopeutumista. Ensinnäkin tämä sopeutuminen edellyttää valmiutta teknologian 

käyttöönottoon ja myös mahdollisten ennakkoasenteiden voittamista. Toisaalta on kyse 

kasvamisesta verkko-opetuksen toimintakulttuuriin, jossa vastuu oppimisesta on yhä 

enemmän oppijalla itsellään. (Kiviniemi 2000, 7, 143.) 

 

Tieto- ja viestintätekniikka tuo kouluoppimiseen mahdollisuuden osallistua virtuaalisesti 

toimintoihin, joihin ei olisi muuten pääsyä. Pedagogiikan haasteeksi jää näiden ympäristöjen 

kehittäminen sellaisiksi, että ne tukevat todellista oppimista, eivätkä vain tarjoa irralliseksi 

jäävää viihteellistä kokemusta. Verkkopedagogisten ratkaisujen tuleekin kehittyä koko ajan 

siinä missä muunkin opetustoiminnan. (Lehtinen 1997, 17.) Verkkopedagogiikalla voidaan 

siis käsittää kaikki käytänteet, menetelmät ja mallit, joilla edistetään ja tuetaan verkko-

oppimisympäristöissä tapahtuvaa oppimista (Silander & Koli 2003, 103). 

 

Tietokoneavusteisen yhteisöllisen oppimisen työvälineet voivat ratkaisevasti edistää yhteistä 

tiedonhankinta- ja tutkimusprosessia, tiedon konstruointia, argumenttien vertailua, 

dokumenttien tuottamista sekä tuotosten reflektointia ja tällä tavoin edistää syvällistä 
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oppimista. Jo pelkkä sähköposti viisaasti käytettynä näyttää avaavan kiinnostavia 

mahdollisuuksia uudenlaisten vuorovaikutussuhteiden rakentamiseen sekä oppilaiden kesken 

että opettajan ja oppilaiden välille. (Lehtinen 1997, 31-32.) 

 

Verkkoympäristö voi olla eräs keino, jonka avulla voidaan lähentää koululaitoksen ja sitä 

ympäröivän yhteiskunnan keskinäisiä suhteita. Verkkoympäristö voikin tuoda uutta 

ulottuvuutta tavoitteelliseen kasvatus- ja opetustoimintaan. Koulun ja opettajan on 

kohdattava informaalien oppimisympäristöjen haaste ja osattava käyttää sitä myös oman 

oppimisensa rakennusaineena. Formaalin ja informaalin oppimisen voidaankin katsoa 

täydentävän toisiaan verkottuvassa maailmassa. Verkostoitumalla voidaan murtaa koulun ja 

ympäröivän yhteiskunnan raja-aitoja siten, että oppilaat osallistuvat koulun ulkopuolisiin 

toimintoihin ja heitä ympäröiviin asiantuntijakulttuureihin. (Kiviniemi 2000, 67-69.) 

 

Yksi keskeinen verkkopedagogiikan alaan liittyvä käsite on virtuaalikoulu. Se viittaa koulun 

toimintoja telekommunikaatio- ja verkkovälinein korvaaviin informaatiojärjestelmiin. 

Äärimuodossaan virtuaalikoulu ei tarvitse fyysistä koulurakennusta, vaan kaikki toiminnot 

hoidetaan verkkojen kautta. Suomessa virtuaalikoulun ajatusta on toteutettu siten, että 

joitakin koulun tehtäviä on siirretty verkkoon. Toinen tulkinta virtuaalikoululle ja varsinkin 

virtuaaliluokalle on liittynyt opetustilanteen siirtämiseen tieto- ja viestintätekniikan avulla 

ajasta ja paikasta riippumattomiin avoimiin ympäristöihin. Virtuaalikoulu käsite esiintyy 

myös opetusministeriön ja Opetushallituksen asiakirjoissa ja suunnitelmissa. Esimerkiksi 

opetusministeriön Koulutuksen ja tutkimuksen tietostrategiassa 2000-2004 virtuaalikoulu 

hahmotetaan suomalaisena kouluna, jossa yhdistyvät laadukkaan lähi- ja etäopetuksen edut. 

Keskeistä tällöin ovat tietoverkot ja verkko-opiskelu, jotka vastaavat mahdollisimman hyvin 

tulevaisuuden toimintaympäristöä, joka puolestaan edellyttää tieto- ja viestintätekniikan 

hyödyntämistä ja kykyä verkostomaiseen opiskeluun. (Tella, Vahtivuori, Vuorento, Wager & 

Oksanen 2001, 20.) 

 

Verkko-opetukseen ja opetusteknologiaan liittyvän kehittymisen myötä myös erilaisiin 

oppimisympäristöihin, oppimis- ja opetustapoihin liittyvä käsitteistö on laajentunut. 

Käsitteistä yleisimpiä ovat muun muassa virtuaalinen oppimisympäristö, avoin 

oppimisympäristö, moderni oppimisympäristö ja verkostopohjainen oppimisympäristö. 

(Kiviniemi 2000, 9.) Näillä oppimisympäristöön liittyvillä käsitteillä tarkoitetaan 

ohjelmistoa, jolla ajasta ja paikasta riippumatta pystytään tarjoamaan oppijalle www-
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selaimen kautta sekä oppimateriaalia että mahdollisuus vuorovaikutukseen. Tällainen 

oppimisympäristö ei ole vain elektronista itseopiskelumateriaalia, vaan sen avulla voidaan 

luoda oppimistilanteita ja mahdollisuuksia yksilölliseen tiedonrakentamiseen sekä 

yhteisölliseen oppimiseen aktiivisen oppijan ajattelutoiminnan ja käytännön ongelmiin 

sidotun materiaalin avulla. (Korpi, Niemi, Ovaskainen, Siekkinen & Junttila 2000, 1-2.)  

 

Tietokoneavusteinen opetus on muuttunut tietoverkko-oppimisen ja e-oppimisen kautta 

verkko-oppimiseksi. Termit verkko-opetus, verkko-opiskelu ja verkko-oppiminen 

kuvaavatkin samaa prosessia opettajan, oppijan ja prosessin tavoitteen näkökulmasta. 

(Kalliala 2002, 19.) Verkko-opetuksella viitataan usein opetukseen, opiskeluun ja 

oppimiseen, jota tuetaan tai jonka jokin osa perustuu tietoverkkojen kautta saataviin 

aineistoihin (Tella, Vahtivuori, Vuorento, Wager & Oksanen 2001, 21). Verkkomateriaali 

puolestaan tarkoittaa erityisesti opetus- ja opiskelutarkoituksia varten luotua materiaalia, 

mutta myös jo verkossa valmiina olevaa aineistoa, jota käytetään didaktisiin päämääriin 

(Tella, Nurminen, Oksanen & Vahtivuori 2001, 220). 

 

Seuraavissa tutkimusraportin luvuissa oppimisympäristöistä puhuttaessa käytetään lähinnä 

käsitteitä avoin oppimisympäristö, verkostopohjainen oppimisympäristö tai lyhyesti 

verkkoympäristö synonyymeinä toisilleen. Opettajan roolista puhuttaessa käytetään vuoroin 

käsitteitä ohjaaja ja opettaja samassa merkityksessä huolimatta sanojen merkityksen vivahde-

erosta. Käsitteiden moninaisuuden ja osittaisen vakiintumattomuuden vuoksi on vaikea 

pitäytyä vain joissakin tietyissä termeissä. 

 

 

5.2. Verkko-oppimisympäristöt 

 

 

Verkostopohjainen oppimisympäristö on toteutettu Internetiä ja verkkoteknologiaa 

hyödyntäen. Se muodostuu yleensä hypertekstirakenteista, hyper- ja multimediasta, linkeistä, 

keskustelualueista ja muista vuorovaikutuskanavista sekä mahdollisesti vuorovaikutteisista, 

ohjelmoiduista sivuista ja tekstinkäsittelyohjelmista. (Manninen 2003, 28.) Verkkopohjaiset 

ympäristöt ovat siis tietoverkkoja hyödyntäviä avoimia oppimisympäristöjä. Ne luovat 
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puitteet tiedon aktiiviselle kehittelylle ja rakentelulle sekä välittävät oppijoiden 

vuorovaikutusta ja yhteisöllistä oppimista. (Silander & Koli 2003, 103.) 

 

Opettajan työ on laajentunut käsittämään luokkahuoneissa tapahtuvan opetuksen lisäksi 

avoimien oppimisympäristöjen käytön opetuksen ja oppimisen tukena. Opettajalta 

edellytetään tieto- ja viestintäteknisten valmiuksien lisäksi kykyä ohjata oppimisprosesseja, 

joihin liittyy tiedonhankintaa, tiedonkäsittelyä ja tiedon tuottamista. Avoimet 

oppimisympäristöt tarjoavat mahdollisuuden yhteisölliseen tiedonrakenteluun. Tietoverkot 

tarjoavat jo itsessään erinomaisen avoimen oppimisympäristön, jossa oppilaat voivat 

toteuttaa itseohjautuvasti tutkimus- ja opiskeluprosesseja itse asetettuihin päämääriin 

pyrkien. Toisaalta tietoverkko ympäristönä voi johtaa myös päämäärättömään vaelteluun 

tietolähteestä toiseen, mikä puolestaan johtaa oppimispäämäärien hajautumiseen ja 

hämärtymiseen. Verkkoympäristöt eivät sellaisenaan takaa oppimista eikä tekniikka itsessään 

automaattisesti tee oppimisympäristöstä avointa ja joustavaa, mutta se antaa välineet 

toteuttaa käytännössä hyvän opetuksen ja oppimisen periaatteita. Opettajan tehtäväksi jää 

auttaa oppilasta palasten liittämisessä pidemmän aikavälin päämääräsuuntautuneeseen 

opiskeluun. Avoimia oppimisympäristöjä ideoitaessa on yleensä lähdetty siitä, että 

irrottautuminen yhtenäisesti etenevästä opettajajohtoisesta opetuksesta avaa paremmat 

mahdollisuudet erilaisille oppilaille yksilöllisten intressiensä toteuttamiseen ja erilaisten 

kykyjensä käyttöön. (Lehtinen 1997, 16-17, 20, Koli & Kylämä 2000, 27.) 

 

Verkkoympäristöä suunniteltaessa tarvitaan myös verkkodidaktiikan asiantuntijaa. 

Verkkodidaktiikan asiantuntijan tehtävänä on tukea sisällön asiantuntijaa oppimateriaalin 

tuottamisessa. Tämä tarkoittaa materiaalin muokkaamista sekä vuorovaikutuksellisuuden ja 

toiminnallisuuden suunnittelua. Samoin verkkodidaktiikan asiantuntija voi olla 

suunnittelemassa verkkoympäristön rakennetta eli sitä, miten ympäristössä edetään ja miten 

eri osioiden välillä liikutaan. Myös erilaisten oppimista tukevien työskentelymuotojen 

suunnittelu on tärkeää. Materiaalin didaktinen suunnittelu tarkoittaa usein opetettavan 

asiasisällön arviointia verkkoympäristön käytettävyyden sekä oppijan oppimisprosessin 

näkökulmista käsin. (Kiviniemi 2000, 27.) 

 

Useissa viime vuosina kehitetyissä tietokoneavusteisissa oppimisympäristöissä on 

sisältöalueen monimutkaisuus tietoisesti huomioitu. Periaatteena erilaisissa 

lähestymistavoissa on oppilaiden tutustuttaminen opiskeltavien asioiden kompleksisuuteen 



 

 

 

43

heti oppimisprosessin alusta lähtien. Yhtenä modernien oppimisympäristöjen 

kehittämishankkeiden päämääränä on ollut kehittää teknologiarikkaita ympäristöjä, jotka 

tukevat tiedollisten käsitteiden ja konkreettisten taitojen rakentumista oppilaissa 

itseohjautuvan ja kokeilevan toiminnan sekä systemaattisen ohjauksen avulla. (Lehtinen 

1997, 22-23.) 

 

Tietotekniikan opetussovellusten suunnittelu ja käyttö tulisikin alistaa kehittyneille 

kognitiivisille ja pedagogisille ideoille, jotta niillä olisi vaikutusta oppilaiden ajattelutaitojen 

kehittymiseen. Kognitiivisesta näkökulmasta lupaavimpia tietoteknisiä sovelluksia ovat 

avoimet verkostopohjaiset oppimisympäristöt, jotka tarjoavat välineitä ja tukea oppilaan 

aktiiviselle tiedon tuottamiselle sekä oppilaiden yhteistoiminnalle ja vuorovaikutukselle. 

(Hakkarainen 1997, 61.)  

 

Tällaisesta verkostopohjaisesta oppimisympäristöstä, joka soveltuu peruskoulun alaluokilla 

käytettäväksi, on hyvänä esimerkkinä CSILE -järjestelmä (Computer Supported Intentional 

Learning Environment). CSILE on luokan sisäiseen lähiverkkoon pohjautuva 

hypermediajärjestelmä, jonka ytimenä on oppilaiden itsensä luoma tietokanta. CSILE:ä voi 

käyttää integroituna kaikkien oppiaineiden yhteydessä ja se tukeekin oppilaiden 

itseohjautunutta projektityöskentelyä. Tämä verkkoympäristö tarjoaa välineet teksti- ja 

grafiikkamuodossa olevan tiedon tuottamiselle. Keskeisiä CSILE:n käyttötapoja ovatkin 

tiedon esittäminen ja kehittely kirjoittamalla ja visualisoimalla. Tietoa voidaan CSILE:n 

avulla rakennella, kehitellä, tutkia ja jäsentää. Tietokantaan tuotettua tietoa voidaan nimetä, 

luokitella ja hakea oppilaiden itse laatimien hakusanojen avulla. Oppilaiden tuottamaan 

tietoon voidaan tietoverkon avulla kytkeä myös toisten oppilaiden kommentteja tuotoksesta. 

Oppilaat voivat myös yhdistellä tietokantaan eri yhteyksissä tuotettua tietoa linkittämällä ne 

toisiinsa. Oppilaat ovat itse vastuussa tietokantaan tuotetusta tiedosta. Kaikki heidän 

tuottamansa tieto on julkista eli jokaisen järjestelmää käyttävän oppilaan saatavissa. 

Halutessaan oppilaat voivat kuitenkin luoda myös yksityisiä tietokonemuistiinpanoja eli 

nootteja. CSILE-ympäristössä oppilaat työskentelevät joko yksin tai pienissä ryhmissä. 

CSILE:n yhtenä tarkoituksena onkin välittää kunkin oppilaan tutkimusprosessin tueksi 

oppilasyhteisössä piileviä sosiaalisesti hajautuneita kognitiivisia voimavaroja. CSILE- 

teknologia mahdollistaa myös Internet-yhteyden, jolloin oppilaat voivat työskennellä myös 

muissa tietokannoissa maailmanlaajuisesti. Vaikka CSILE on suhteellisen yksinkertainen 

käyttöliittymä, se kätkee taakseen tutkimustietoon perustuvia kehittyneitä suunnittelu- ja 
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pedagogisia periaatteita, joiden varassa CSILE -ympäristö rohkaisee oppilaiden reflektiivisen 

ajattelun kehitystä. Vertailut ovat osoittaneet, että CSILE -ympäristöä käyttäneiden luokkien 

oppilaat saavuttavat olennaisesti muita oppilaita parempia oppimistuloksia sekä perinteisillä 

koulusaavutustesteillä että opitun ymmärtämistä ja soveltamista edustavilla testeillä 

mitattuna. (Hakkarainen 1997, 62-63, 75, 79.) 

 

Tutkivan oppimisen menetelmä, jota myös CSILE -ympäristössä hyödynnetään, soveltuukin 

hyvin verkkoympäristössä tapahtuvaan opiskeluun, mutta se edellyttää opettajalta syvällistä 

oppimiskäsitysten pohdintaa ja monien vakiintuneiden käytäntöjen uudelleenajattelua. Myös 

oppilailta edellytetään omakohtaista sitoutumista opiskeluun ja älyllistä ponnistelua. Tästä 

syystä motivointiin onkin syytä kiinnittää erityistä huomiota. (Koivisto, Huovinen & Vainio 

1999, 60.) Tutkivassa oppimisessa oppilaat ratkaisevat asettamiaan ongelmia tekemällä 

tutkimusta. Tutkivan oppimisen pedagogiikkaa luonnehtivat työskentelyn kohdistuminen 

tietoon ja ymmärrykseen liittyvien käsitteellisten ongelmien ratkaisemiseen ja oppilaiden 

omien ajatusten ja tulkintojen tuottaminen ja kehitteleminen sekä sitoutuminen asteittain 

syvenevään tutkimusprosessiin. Lisäksi sitoudutaan julkiseen tiedonkehittelyyn, mikä 

tarkoittaa sitä, että kunkin ajatukset ja tuotetut tiedot ovat kaikkien hyödynnettävissä ja 

kommentoitavissa. Olennaista tutkivassa oppimisessa on myös mahdollisuus osallistua 

palautteeseen, vuorovaikutukseen ja yhteiseen pohdintaan. (Hakkarainen, Lonka & Lipponen 

1999, 206.) 

 

Verkkopohjaisten oppimisympäristöjen yksi keskeisimpiä elementtejä on keskusteluareena. 

Usein törmätäänkin ratkaisuihin, joissa verkko-oppimisympäristössä on keskusteluryhmä 

vain sen takia, että se on ohjelmoitu. Pelkkä teknologinen peruste keskusteluryhmien 

käyttöön ei kuitenkaan riitä. Vuorovaikutuksen tarkoituksen tiedostamatta jättäminen ei 

kuitenkaan välttämättä merkitse sitä, ettei vuorovaikutus verkossa onnistuisi. Jos aihe on 

sopiva tai osallistujat aktiivisia keskusteluja, saattaa vuorovaikutus olla hyvinkin vilkasta 

ilman sen mietitympää tarkoitusta. Oppimisen kannalta tulokset sen sijaan voivat olla laihoja 

keskustelun vilkkaudesta huolimatta. Vuorovaikutuksella tulisi siis olla perusteltu 

pedagoginen ja sosiaalipsykologinen tarkoitus. (Matikainen 2001, 124.) 

 

Tavallisimpia verkkopohjaisten oppimisympäristöjen vuorovaikutusvälineitä ovat sähköposti 

ja keskusteluryhmät. Nämä ovat sinällään helppoja välineitä käyttää, eivätkä vaadi suuria 

tietoteknisiä taitoja. Välineiden valinnassa on kuitenkin pidettävä mielessä kohderyhmä ja 
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viestinnän tarkoitus. Vuorovaikutusvälineet pitää sovittaa kohderyhmän osaamistasoon. 

Välineiden käyttöä määräävä tekijä on myös viestinnän tarkoitus. Esimerkiksi erilaiset 

oppiaineet soveltuvat eri tavoin verkkopohjaiseen viestintään. On selvää, että esimerkiksi 

matematiikan tehtävät saattavat vaatia kädestä pitäen neuvomista, jolloin verkon välityksellä 

on vaikea järjestää ohjausta. Toisaalta matemaattisten ongelmien yhteinen pohtiminen voi 

hyvinkin olla onnistunutta myös verkkovuorovaikutuksen kautta. (Matikainen 2001, 125-

126.)  

 

Hyvä verkko-oppimisympäristö tukee opettajan ja oppilaan mahdollisuuksia esittää ja jopa 

julkaista omia ajatuksiaan ja töitään toisille tai vaikkapa koko verkottuneelle maailmalle. 

Verkkoympäristöissä käytettävistä ryhmätyöohjelmista löytyy useimmiten opettajan ja 

oppilaan avuksi tarkoitettuja helppokäyttöisiä sisällöntuottamisen ja verkkomateriaalin 

laatimisen välineitä. Usein on myös mahdollisuus tallentaa tietokantaan omia dokumentteja, 

kuten edellä esitellyssä CSILE -ympäristössä. Kaiken kaikkiaan verkkoympäristöjen 

ryhmätyöohjelmat ovat lähestymässä intranetin eli yhteisön, koulun tai yrityksen sisäisen 

verkon ominaisuuksia. Ohjelman käyttö opetuksen ja opiskelun välineenä voidaan laajentaa 

yhteiseksi materiaalipankiksi, käyttäjänhallinnan tai kohdennetun viestinnän välineeksi. 

(Tella, Vahtivuori, Vuorento, Wager & Oksanen 2001, 68.) 

 

Verkkoympäristö ei sinänsä takaa laadullisesti parempaa oppimista, vaan sen hyödyllisyys 

riippuu laitteistojen, ohjelmistojen ja niiden kehittäjien lisäksi kaikkein merkittävimmin 

opettajan innovatiivisista didaktisista taidoista, kyvystä innostaa ja saada oppilaat toimimaan 

yhdessä. Moniulotteisena ja rikkaana toimintaympäristönä didaktinen verkkoympäristö 

näyttää kuitenkin mahdollistavan oppilaiden tiedonhankinta-, hallinta- ja tutkimustaitojen 

kehittymisen. (Tella, Vahtivuori, Vuorento, Wager & Oksanen 2001, 219.) 

 

 

5.3. Verkko-opetus ja –oppiminen 

 

 

Verkko-opetus on opetusta, jossa hyödynnetään verkkopohjaisia, avoimia 

oppimisympäristöjä. Verkko-opetus voi varsinaisen verkossa työskentelyn lisäksi sisältää 

myös lähiopetusta. Verkko-opetusta kuvaa keskeisesti koko oppimisprosessin aikainen 
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ohjaus ja palaute, jonka pohjalta oppija kehittää omaa osaamistaan. Oppimisprosessissa eri 

elementit, kuten opetustilanne, oppimistehtävät, ohjaus, palaute ja arviointi muodostavat 

yhtenäisen kokonaisuuden. Verkko-opetuksessa oppijalle näkyväksi tehty oppimisprosessi ja 

oppiminen hahmottuvatkin kokonaisvaltaisena prosessina, jossa opetustilanteet integroituvat 

toisiinsa oppimistehtävien, ohjauksen ja arvioinnin kautta. (Koli & Silander 2002, 31.) 

 

Verkko-opetus on pitkälti opiskelu- ja toimintaympäristöjen suunnittelua ja rakentamista. 

Suunnitteluvaiheessa opettaja valitsee välineet ja ohjelmistot ja perustelee itselleen niiden 

käytön. Tässä yhteydessä hän myös arvioi sekä omia että luokkansa työtapoja. 

Verkkoympäristössä toimiessaan opettajan onkin yhdistettävä oma osaamisensa ja 

pedagogiset ja didaktiset ratkaisunsa tietoteknisten välineiden mahdollisuuksiin. Verkko-

opetuksessa opettajan tavoitteena on luoda oppimistilanteita, joissa oppilaat toimivat 

aktiivisesti ja vuorovaikutuksessa keskenään. (Tella, Vahtivuori, Vuorento, Wager & 

Oksanen 2001, 44.)  

 

Verkko tarjoaa jonkin verran vapaasti saatavissa olevaa ja pedagogisesti valmiiksi 

suunniteltua verkko-oppimateriaalia. Kuitenkin on hyvä miettiä niitä kriteereitä, joita 

materiaalilta vaaditaan asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi. Verkko-oppimateriaalin 

pedagogisia lähtökohtia ovat muun muassa kohderyhmän ja aiheen määritteleminen. Tärkeää 

on myös, että materiaali perustuu opetettavan aineen sisäiseen logiikkaan ja johonkin 

selkeään tiedon- ja oppimiskäsitykseen, vankkaan pedagogiseen ajatteluun ja 

kasvatustieteelliseen tutkimukseen. Hyväksi havaittuja opetuksen ja oppimisen malleja 

verkkoympäristössä sovellettaviksi ovat esimerkiksi ongelmalähtöinen ja tutkiva oppiminen 

sekä projektiopiskelu. Oppilaille olisikin hyvä antaa autenttisia, todellisen elämän ongelmia 

yhteistoiminnallisesti ratkaistavaksi. (Tella, Vahtivuori, Vuorento, Wager & Oksanen 2001, 

109-110.) 

 

Verkko ja verkkopohjaiset oppimisympäristöt ovat uusi opettamisen tai ohjauksen näyttämö. 

Verkossa ei voi kuitenkaan suoraan opettaa kuten luokkahuoneessa. Sen sijaan verkossa 

opettaja voi materiaalin, keskustelupuheenvuorojen tai tehtävien palautteen kautta ohjata 

oppijaa ja hänen oppimistaan. (Matikainen 2003, 5.) Verkko-ohjaajalla nähdäänkin olevan 

useita eri rooleja. Ollessaan organisaattorin roolissa opettajalle on keskeistä opetettavan 

aiheen valinta ja rajaus, oppimisympäristössä toimimisen säännöistä sopiminen ja niiden 

noudattamisen valvominen sekä keskustelun ohjaus ja lopetus. Sosiaalisessa roolissa 
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korostuvat pedagogisen asiantuntijan tehtävät, kuten oppimista edistävän, kannustavan 

ilmapiirin luominen, oppilaiden motivoiminen, oppilaiden ryhmäyttäminen ja palautteen 

antaminen sekä yksilön että ryhmän tasolla. Lisäksi opettaja toimii oppimisen ohjaajana, 

hallitsee pedagogiset näkemykset ja on myös asiasisällön asiantuntija. Teknisessä roolissa 

puolestaan korostuu opettajan verkkopohjaisen oppimisympäristön mahdollisuuksien 

tuntemus ja kyky käyttää niitä hyväksi opetuksensa suunnittelussa ja oppimisympäristön 

rakentamisessa. Lisäksi opettaja ohjaa oppijoita sekä verkkopohjaisen materiaalin käytössä 

että tietoteknisissä ongelmissa. Näiden lisäksi opettajalta vaaditaan kykyä reflektoida omia 

toimintatapojaan ja tarvittaessa muuttaa käsityksiään opetuksesta ja oppimisesta. 

(Mannisenmäki 2003, 44, 47.) 

 

Verkko-opetuksessa erilaisilla materiaaleilla ja niiden toiminnallisilla toteutustavoilla 

pyritään ohjaamaan sekä oppijan oppimisprosessia että hänen itsenäistä opiskeluaan. Oppija 

voikin tarttua itse oppimateriaaleihin ja tehtäviin sekä valita itse, mihin syventyy. Kaikki 

käyttöön otettavat materiaalit suunnitellaan ja toteutetaan koulun oppimis- ja 

ohjaustavoitteiden mukaisesti. Kun ohjauksen pedagogisia tavoitteita ja erilaisia 

toteutusmuotoja on mietitty huolella jo suunnitteluvaiheessa, on mahdollista saavuttaa 

tietoinen ja oppijaa oppimistavoitteisiin kuljettava kokonaisvaltainen opiskeluprosessi. 

Materiaalien suunnittelun lähtökohtana onkin miettiä, miten ne ohjaavat oppijaa 

itsearvioivaan ja kriittiseen, tavoitteiden suuntaiseen oppimisprosessiin. (Nokelainen & 

Sointu 2003, 72.) 

 

Avoimen oppimisympäristön ja avoimen oppimisen yhteydessä puhutaan usein 

itseohjautuvuudesta, jolloin oppijalla itsellään katsotaan olevan ratkaisuvaltaa oman 

oppimisensa suunnittelun, ajoituksen ja toteutuksen suhteen. Oppijalta edellytetään siten 

itseohjautuvuutta ja aktiivisuutta. Tiedon hankinta ja arviointi, kyky oppia oppimaan ja kyky 

sietää muutoksia nousevat oppimisprosessissa etusijalle. Vastaavasti opettajan tehtävän on 

katsottu muuttuvan enemmän ohjaavaksi ja prosessia ylläpitäväksi. Ei voida kuitenkaan 

olettaa, että itseohjautuvuus olisi täysin autonomista ja itsenäistä luonteeltaan eikä oppilaita 

saa jättää yksin oppimisprosessinsa kanssa. Ohjaajan tehtävänkuvaan kuuluukin varmistaa 

tarvittavan vuorovaikutuksen saatavuus opetus- ja oppimisprosessin eri vaiheissa ja tuoda 

esille erilaisia ohjauksen mahdollisuuksia prosessin edetessä. (Kiviniemi 2000, 71, 82, 87.) 

Verkko-opetus tarjoaakin mahdollisuuksia opetustyön kehittämiseen. Lähiopetuksessa 

opettaja ei välttämättä tiedä, mitä oppijat ajattelevat tai pohtivat. Verkko-opetuksessa 
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puolestaan jokainen oppija on aktiivinen toimija ja omien ajatustensa näkyväksi kirjoittaja. 

Tällöin opettaja saa helposti kiinni oppijan ajatusprosesseista ja voi vaikuttaa niihin 

ohjauksella oikea-aikaisesti ja oikeisiin asioihin. (Silander & Koli 2003, 7.) 

 

Verkko on oppimisympäristönä aivan erilainen kuin luokkahuone, sillä opiskelun ja 

ohjaamisen aika- ja paikkarajoitukset tulevat joustavimmiksi. Myös vuorovaikutukseen tulee 

verkossa ajallinen viive. Opettajalla saattaa olla vastattavanaan kymmeniä viestejä. Lisäksi 

kirjallisesti toimittaessa viestien ymmärrettävyys ja perillemeno aiheuttavat epävarmuutta. 

Verkossa keskusteltaessa kaikki myös dokumentoituu, mikä saattaa heikentää joidenkin 

innokkuutta osallistua keskusteluun. Kirjoittamalla kommunikoidessa myös kirjoitustaito 

korostuu, toisaalta verkkoon on syntymässä oma kirjoitustyylinsä ja –kielensä. Verkossa 

teksti on lyhyttä ja ytimekästä ja tunteiden ilmaisuun on kehitetty omia tehokeinoja, kuten 

hymiöitä, huutomerkkejä ja muita tekstin tehokeinoja. (Mannisenmäki 2003, 42.) 

Verkkovuorovaikutuksessa nouseekin tekstipohjaisuuden vuoksi keskiöön kieli ja 

kielenkäyttö. Ajatus sosiaalisen todellisuuden kielellisestä rakentumisesta toteutuu erityisen 

vahvasti verkossa toimittaessa. Verkossa tapahtuvassa ohjauksessa onkin olennaista se, miten 

kieltä käytetään ja millaisia asioita kielen avulla tuotetaan. On huomattava, että kielen avulla 

tehdään asioita eli kielellä on seurauksia tuottava luonne. Esimerkiksi opettajan palautteella 

voi olla syvällisiä vaikutuksia oppijan käsityksiin omista kyvyistään. Tällöin kieli ei ole 

neutraali kuvaus, vaan keino tuottaa tietty kuva oppijasta. Verkko-opettaja on siis ennen 

kaikkea kielenkäyttäjä, joka luo kielen avulla ohjaustilanteet ja vuorovaikutukselliset 

verkkokeskustelut. (Matikainen 2003, 64.) 

 

Vuorovaikutus ja ohjaus on verkko-oppimisessa ja –opettamisessa olennainen asia. Verkossa 

tapahtuva keskustelu on helposti sekavaa ja aiheet risteilevät harhapoluille. Keskustelu 

verkossa kannattaakin jakaa osiin varsinkin, jos keskustelua on paljon. Verkkokeskustelu 

vaatii myös huolellisempaa etukäteissuunnittelua kuin kasvokkainen tilanne, jossa voidaan 

spontaanimmin muuttaa keskustelun organisointimuotoja. Verkkokeskustelussa ohjaaja ei voi 

myöskään olla yhtä määräävässä roolissa kuin kasvokkaisessa keskustelussa. Ohjaajan 

vähäinen osallistuminen saattaakin lisätä keskustelun demokraattista luonnetta. Toisaalta on 

muistettava, että opettajan puheenvuorojen määrä ei ole ainoa kriteeri, vaan muutamatkin 

puheenvuorot saattavat olla hyvinkin merkityksellisiä. Keskustelun vetäjän rooli on siis 

tärkeä ja roolin luomiseen pitää kiinnittää tietoisesti huomiota. Opettajan pitääkin olla 

tietoinen omien kommenttiensa merkityksellisyydestä. Pienilläkin merkeillä voi olla 



 

 

 

49

huomattava merkitys, sillä esimerkiksi hymiö viestissä voi muuttaa viestin sävyä ja sen 

tulkintaa huomattavasti. Opettajan kommentit ovat myös ilmapiirin luojia. Koska viestintä on 

tekstipohjaista, voivat jo pelkät sanavalinnat vaikuttaa tunnelmaan olennaisesti. (Matikainen 

2001, 127-128.) Toisaalta verkkokeskustelussa on myös mahdollista, että kaikkien 

oppijoiden keskustelun aloituksiin ei jostain syystä reagoida. Syynä voi olla esimerkiksi 

viestin hukkuminen runsaaseen viestimäärään.  Oppija saattaa siis jäädä yksin kysymyksensä, 

ehdotuksensa tai kommenttinsa kanssa. Tämä on verkkokeskustelulle valitettavasti 

ominainen piirre, sillä kasvokkaisissa tilanteissa tällainen huomiotta jättäminen olisi varsin 

epäkohteliasta ja jopa sopimatonta. (Matikainen 2003, 65.) 

 

Avoimessa oppimisympäristössä opettajan roolissa tapahtuu selkeä muutos opittavan sisällön 

osaajasta oppimisprosessin ohjaajaksi. Opettaja auttaa oppilasta oppimisessa ja itse 

sisällöllinen aines saadaan useimmiten oppimateriaalista tai muusta opetuksesta. Opettaja 

enemmänkin kannustaa tehtävien teossa, auttaa ongelmatilanteissa sekä organisoi oppilaiden 

keskinäistä yhteistyötä. Kuitenkin opettajan asiantuntemus tietolähteiden ja 

tiedonhankintamenetelmien opastuksessa sekä oppimismahdollisuuksien opastajana on 

keskeistä verkko-opetuksessa ja –oppimisessa. Opettaja voikin tällä tavoin auttaa oppilasta 

löytämään entistä monipuolisempia oppimislähteitä ja -tapoja. (Kiviniemi 2000, 87-88.) 

 

Verkko-opetuksessa erilaiset ryhmätyöskentelyä edellyttävät tehtävät ja oppilaiden 

yhteisöllinen ongelmanratkaisu ovat lisääntyneet teknologian kehittyessä. Verkkoympäristö 

onkin yhä selkeämmin muodostunut kokemusten vaihtamisen ja niiden yhteisen analysoinnin 

välineeksi. Yhteisöllisessä oppimisessa sekä opettaja että oppijat ovat oppimisprosessin 

aktiivisia osapuolia. Tietoa ei jaeta oppijoille, vaan tieto ikään kuin kehittyy keskinäisessä 

dialogissa. Opettajan tehtävä on rohkaista ja kannustaa tätä dialogia, auttaa oppijoita 

avaamaan keskustelua, kysymään ja oppimaan muiden ajatuksista. Opettajan on myös 

seurattava käytävää keskustelua ja varmistettava, että se etenee oikeaan suuntaan eikä lähde 

rönsyilemään harhapoluille. (Kiviniemi 2000, 89-91.) 

 

Verkko-oppimiselle ja –opetukselle on luonteenomaista, että opiskelu tapahtuu usein 

yhteistoiminnallisesti. Tällöin niin oppilailla kuin opettajallakin on mahdollisuus aktiiviseen 

rooliin verkko-oppimisessa. Verkko-oppimiseen liittyy parhaimmillaan myös syvemmän 

tiedon prosessoinnin mahdollisuus, sillä tehtäviin etsitään vastauksia sekä verkkoon 

tuotetusta oppimateriaalista että mahdollisesti myös muualta verkosta. Lisäksi tiedon 
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syvällistä prosessointia edistävät erilaiset oppilaiden tuottamat digitaaliset oppimispäiväkirjat 

ja portfoliot. Oppilaiden tekemiä töitä pohditaan ja arvioidaan yhdessä ja opettajalle saatetaan 

antaa verkon luoman anonymiteetin suojissa tavallista enemmän palautetta. Kun oppilailla on 

mahdollisuus nimettömänä kommentoida toistensa töitä, oppivat he myös huomattavan 

paljon toisiltaan eivätkä vain opettajalta. Myös opettaja joutuu kirjallista palautetta 

antaessaan enemmän pohtimaan arvionsa perusteita kuin, jos kyseessä olisi suullinen 

”hyvältä näyttää”-tyyppinen palaute. Verkko-opetuksen keskeinen elementti onkin se, miten 

opettaja ja oppilas kohtaavat toisensa verkossa. (Kanerva, Packalén & Puttonen 1997, 145-

146.) 

 

Verkko-opetuksen suurimpia ongelmia on tietotaidon puute. Kasvatustieteen asiantuntijat 

eivät välttämättä ymmärrä tarpeeksi verkosta mediana voidakseen muodostaa selkeää 

näkemystä sen hyödyntämisestä opetuskäytössä. Tieto- ja viestintätekniikan ja verkon 

ammattilaisilta puolestaan saattaa puuttua systemaattinen pedagoginen ja didaktinen 

perspektiivi. Verkko-opetusta suunnitteleva opettaja onkin usein yksin mahdollisten 

ongelmiensa edessä. Huomioonotettava seikka verkko-opetusta suunniteltaessa on myös 

oppilaiden valmiudet käyttää tietotekniikkaa ja verkkoresursseja opiskelussaan. Aiheen 

opiskelu voi käydä liian työlääksi, jos on ensin opeteltava itse tietotekniikan käyttö. On myös 

huomioitava oppimateriaalin verkkoon tuottamisen ja ylläpitämisen mahdolliset vaikeudet. 

Opettajan olisikin hyvä varmistaa, että hänellä tarpeen vaatiessa on teknistä tukea saatavilla. 

Oppilaalle suurin ongelma saattaa kuitenkin olla se, että töitä tuotetaan kirjallisesti kaikkien 

nähtäväksi ja arvioitavaksi. Hyvän työskentelyilmapiirin ja motivoinnin merkitys onkin 

verkko-opiskelussa huomattavan tärkeä. (Kanerva, Packalén & Puttonen 1997, 147-148.) 

 

Kaikkiaan voidaan todeta, että tietoverkoissa tapahtuvalle opiskelulle on vasta syntymässä 

oma toimintakulttuurinsa. Siten tietyn teknisluonteisen suhtautumisen valta-asema lienee 

ymmärrettävää toimintakulttuurin kehittymisen ollessa alkuvaiheessa. Vaikka 

verkkoympäristössä toimiminen asettaakin opettajalle ja verkkoympäristön suunnittelijalle 

itse toimintaympäristöön liittyviä haasteita, niin voidaan silti todeta, että opetukselliselta 

kannalta tehtävä on samansuuntainen kuin ennenkin: luoda oppijalle mielekäs 

oppimiskokemus. Tässä suhteessa voidaan todeta, että verkossa toteutettaviin opetus- ja 

oppimisprosesseihin liittyy samantapaisia haasteita ja ongelmia, mitä pedagogiikkaan ja 

opetuksen suunnitteluun yleensäkin. (Kiviniemi 2000, 21.) 
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6. Opettajien tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön valmiuksista 

 

6.1. Opettajien perus- ja täydennyskoulutuksesta 

 

 

Useimmissa suomalaisissa kouluissa on viime vuosina tehty tai ollaan parhaillaan tekemässä 

ratkaisuja siitä, miten suhtautua Suomi tietoyhteiskunnaksi -kaavailuihin ja muihin koulua 

koskeviin hankkeisiin. Riippumatta siitä, millä koulujärjestelmän tasolla opettajat toimivat, 

joutuvat he pohtimaan uuden tieto- ja viestintätekniikan merkitystä oman työnsä kannalta. 

(Suoranta & Ylä-Kotola 2000, 54.) Opettajien täydennyskoulutustarve onkin tiedostettu 

suureksi. Oppimisympäristön käsite on muuttunut ja toimintaympäristöjen teknologiset 

muutokset asettavat suuria paineita opettajien toimintatapojen kehittämiselle. (Jakku-

Sihvonen 1998, 23.)  

 

Suomessa kouluja on tietokoneistettu jo yli 15 vuotta. Koko tuon ajan opettajia on koulutettu 

tietotekniikan opetuskäyttöön. Silti vain alle 20 % opettajista hyödyntää tietotekniikkaa 

opetustyössä. Määrä ei kuitenkaan poikkea kansainvälisestä tasosta. Lehtiön (1998) mukaan 

opettajat osallistuvat kyllä mielellään kursseille, mutta eivät juurikaan sovella tietotekniikkaa 

työssään. Tämä saattaa johtua siitä, että vaikka tekniikka hallittaisiinkin, koetaan 

pedagoginen tuki usein riittämättömäksi. Opettajien mahdollisuus saada tukea tieto- ja 

viestintätekniikan käyttämiseen opetuksessa vaikuttaa olennaisesti heidän rohkeuteensa 

soveltaa uusia opetusmenetelmiä omaan työhönsä. (Lehtiö 1998, 8-9.) 

 

Tieto- ja viestintätekniikan käytön suurimpia esteitä koulussa opettajien mukaan ovat 

koneiden puute, rahan puute ja koulutuksen puute. Koulujen laitetilanne ei tue opettajien 

mahdollisuutta käyttää tietotekniikkaa työvälineenä eikä sen käyttöä arkityössä. (Ilomäki & 

Rahikainen 2001, 28.) On ilmeistä, että jos kouluilla ei ole varoja hankkia riittävästi 

tietokoneita, ei myöskään koeta mielekkääksi panostaa tietotekniseen 

täydennyskoulutukseen. Esimerkiksi oppimateriaalien kehittymisen kannalta 

opettajankoulutus on kuitenkin ratkaisevan tärkeää. Jos opettajat eivät osaa hyödyntää 

tietotekniikkaa, ainoastaan kokeilumielessä kehitetyt ohjelmatuotannot ovat mahdollisia. 
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Toisaalta opettajat saattavat olettaa alan olevan vielä alkutaipaleella eivätkä siksi innostu 

koulutuksesta. (Lehtiö 1998, 18-19.) 

 

Monet opettajat kokevatkin tietokoneen rasitteena, yhtenä välineenä, jota on pakko opetella 

käyttämään. Tällöin tietokone koetaan oppimisen kohteeksi ja usein myös vaikeaksi asiaksi. 

Opettajille järjestetään erilaisia kursseja, mutta usein ne ovat lyhyt kestoisia ja rajoittuvat 

vain jonkin tietyn ohjelman käyttämiseen. Tämän tyyppistä opetusta voi olla vaikea soveltaa 

käytäntöön lasten kanssa. Taidot myös vanhenevat nopeasti, kun ohjelmat ja laitteistot 

uudistuvat jatkuvasti. Enemmän kuin ohjelmien käyttötaitoa opettajat tarvitsevat tietoa 

tietokoneesta välineenä, apuna ja tukena opetuksessa. (Muhonen 2001, 55.)  

 

Teknisten perustaitojen lisäksi tarvitaankin myös pedagogista koulutusta, joka voisi tapahtua 

oppiaine- tai oppiaineryhmäkohtaisena ja osittain koko kouluyhteisön yhteisenä 

kehittämistoimintana. Oppiainekohtainen pedagoginen koulutus voisi sisältää esimerkiksi 

opetusohjelmiin, CD-romeihin ja Internetistä löytyviin materiaaleihin tutustumista 

oppiaineen sisältöihin liittyvien spesifien opetusmenetelmien kannalta. Lisäksi voitaisiin 

suunnitella oppiaineita tieto- ja viestintätekniikan avulla integroiva pedagoginen koulutus. 

Näin edistettäisiin tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön mielekkyyttä ja asemaa opetuksen 

ja oppimisen tukena, sillä vasta kokemusten myötä opettaja löytää itselleen ja oppilailleen 

sopivat työtavat. (Koivisto, Huovinen & Vainio 1999, 81-83.) 

 

Keskeinen vastuu tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön edistämisestä ja kehittämisestä 

sekä opettajien kouluttamisesta on opettajankoulutuslaitoksilla. Opettajankoulutuslaitosten 

tulisikin etsiä nykyistä parempia ratkaisuja, joilla voidaan turvata kaikille opiskelijoille tieto- 

ja viestintätekniikan opetuskäytön perustaidot ja edellytykset omien taitojen itsenäiseen 

kehittämiseen ja ylläpitämiseen. Toisaalta opettajankoulutusyksiköiden on tarjottava myös 

mahdollisuus syvemmälle meneviin opetustekniikan opintoihin. Tieto- ja viestintätekniikan 

käyttöön liittyvät opinnot eivät saa jäädä erilliseksi sarakkeeksi opettajankoulutuksessa vaan 

niiden on integroiduttava mahdollisimman pitkälle muihin teoreettisiin ja käytännöllisiin 

opintoihin. (Sinko & Lehtinen 1998, 230-231.)  

 

Keskeinen strateginen väline opetustekniikan hyötykäytön mahdollistamiseksi on opettajien 

täydennyskoulutus ja opettajien itsenäinen opiskelu. Onkin tärkeää, että eri-ikäiset opettajat 

saadaan mukaan hyödyntämään tieto- ja viestintätekniikkaa omassa työssään. Nuoremmat 
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opettajat ovat tottuneet käyttämään tieto- ja viestintätekniikkaa jo omien opintojensa aikana, 

mutta vanhemmat opettajat ovat joutuneet opettelemaan uudet tiedot ja taidot itsenäisesti 

työnsä ohessa. Eri-ikäisten opettajien huomioiminen ja erilaisten opiskeluratkaisujen 

kehittäminen onkin yksi täydennyskoulutukselle asetetuista haasteista. (Kangasniemi 1999, 

9.) 

 

Tietotekniikan opetuskäytön edistämisessä opettaja on avainasemassa. Opettajien koulutus 

sekä tietoteknisten tietojen ja taitojen jatkuva päivittäminen on erityisen tärkeää, kun 

tavoitteena on teknologian käytön integrointi jokapäiväiseen opetustyöhön. Koko 

opettajakunnan tietotaidon päivittäminen on kuitenkin kallista. Tästä johtuen koulut joutuvat 

pohtimaan, koulutetaanko kaikki opettajat vai ainoastaan muutama opettaja tietoteknisiksi 

tukihenkilöiksi sekä missä määrin tai miten opettajia koulutetaan. Jos opettajista koulutetaan 

vain osa, on näillä kyseisillä opettajilla tärkeä rooli tietotaidon välittämisessä koulun sisällä. 

(Kankaanranta, Puhakka & Linnakylä 2000, 115-116.) 

 

Mahdollisuus käyttää omia opettajia kollegoidensa kouluttajina onkin sangen lupaava. Hyviä 

puolia ovat muun muassa se, että kouluttajalla on tällöin realistinen käsitys koulutettavien 

lähtötasosta ja opetustyön kannalta tarpeellisista taidoista. Koulutustilanteissa voidaan myös 

käyttää samoja luokkia ja koneita, joita opettajat käyttävät työssään. Tällöin kynnys viedä 

oppilaat luokkaan laskee. Valitettavasti tällä hetkellä kollegojaan kouluttavat opettajat 

joutuvat usein tekemään sen oman toimensa ohella ilman erillistä korvausta. (Koli & Kylämä 

2000, 37.) 

 

Kaikkiaan vain hyvin pieni osa opettajista hallitsee syvällisesti tieto- ja viestintätekniikan 

opetuskäytön osa-alueet tai edes osaa niistä. Opettajilla onkin varsin suuri tieto- ja 

viestintätekniikan opetuskäytön pedagogisen tuen tarve. Tietoteknisen perus- ja 

jatkokoulutuksen ohella olisi tarkoituksenmukaista kiinnittää huomiota tieto- ja 

viestintätekniikan opetuskäytön pedagogisen näkökulman huomioivien kurssien 

järjestämiseen. (Hakkarainen, Ilomäki, Lipponen, Lehtinen 1998, 114.) Tieto- ja 

viestintätekniikan mielekkään opetuskäytön tukeminen edellyttääkin opettajien laajamittaista 

täydennyskoulutusta sekä hyvien tukitoimien luomista ja kehittämistä. Lisäksi opettajat 

tarvitsevat tietoa siitä, miten tieto- ja viestintätekniikkaa on oppimisen kannalta järkevä 

käyttää. (Koivisto, Huovinen & Vainio 1999, 38.) 
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6.2. Koulutuksen ja tutkimuksen tietostrategiasta 

 

 

Opetushallituksen organisoima Suomi tietoyhteiskunnaksi –opettajien pedagoginen 

täydennyskoulutusohjelma, joka aloitettiin vuonna 1996, pohjautuu niihin päätöksiin, joita on 

tehty suomalaisesta tietoyhteiskuntastrategiasta. Keskeiseksi ideaksi koulutusta 

suunniteltaessa nostettiin periaate, jonka mukaan täydennyskoulutuksen tuli suuntautua 

opettajien pedagogisten valmiuksien kehittämiseen. Opettajien tietotekniikan perustaitojen 

oletettiin olevan riittävät. Täydennyskoulutuskurssien tavoitteena oli edistää opettajien 

valmiuksia suunnitella, toteuttaa ja arvioida tietotekniikkaa hyödyntäviä oppimisympäristöjä 

osana koulun kokonaisvaltaista kehittämisprosessia. Tavoitteena oli myös laajentaa 

opettajien näkemyksiä tieto- ja viestintätekniikan pedagogisista sovellusmahdollisuuksista 

opetuksessa. Erityisen tärkeänä tavoitteena pidettiin sitä, että opettajista kehittyisi 

tietotekniikan käytön pedagogisia asiantuntijoita kouluihin. (Piipari 1998, 59-61.)  

 

Opettajien perus- ja täydennyskoulutus onkin tärkein yksittäinen panostuskohde, jos aiotaan 

toteuttaa koulutuksen ja tutkimuksen tietostrategioihin kirjattuja tavoitteita. Koulutuksen ja 

tutkimuksen tietostrategioihin vuosilta 1995 ja 2000-2004 (Taulukko 1.) on kirjattu ne 

tavoitteet, jotka toteuttamalla tieto- ja viestintätekniikan käyttöä koulussa voidaan lisätä ja 

sitä kautta antaa sekä oppilaille että opettajille mahdollisuus tutustua tieto- ja 

viestintätekniikan mahdollistamiin vaihtoehtoisiin työtapoihin. Vuoden 1995 strategia 

sisältää asiantuntijaryhmän näkemyksen ja ehdotukset siitä, miten koulutuksen ja 

tutkimuksen tasoa voidaan parantaa hyödyntämällä tietotekniikkaa. Strategian tavoitteita on 

toteutettu opetusministeriön tietoyhteiskuntaohjelmalla, joka kohdentui laitehankintoihin ja 

verkkojen rakentamiseen oppilaitoksiin ja kirjastoihin sekä tietoyhteiskuntaan liittyvän 

koulutuksen ja tutkimuksen vahvistamiseen. (Kankaanranta, Puhakka & Linnakylä 2000, 3.) 

 

Vuoden 1995 koulutuksen ja tutkimuksen tietostrategian tavoitteena oli tieto- ja 

viestintätekniikan monipuolisen käytön mahdollistaminen opetuksessa ja oppimisessa. 

Tietotekniikan tuleminen työvälineeksi ja sen alakohtaisten sovellusten hallinta edellyttävät 

kaikilta opettajilta uudenlaisia taitoja. Tästä syystä opettajien täydennyskoulutus on 

keskeisessä asemassa. Kaikkien aineiden opettajien tulee osata hyödyntää tietotekniikkaa ja 
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ottaa tietoyhteiskunnan vaatimukset huomioon omassa opetuksessaan. Opettajia pitääkin 

kouluttaa tieto- ja viestintätekniikan välineiden käyttöön ja niihin soveltuvien 

oppimateriaalien muokkaamiseen ja kehittämiseen. Tieto- ja viestintätekniikan opetusta tulee 

sisällyttää myös opettajankoulutuksen opetussuunnitelmiin. Myös opettajien 

täydennyskoulutusta tulee kehittää ja suunnata se erityisesti tieto- ja viestintätekniikan 

opetuskäytön ja itseohjautuvan oppimisen työmuotoja huomioon ottavaksi. Vuoden 1995 

koulutuksen ja tutkimuksen tietostrategian tavoitteita on toteutettu opetusministeriön 

tietoyhteiskuntaohjelmalla. (http://www.minedu.fi/tietostrategia/luku4.html) 

 

Koulutuksen ja tutkimuksen tietostrategia 2000-2004 -ohjelma jatkaa samoista lähtökohdista 

vuoden 1995 strategiaa täydentäen. Peruskoulun alaluokilla keskitytään perustaitojen 

oppimiseen ja tavoitteena onkin nivoa tietotekniikka luontevaksi osaksi koulutyötä. Lisäksi 

panostetaan kansalaisen tietoyhteiskuntavalmiuksiin ja oppilaitosten toimintakulttuurin 

muutokseen sekä virtuaaliopetuksen vahvistamiseen kaikilla koulutuksen tasoilla. Myös 

opettajien koulutusta ja täydennyskoulutusta tuetaan sekä kehitetään  tietotekniikan 

opetuskäytön pedagogista ja teknistä tukea. Esimerkiksi OPE.FI -ohjelma on koulutuksen 

tietostrategiaa 2000-2004 varten luotu hanke. Se on kolmiportainen, vähintään 15 

opintoviikon laajuinen koulutusohjelma, jossa ensimmäisessä vaiheessa hankitaan tieto- ja 

viestintätekniikan perustaidot, kuten tekstinkäsittelyn ja Internetin käyttötaidot sekä tieto- ja 

viestintätekniikan opetuskäytön periaatteiden tuntemus. Tavoitteena on, että vuoteen 2004 

mennessä jokainen opettaja olisi saavuttanut tämän vaiheen. Toisessa vaiheessa 

perehdytetään tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön taitoihin siten, että hallitaan myös 

oppimateriaalin tuottamisen periaatteet sekä tieto- ja viestintätekniikan pedagogisen käytön 

sovellukset. Tavoitteen mukaan nämä taidot olisi puolella opettajista vuoteen 2004 mennessä. 

Viimeisessä vaiheessa, jonka 10 % opettajista tulisi saavuttaa vuoteen 2004 mennessä, 

syvennetään toisen vaiheen taitoja ja hankitaan erityisosaamista, kuten oman opetusalan 

tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön syvällistä asiantuntemusta, vahvaa pedagogista 

käyttötaitoa ja esimerkiksi digitaalisen oppimateriaalin tuottamisen taitoja. Kaikkia edellä 

mainittuja osaamisalueita kehitettäessä pyritään huomioimaan yhteisöllinen oppiminen, 

autenttisten oppimisympäristöjen ja oppimistehtävien luominen ja ratkaiseminen sekä 

yhteydenpito asiantuntijakulttuureihin ja oppilaitosten ulkopuolisen asiantuntemuksen 

tuominen osaksi opiskelua ja oppimista. Opetushenkilöstön koulutuksessa on painotettava 

myös tiedonhaun, tarkoituksenmukaisen tiedon arvioinnin ja tiedon prosessoinnin tärkeyttä 
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sekä opetuksen monimuotoistamista tietoverkkoja apuna käyttäen. (Koli & Kylämä 2000, 7-

8, Kylämä 2004, 36, http://www.minedu.fi/toim/koul_tutk_tietostrat/index.html) 

 

Vuosien 2000-2004 koulutuksen ja tutkimuksen tietostrategian tavoitteena on, että tieto- ja 

viestintätekniikan opetuskäytön strategiat ovat sulautuneet opetussuunnitelmiin. 

Oppilaitoksen tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön strategialla eli oppilaitoksen 

tietostrategialla tarkoitetaan sellaisia toimintamalleja, joiden avulla kehitetään oppilaitoksen 

tieto- ja viestintätekniikan käyttöä opetuksessa ja oppimisessa ja sen tulee painottua 

opetuksen ja oppimisympäristöjen laadun kehittämiseen laaja-alaisesti. (Koli & Kylämä 

2000, 4.) Tietostrategialla ei pyritäkään vain yksittäisten opettajien taitojen parantamiseen ja 

tieto- ja viestintätekniikan lisääntyvään käyttöön, vaan koko organisaation kehittämiseen eli 

asiantuntemuksen kasvattamiseen ja tieto- ja viestintätekniikan luontevaan liittämiseen 

opetukseen, opiskeluun ja oppimiseen (Vainio & Koli 2004, 37). Tavoitteena on myös, että 

opetussuunnitelmien kehittämisen ja arvioinnin kautta oppilaitokset saavat uusia keinoja 

reagoida opetuksen haasteisiin. Luovuuden, ongelmanratkaisun ja yhteistoiminnallisuuden 

tulisi korostua oppilaitosten kehittämisstrategioissa ja toiminnassa. Strategiakauden lopulla 

medialukutaidon tulisi olla vakiintunut osaksi yleissivistystä. Yhtenä tavoitteena on myös, 

että tutkimustiedon ja oppimateriaalien elektroninen julkaisutoiminta on kehittynyttä ja 

virtuaalikirjastot palvelevat laajasti opiskelijoiden, opettajien ja tutkijoiden tarpeita. 

(http://www.minedu.fi/toim/koul_tutk_tietostrat/ii.html) 

 

Tietostrategian toteuttamisessa on kunnilla ratkaisevan tärkeä rooli oppilaitosten ja siten 

oppilaiden tulevaisuuteen vaikuttajina. Kuntakohtaiset tieto- ja viestintätekniikan käytön 

strategiat suuntaavat ja ohjaavat oppilaitosten strategiatyötä ja siten tuovat oppilaitoksille ja 

niissä opiskeleville yhtäläiset mahdollisuudet vastata tietoyhteiskunnan haasteisiin. 

Oppilaitosten tulisikin saada tietoa kunnan päätöksistä, resursseista ja tuesta tieto- ja 

viestintätekniikan opetuskäyttöä suunniteltaessa. Kunta antaa edellytykset opetus- ja 

oppimiskulttuurin muutoksen mahdollistaville tekijöille ja sille hengelle, jossa kehitystyötä 

tehdään. (Koli & Kylämä 2000, 17-18.) 

 

Seuraavaan taulukkoon on tiivistetty koulutuksen ja tutkimuksen tietostrategioiden keskeisiä 

tavoitteita peruskoulun, opettajien ja kunnan tasolla tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön 

näkökulmasta. 
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Taulukko 1. Otteita vuosien 1995 ja 2000-2004 koulutuksen ja tutkimuksen tietostrategioista 

ja niiden tavoitteista. (http://www.minedu.fi/toim/koul_tutk_tietostrat/index.html, Lehtiö 

1998, 10.) 

 

Peruskoulu 

 
Peruskoulun tehtävä on antaa jokaiselle tietotekniikan perustaidot. 
 
Peruskoulun tulee huolehtia siitä, että jokainen koululainen oppii itsenäisesti 
hankkimaan tietoa eri lähteistä, hallitsemaan ja käsittelemään tietoa sekä 
käyttämään sitä analyyttisesti ja kriittisesti. Koulun koko laitekantaa 
hyödynnetään tiedonhankintataitojen opetuksessa ja tiedonhaussa. 
 
Opiskelun tarkoituksena on, että oppilas aikaisemmasta kokemuksesta 
riippumatta osaa käyttää tietokoneita ja keskeisimpiä työvälineohjelmia sekä 
saa realistisen kuvan tietotekniikan hyödyntämismahdollisuuksista eri aineissa. 
 
Tietoyhteiskunnan kasvaneisiin osaamisvaatimuksiin vastaamiseksi on 
kehitetty oppimisen laatua parantavia oppimisympäristöjä. 
 
Kouluilla on kattava valikoima oppiaineisiin tai laajempiin 
aihekokonaisuuksiin integroitua digitaalista oppimateriaalia, jota oppilaat ja 
opettajat voivat käyttää joustavasti muun materiaalin kanssa. 
 
Jokaisen koulun tulee laatia oma tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön 
strategiansa, jonka avulla kehitetään uuden teknologian hyödyntämistä 
laadukkaan opetuksen ja opiskelun kehittämisessä. 
 

 

Opettajat 

 
Opettajien peruskoulutus antaa valmistuville opettajille hyvät tieto- ja 
viestintätekniikan soveltamistaidot. 
 
Opetusharjoittelu toteutetaan niin, että myös tietotekniikan taidot harjaantuvat. 
 
Huolehditaan siitä, että opettajankoulutuslaitoksissa ja harjoittelukouluissa on 
ajanmukainen ja riittävä tietotekniikkavarustus. 
 
Opettajien täydennyskoulutusta kehitetään ja suunnataan erityisesti 
monimuoto-opetuksen ja itseohjautuvan oppimisen työmuotoja huomioon 
ottavaksi. 
 
Opetustoimen henkilöstöllä on tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön 
perusvalmiudet sekä valmiudet tutkia ja arvioida sitä. 
 

 

Kunnat 

 

Kuntien tulee huolehtia siitä, että koululla on tietotekniikan taitojen 
opettamiseen tarvittavat laitteet ja verkkoyhteydet. 

Täydennyskoulutuksella varmistetaan, että opettajilla on riittävät taidot ja että 
kunnissa on tarvittava tukihenkilöstö. 
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Opetusministeriössä on laadittu Koulutuksen ja tutkimuksen tietoyhteiskuntaohjelma 2004-

2006, jonka tavoitteena on toteuttaa niitä menossa olevia strategiakauden haasteita, jotka 

vaativat edelleen panostusta. Toisaalta tavoitteena on myös vastata strategiakauden aikana 

nousseisiin uusiin haasteisiin. Tietoyhteiskuntaohjelman tavoitteena on muun muassa se, että 

tieto- ja viestintätekniikkaa hyödynnetään laajasti ja osaavasti ja sen tarkoituksenmukainen 

käyttö on osa oppimisen, opetuksen ja tutkimustyön arkea. Lisäksi tavoitteena on 

korkealaatuisten ja pedagogisesti perusteltujen sisältöjen tuottaminen ja hankkiminen 

opetuksen, opiskelun, tutkimuksen ja kansalaisten käyttöön. (Kylämä 2004, 36-37.)
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7. Aikaisempia tutkimuksia 

 

7.1. Tieto- ja viestintätekniikan käytön tilanne kouluissa 

 

 

Tieto- ja viestintätekniikan käytön tilanne kouluissa on ollut tarkastelun kohteena Liisa 

Huovisen toimittaman projektin 3. osaraportissa Peruskoulujen, lukioiden, ammatillisten 

oppilaitosten ja varhaiskasvatuksen nykytilanne ja tulevaisuuden näkymät (Sitra 191, 1998). 

Tulokset koostuvat pääasiassa projektia varten toteutettujen laajahkojen koulu-, opettaja- ja 

oppilaskyselyjen analyysista sekä joukosta tapaustutkimuksia, jotka koskevat tieto- ja 

viestintätekniikan opetuksen kehittämishankkeita. Peruskoulun ja lukion arvioinnin survey-

osuudessa tekijöinä ovat lisäksi olleet Kai Hakkarainen, Liisa Ilomäki, Erno Lehtinen, Lasse 

Lipponen, Hanni Muukkonen, Marjaana Rahikainen ja Taneli Tuominen. Tutkimuksessa oli 

mukana 200 ala-astetta. (Sinko & Lehtinen 1998, 62.) Tässä keskityn kertomaan kyseisen 

tutkimuksen keskeisistä peruskoulun alaluokilla toteutettujen opettajakyselyjen tuloksista. 

 

Oppilaitoskyselyillä kartoitettiin koulujen laitetilanne, selvitettiin, miten laajasti 

opettajakunta käyttää tietotekniikkaa, mikä on tieto- ja viestintätekniikan rooli 

opetussuunnitelmissa tällä hetkellä ja minkälaisina tulevaisuuden kehittämismahdollisuudet 

nähdään. Opettajakyselyjen tarkoituksena oli selvittää tietoteknisen osaamisen taso, 

käytettävät välineet ja käytön tiheys. Lisäksi selvitettiin opettajien näkemyksiä oppimisesta ja 

tiedosta sekä tämän käsityksen heijastumisesta opettajien käytännön työhön. Kyselyt 

kohdistettiin ainoastaan tietotekniikkaa työssään käyttäville opettajille, koska haluttiin saada 

tietoa nimenomaan tietoteknisen osaamisen laajuudesta ja tasosta sekä tietoteknisen 

osaamisen suhteista oppimiskäsityksiin ja opetuksen käytäntöihin. (Sinko & Lehtinen 1998, 

62-63.) 

 

Tieto- ja viestintätekniikka aiheuttaa suuria haasteita opettajien pedagogisen 

asiantuntemuksen kehitykselle. Opettajakyselyyn vastanneet hyväksyivät viime vuosien 

oppimistutkimuksen esiin nostamat keskeiset periaatteet, jotka korostavat oppijan aktiivisen 
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tiedonrakentelun merkitystä, mutta harvat toteuttivat niitä omassa opetuksessaan. Opettajien 

tietotekniikan käytön, osaamisen ja pedagogisten käsitysten välillä vallitsee läheinen yhteys. 

Ne opettajat, jotka osaavat ja myöskin käyttävät aktiivisesti tietotekniikkaa, näyttävät 

edustavan muita monipuolisempaa näkemystä tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytöstä. 

(Sinko & Lehtinen 1998, 66-67.) 

 

Arvioitaessa tietotekniikan vaikutusta opetuskäytäntöihin vain neljännes opettajista oli sitä 

mieltä, että tietotekniikka on olennaisesti muuttanut koulun opetuskäytäntöjä. Vain 22 % 

opettajista arvioi väitteen “Tietotekniikkaa käyttäen oppilaat voivat itsenäisesti käsitellä 

koulun ulkopuolisen maailman ilmiöitä ja ongelmia“ toteutuvan opetuksessaan. Vastaavasti 

väite “Tietotekniikka soveltuu yhteistoiminnallisen työskentelyn välineeksi“ toteutui 

käytännössä vain 22 %:lla vastaajista. Todennäköisesti osan periaatteiden ja käytännön 

ristiriitaa tietotekniikan opetuskäytössä selittää se, ettei läheskään kaikilla opettajilla ole 

käytössään sellaisia tietoteknisiä resursseja, joita opetuskäytäntöjen olennainen muuttaminen 

edellyttäisi. Kyselyyn vastanneista opettajista 83 %:lla oli kotona käytössään tietokone. Yhtä 

moni ilmoitti, että heillä on käytettävissään tietokone myös opettajanhuoneessa. Omassa 

luokassa tietokone oli käytössä 46 %:lla vastaajista. Tulosten mukaan 71 %:lla opettajista oli 

mahdollisuus käyttää tietokonetta muualla koulussa kuin omassa luokassaan. Lähes kaikilla 

opettajilla oli mahdollisuus käyttää tietokonetta erillisessä tietotekniikan luokassa. Päivittäin 

tietotekniikkaa opetuksensa valmistelussa käytti vain 15 % peruskoulun alaluokkien 

opettajista. (Sinko & Lehtinen 1998, 66, 73-74.) 

 

Opettajien oman arvion mukaan he osaavat aika hyvin tekstinkäsittelyä, kohtalaisesti 

tietokoneen käytön perusasioita sekä jonkin verran tietoverkkojen käyttöä ja 

grafiikkaohjelmia. Miesopettajat arvioivat tietoteknisen osaamisensa merkitsevästi 

paremmaksi kuin naisopettajat. Tietotekniikan opetuskäytön pedagoginen tuki koettiin 

riittämättömämmäksi kuin tekninen tuki. Erittäin suureksi tai suureksi pedagogisen tuen 

tarpeen koki 73 % vastaajista ja tietoteknisen koulutuksen tarpeen 67 %. Tietotekniikan 

koulutustarve on yhteydessä tietotekniikan käyttöön. Opettajat, jotka käyttivät tietotekniikkaa 

vähän, korostivat tietotekniikan koulutustarvettaan enemmän kuin muut opettajat. 

Merkillepantavaa oli, että tietotekniikan opetuskäytön tuen riittämättömyys ja koulutustarve 

nousivat voimakkaasti esiin, vaikka vastaajat edustivat sitä osaa opettajista, jotka jo käyttivät 

tietotekniikkaa opetuksessaan. (Sinko & Lehtinen 1998, 68.) 
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Tutkimuksen mukaan tietotekniikan opetuskäyttö kohdistuu pääasiassa tekstinkäsittelyyn, 

www-palveluihin, sähköpostiin ja CD-rom pohjaisiin ohjelmiin. Oman opetuksen ja 

opetusmateriaalien valmisteluun sekä tiedonhankintaan käytetään usein www-sivuja. Lähes 

puolella otoksen kouluista oli myös omat www-sivunsa, mutta oppilastuotoksia julkaisi 

verkossa vain 20 % kouluista. Opetuksen monimuotoistaminen tieto- ja viestintätekniikan 

avulla on vielä vähäistä. Vain 10 % ilmoitti käyttävänsä tietotekniikkaa oppilaiden tehtävien 

antamiseen ja palauttamiseen sekä oppilaiden ohjaamiseen. Tutkimuksen mukaan tieto- ja 

viestintätekniikkaa käytetään suhteellisen vähän eri oppiaineisiin integroituneena 

päivittäisenä työvälineenä. (Sinko & Lehtinen 1998, 77-78.) 

 

 

7.2. Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön kansainvälinen 
arviointi 

 

 

Kansainvälinen koulutusjärjestelmiä vertaileva ja koulusaavutuksia arvioiva järjestö IEA 

(The International Association for the Evaluation of Educational Achievement) käynnisti 

vuonna 1997 Toisen kansainvälisen tietotekniikan opetuskäytön tutkimuksen SITESin (The 

Second Information Technology in Education Study), johon myös Suomi osallistui. SITESin 

tutkimusohjelmaan sisältyy kaikkiaan kolme vaihetta, jotka ovat tietotekniikan opetuskäytön 

tilannekartoitus (1998-1999), innovatiivisten opetuskäytäntöjen vertailututkimus (2000-2002) 

sekä koulujen, opettajien ja oppilaiden tietotekniikan käytön ja asenteiden syventävä 

kartoitus (2001-2004). Viimeinen vaihe pohjautuu kahden ensimmäisen vaiheen tuloksiin. 

(Kankaanranta, Puhakka & Linnakylä 2000, 5-6.) 

 

Kansainvälisen tietotekniikan opetuskäytön arvioinnin ensimmäisen vaiheen tavoitteena oli 

muun muassa kuvata tieto- ja viestintäteknologian opetuskäytön organisointia, tukipalveluja, 

opetushenkilöstön kvalifikaatioita sekä tieto- ja viestintätekniikan asemaa 

opetussuunnitelmassa. Lisäksi pyrittiin selvittämään tieto- ja viestintätekniikan asemaa 

opetuksen kohteena, välineenä ja tiedonrakentamisen osana. Tutkimuksen edetessä haluttiin 

myös seurata ja analysoida tilanteen muutosta, muutoksen nopeutta ja kehitystrendejä sekä 

selvittää näiden vuorovaikutusta. Suomessa tutkimusaineisto kerättiin sekä peruskoulun ala- 
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että yläluokilta käyttäen kyselylomakkeita, jotka osoitettiin koulujen rehtoreille sekä 

tietotekniikan opetuskäytöstä vastaaville opettajille. Tutkimuksen perusjoukkoina olivat 

peruskoulun neljännet ja kahdeksannet luokat. Lopulliseksi otoskooksi muodostui 

peruskoulun alaluokilla 185 rehtoria ja 183 opettajaa sekä yläluokilla vastaavasti 192 rehtoria 

ja 196 opettajaa. Suomen osalta tutkimuksesta on vastannut Jyväskylän yliopiston 

Koulutuksen tutkimuslaitoksen tutkijaryhmä, johon kuuluivat professori Pirjo Linnakylä sekä 

tutkijat Marja Kankaanranta ja Eija Puhakka. (Kankaanranta, Puhakka & Linnakylä 2000, 7, 

9-10, 12.) Tässä keskityn kertomaan Suomessa toteutetun tutkimuksen keskeisistä tuloksista 

lähinnä peruskoulun alaluokkien opettajien osalta. 

 

SITESin ensimmäisessä vaiheessa arvioitiin tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön 

tämänhetkistä tilannetta suhteessa sellaisiin pedagogisiin käytäntöihin, jotka ovat olennaisia 

hankittaessa tietoyhteiskunnassa sekä elinikäisessä oppimisessa tarvittavia taitoja. 

Tutkimuksessa on oltu kiinnostuneita erityisesti koulun tieto- ja viestintätekniikan käytön 

historiasta, nykyisistä tavoitteista ja käyttötavoista, koulun tieto- ja viestintäteknologisista 

resursseista, tieto- ja viestintätekniikan merkityksestä, henkilöstökoulutuksesta, 

tietoteknisestä tuesta ja sen tarpeesta sekä tietotekniikan käyttöön liittyvistä esteistä. 

Suomessa tutkimuksessa selvitettiin koulujen, oppilaiden ja opettajien mahdollisuuksia 

käyttää tietotekniikkaa, tietokoneiden ja –verkkojen hyödyntämistä opetuksessa, opettajien ja 

tietoteknisten tukihenkilöiden koulutusta sekä tieto- ja viestintätekniikan koettua merkitystä 

opetuksessa. (Kankaanranta, Puhakka & Linnakylä 2000, 8, 10.)  

 

Useimmissa osallistujamaissa, kuten myös Suomessa, tieto- ja viestintätekniikan käytön 

yhteys opetustavoitteisiin nähtiin melko vähäiseksi. Kuitenkin Suomessa tieto- ja 

viestintätekniikan merkitys opetuksessa opiskelun ja oppimisen tukena koettiin tärkeäksi. 

Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön tavoitteista peruskoulun alaluokilla painotettiin 

erityisesti yksilöllisen oppimisen kehittämistä ja motivointia. Tavoitteeksi Suomessa oli 

asetettu myös erilaisten ohjelmistojen käyttö oppimisvaikeuksisten oppilaiden opetuksessa. 

Myös oppilaiden pääsyä tietoverkkoihin painotettiin. (Kankaanranta, Puhakka & Linnakylä 

2000, 15, 17-20, 113.) 

 

Kaikissa maissa enemmistö kouluista ilmoitti tavoitteekseen kaikkien opettajien 

kouluttamisen tieto- ja viestintätekniikan käyttämiseen. Muutaman opettajan kouluttaminen 

laaja-alaisemmaksi tietotekniikan asiantuntijaksi oli myös yleinen tavoite. Suomessa nämä 
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tavoitteet ovat toteutuneet noin kolmanneksessa kouluista. (Kankaanranta, Puhakka & 

Linnakylä 2000, 52.) 

 

Asetettujen oppimisen ja opetuksen kehittämistavoitteiden saavuttamiseksi suomalaisissa 

kouluissa oli yleisohjelmistoista useimmiten käytössä tekstinkäsittelyohjelmat, Internet-

yhteydet ja grafiikkaohjelmat. Yleisiä olivat myös opetuspelit ja CD-rom -tietosanakirjat. 

Oppiainekohtaisia ohjelmia oli käytössä lähinnä äidinkielessä, matematiikassa ja vieraissa 

kielissä. (Kankaanranta, Puhakka & Linnakylä 2000, 114.) 

 

Suomessa peruskoulun alaluokilla opettajien vahvuusalueet olivat tekstinkäsittelyohjelmien 

lisäksi lähinnä tiettyjen ohjelmien käytössä eri oppiaineissa. Heikoksi osaamisensa opettajat 

kokivat oppilaiden edistymistä mittaavien ohjelmistosovellusten käytössä sekä ohjelmistojen 

muokkauksessa koulukäyttöön sopiviksi. Lisäksi heikompia alueita olivat tieto- ja 

viestintätekniikan didaktinen ja käytännöllinen yhdistäminen eri oppiaineisiin. Osaamistaan 

riittävänä tietoverkkojen opetuskäytössä piti lähes 70 % vastanneista. Tulos on 

kansainvälisesti verrattuna keskinkertainen. Kaikissa maissa opettajat arvioivat itsensä 

selvästi pätevimmiksi yleisohjelmistojen ja Internetin opetuskäytössä kuin 

opetusohjelmistojen käyttötarkoituksiin liittyvissä taidoissa. (Kankaanranta, Puhakka & 

Linnakylä 2000, 68.) 

 

Tutkimuksen mukaan tietotekniikan käytön esteitä kouluissa olivat muun muassa opettajien 

kiire. Opettajilla ei ole riittävästi aikaa valmistella oppitunteja, joissa hyödynnetään tieto- ja 

viestintätekniikkaa. Tietokoneiden käyttö koettiin myös vaikeaksi integroida muuhun 

opetukseen. Riittävän tietokoneajan järjestämisessä eri luokille oli myös ongelmia. Tieto- ja 

viestintätekniikan käyttö heikkojen oppilaiden kanssa koettiin myös ongelmalliseksi. 

(Kankaanranta, Puhakka & Linnakylä 2000, 89.)  
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8. Tutkimustehtävät 

 

Tutkimustehtävä 1. Mitkä ovat opettajien käsitykset tietotekniikan opetuskäytöstä? 

Tutkimustehtävä 2. Mitkä ovat onnistuneen tietotekniikan opetuskäytön piirteitä? 

Tutkimustehtävä 3. Mitkä ovat epäonnistuneen tietotekniikan opetuskäytön piirteitä? 

Tutkimustehtävä 4. Mitkä ovat tietotekniikan opetuskäytön tapoja?  
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9. Tutkimuksen toteuttaminen 

 

9.1. Kvalitatiivinen tutkimus 

 

 

Laadullisessa tutkimuksessa tutkimuksen eri vaiheet, kuten aineistonkeruu, analyysi, tulkinta 

ja tutkimuksen raportointi, liittyvät toisiinsa lähes erottamattomasti eikä niitä voida erotella 

toisiaan seuraaviksi vaiheiksi. Laadullisessa tutkimuksessa analyysi kietoutuu koko 

tutkimusprosessiin ja tutkimusongelmien asettelua saattaa joutua tarkistamaan tutkimuksen 

edetessä. Laadullisessa tutkimuksessa keskitytään usein varsin pieneen määrään tapauksia ja 

pyritään analysoimaan niitä mahdollisimman perusteellisesti. Aineiston tieteellisyyden 

kriteeri ei laadullisessa tutkimuksessa olekaan sen määrä vaan laatu. Laadullisessa 

tutkimuksessa ei pyritä tilastollisiin yleistyksiin vaan siinä pyritään kuvaamaan jotakin 

tapahtumaa, ymmärtämään tiettyä toimintaa tai antamaan teoreettisesti mielekäs tulkinta 

jostakin ilmiöstä. (Eskola & Suoranta 1998, 15-18, 61.) 

 

Laadulliselle tutkimukselle luonteenomaista on hypoteesittomuus. Tämä tarkoittaa sitä, että 

tutkijalla ei ole ennalta lukkoonlyötyjä olettamuksia tutkimuskohteesta tai tutkimuksen 

tuloksista. Huomioitavaa kuitenkin on, että havaintomme ovat aina aikaisempien 

kokemustemme värittämiä. Näistä kokemuksista ei saisikaan muodostaa sellaisia asetelmia, 

jotka rajaisivat tutkimuksellisia toimenpiteitä. Tutkijan tulisi ennemminkin yllättyä tai oppia 

tutkimuksensa kuluessa. Tämä edellyttää sitä, että tutkija tiedostaa tutkimuskohteesta 

muodostamansa ennakko-oletukset ja osaa ottaa ne huomioon tutkimuksensa esioletuksina. 

Aineistonsa avulla tutkija voi löytää uusia näkökulmia sen sijaan, että hän todentaisi 

ennestään epäilemäänsä.  (Eskola & Suoranta 1998, 19-20.) 

 

Laadullisessa tutkimuksessa tutkijalla on tietynlaista toiminnallista vapautta, joka antaa 

mahdollisuuden joustavaan tutkimuksen suunnitteluun ja toteutukseen. Tutkijalla on 

mahdollisuus myös kokeilla uusia ja erilaisia menetelmällisiä ratkaisuja. Ratkaisuista tulee 

luonnollisestikin raportoida tutkimuksen lukijalle, jotta tutkimus olisi ylipäätään 

arvioitavissa. (Eskola & Suoranta 1998, 20.) 
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Laadullisen tutkimuksen yksi erityispiirre on se, että siinä edetään induktiivisesti, 

aineistolähtöisesti yksittäisestä yleiseen. Laadullisessa tutkimuksessa aineistosta usein 

rakennetaankin induktiivisesti teoriaa. Teoria voi kuitenkin toimia myös välineenä, jonka 

avulla kerätystä aineistosta pystyy rakentamaan tulkintoja ja esittämään niitä tieteellisessä 

muodossa. (Eskola & Suoranta 1998, 83-84.) 

 

 

9.2. Aineistonkeruumenetelmä 

 

 

Tutkimukseni aineistonkeruumenetelmäksi valitsin eläytymismenetelmän. 

Eläytymismenetelmässä tutkimusaineiston keräämisen keinona ovat pienet esseet, lyhyehköt 

tarinat, jotka kirjoitetaan tutkijan antamien ohjeiden mukaan. Vastaajille annetaan 

kehyskertomukseksi kutsuttu orientaatio, jonka tuomien mielikuvien mukaan heidän tulee 

kirjoittaa pieni tarina. Kehyskertomuksissa konstruoidaan erilaisia mahdollisuuksia, niiden 

edellytyksiä ja/tai seurauksia. Kirjoittaessaan vastaajat siis mielikuvituksensa avulla joko 

vievät kehyskertomuksessa esitetyn tilanteen eteenpäin tai sitten kuvaavat, mitä 

kehyskertomuksessa esitettyä tilannetta ennen on voinut tapahtua. Näin saadut vastaukset 

kertovat niistä säännöistä ja tavoista, joiden vastaajat kuvittelevat vaikuttavan ihmisen 

toimintaan, valintoihin ja käyttäytymiseen. Eläytymismenetelmällä pyritään tavoittamaan 

sekä tilanteen että vastaajan sosiaalisuus ja kulttuurisidonnaisuus. Tavoitteena on valaista 

kyseisen toiminnan merkityksiä. Eläytymismenetelmällä tuotetut tarinat eivät välttämättä ole 

kuvauksia todellisuudesta vaan tarinoita mahdollisuuksista, siitä mikä saattaa toteutua ja mitä 

eri asiat merkitsevät. Keskeistä menetelmässä on variointi. Tämä tarkoittaa sitä, että samasta 

kehyskertomuksesta on kaksi tai useampia versioita, jotka poikkeavat toisistaan jonkin 

keskeisen seikan suhteen. Tällä saavutetaan koeasetelman kaltainen tilanne, jossa yhtä tekijää 

muuttamalla voidaan nähdä, miten tämä tietty varioitu tekijä muuttaa vastauksia eli miten se 

vaikuttaa kirjoitettuihin tarinoihin. Menetelmän käytössä onkin keskeistä juuri tämän 

variaation vaikutuksen selvittäminen. Selvitetään, mikä vastauksissa muuttuu, kun 

kehyskertomuksessa muutetaan jotain keskeistä elementtiä. (Eskola 1997, 5-6, 15-17, Eskola 

1998, 47.) 
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Eläytymismenetelmä on eettisten kysymysten osalta ongelmattomampi kuin moni muu 

tiedonhankintamenetelmä. Se ei pakota vastaajaa ilmaisemaan vastaustaan rastina ruudussa 

tai johonkin skaalaan suhteutettuna. Ylipäätään itse vastaaminen on vapaaehtoista. 

Eläytymismenetelmätarinaa kirjoittavalla henkilöllä on huomattavasti laajempi 

mahdollisuuksien kirjo käytettävänään kuin vaikkapa kyselylomakkeeseen vastatessa. 

Toisaalta eläytymismenetelmässä ei vastaaja joudu samalla tavalla kesken vastaamisen 

tekemään tiliä vastauksistaan kuten esimerkiksi haastattelutilanteessa. Eläytymismenetelmän 

kirjoitustilanteessa ei myöskään kannusteta kesken tilanteen kuten esimerkiksi 

haastattelutilanteessa. Eläytymismenetelmässä ei vain pyydetä vastauksia tutkijan 

konstruoimiin kysymyksiin tutkijan konstruoimilla käsitteillä, vaan vastaajat saavat vapaasti 

tuottaa oman käsityksensä tutkittavasta asiasta. (Eskola 1997, 14, 28.) Tässä tutkimuksessani 

valitsin käytettäväksi eläytymismenetelmän juuri näistä syistä. Lisäksi uskon 

eläytymismenetelmän käyttämisen vähentäneen opettajien tarvetta antaa ”todellisuutta 

parempia” vastauksia. Tällä tarkoitan sitä, että kyselylomake- ja haastattelututkimuksessa 

opettajille olisi voinut tulla tunne, että heidän tulisi osata käyttää tieto- ja viestintätekniikkaa 

opetuksessaan, mikä olisi voinut tuottaa tutkimusta vääristäviä tuloksia. 

Eläytymismenetelmäkirjoituksessa opettajilla oli vapaus kirjoittaa siitä, mitä eri 

mahdollisuuksia he tietävät olevan olemassa. Heidän oli mahdollista käyttää mielikuvitustaan 

sen sijaan, että heidän olisi pitänyt kirjoittaa omista todellisista kokemuksistaan.  

 

Eläytymismenetelmän ongelmallisia kysymyksiä ovat muun muassa kysymykset 

kirjoitettujen tarinoiden aitoudesta ja epäilyt kirjoitustilanteiden keinotekoisuudesta. 

Menetelmää on kyseenalaistettu myös siitä, että tuottaako se pelkästään stereotypioita. 

Kiistämättä menetelmä tuottaa yleisiä ja tyypillisiä vastauksia, mutta niiden lisäksi se tuottaa 

poikkeuksellisia vastauksia. Ei ole keskeistä kysyä ovatko vastaukset stereotypioita, vaan 

mitä muuta niissä on. Myös muut laadullisen tutkimuksen menetelmät tuottavat 

samankaltaisia tyypillisiä vastauksia, joten siinä suhteessa eläytymismenetelmä on samalla 

viivalla muiden menetelmien kanssa. Loppujen lopuksi kyse on juuri näistä arkisista asioista, 

sillä ne kertovat siitä, mitä ihmiset aiheesta ajattelevat. Tällaisten käsitysten, olivatpa ne 

sitten totta tai ei, perusteella ihmiset toimivat ja tekevät päätöksiä elämässään.  (Eskola 1997, 

28-29.) 

 

Eläytymismenetelmä ei myöskään ole täysin eettisesti ongelmaton menetelmä, sillä tehtävään 

vastaaminen saattaa vaikuttaa kirjoittajaan. On raportoitu esimerkiksi ennakkosuosikkina 
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olleen lentopallojoukkueen hävinneen seuraavan ottelunsa tehtävään vastaamisen jälkeen. 

Tehtävässä heitä pyydettiin kuvittelemaan tilanne, jossa he häviäisivät seuraavan ottelunsa. 

Tässä tapauksessa tehtävään vastaamisen jälkeen olisi tutkija voinut purkaa tilanteen 

aiheuttaman jännityksen ja epätietoisuuden kertomalla eläytymismenetelmän ideasta ja siten 

auttaa joukkuetta orientoitumaan tulevaan otteluunsa positiivisesti. On raportoitu myös 

käyneen niin, että kehyskertomuksen tilanne on nostanut esiin vanhan ahdistuksen jostakin 

menneisyyden tapauksesta. Tällaisen kaltaisille tilanteille tutkija ei tosin juuri mitään voi, 

sillä niitä on lähes mahdotonta ennakoida. En kuitenkaan usko edellä mainitun kaltaisten 

seikkojen olleen tässä tutkimuksessani ongelmallisia tutkimusaiheeni huomioon ottaen. 

Kaiken kaikkiaan eläytymismenetelmä tarjoaa suhteellisen turvallisen mahdollisuuden tehdä 

eettisesti korkeatasoista tutkimusta. (Eskola 1997, 13-14.) 

 

Vaikka eläytymismenetelmän käyttö saattaa vaikuttaa suhteellisen vaivattomalta ja nopealta 

keinolta hankkia aineisto, niin käytännössä se ei sitä kuitenkaan aina ole. 

Eläytymismenetelmä ei tarjoa valmiita ratkaisuja, vaan pakottaa menetelmän käyttäjän 

aktiiviseen teoreettiseen työhön. Kehyskertomusten ja sen muunnelmien laatiminen on 

menetelmää käytettäessä tutkimuksen keskeisimpiä vaiheita. (Eskola 1997, 19, 28.) Tässä 

tutkimuksessani kehyskertomusten laatimisen ja kehittelyn jälkeen, luetutin niitä useammalla 

henkilöllä sekä keräsin muutaman tarinan esitutkimuksena testatakseni kehyskertomusten 

toimivuuden. Lisäksi kyselin vastaajien tuntemuksia kehyskertomuksen ymmärrettävyydestä 

ja toimivuudesta.  

 

 

9.3. Aineiston kerääminen 

 

 

Yleensä paras tilanne vastaamiselle on jonkin ryhmän kokoontuminen eli tilanne, jossa joka 

tapauksessa on pakko olla paikalla. Tässä tutkimuksessani keräsin osan aineistosta 

sähköpostitse ja osan henkilökohtaisesti paikan päällä. Aineiston kerääminen tapahtui 

keväällä 2004 helmi-toukokuun aikana. Sähköpostitse sain vastauksia kolmen koulun 

opettajilta ja paikan päällä keräämässä kävin kahdessa koulussa. Koulut valitsin niiden 

kotisivujen perusteella eli, jos sivuilla kerrottiin tietotekniikan oleva yhtenä 

aihekokonaisuutena koulun opetussuunnitelmassa, ja että tavoitteena oli taata kaikille 
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oppilaille tietotekniikan perustaidot, otin yhteyttä koulujen rehtoreihin puhelimitse. Koulujen 

kotisivuilta ja rehtoreilta sain taustatietoja koulun tietoteknisistä resursseista. Kaikilla 

kouluilla lukuun ottamatta yhtä oli erillinen atk-luokka, jossa oli joko uudet tai melko uudet 

tietokoneet verkkoyhteyksineen. Yhdellä koululla koneita oli sijoiteltu luokkiin ja eri puolille 

koulua siten, että oppilailla oli mahdollisuus käyttää niitä opettajan luvalla. Lisäksi sovin 

koulujen rehtoreiden kanssa ajan, jolloin kävin esittelemässä sekä itseni että tutkimusaiheeni 

opettajakunnalle tai vastaavasti sain rehtorilta opettajakunnan sähköpostiosoitteet ja otin 

yhteyttä henkilökohtaisesti kuhunkin opettajaan. 

 

Vastauksia sain kolmesta Kanta-Hämeen ja kahdesta Keski-Suomen seudun koulusta. 

Vastaajat olivat peruskoulun alaluokilla työskenteleviä luokan- ja kieltenopettajia sekä 

erityisopettajia. Keräystilanteen aluksi kerroin lyhyesti, mistä tutkimuksessani oikein on kyse 

sekä annoin ohjeet vastaamista varten. Korostin sitä, että oikeita vastauksia ei ole olemassa 

sekä sitä, että tutkimuskohteenani ovat nimenomaan opettajien käsitykset tieto- ja 

viestintätekniikan opetuskäytöstä eivätkä varsinaiset todellisuuden tapahtumat. Tarinan 

saattoi toisin sanoen kirjoittaa, vaikka ei olisikaan aktiivinen tietotekniikan käyttäjä. Ennen 

kehyskertomusten jakamista korostin vielä, että jokaisen tulisi kirjoittaa oma tarinansa eikä 

vierustoverilta kannata ottaa mallia. Jaoin kehyskertomukset opettajille sattumanvaraisessa 

järjestyksessä kuitenkin siten, että kehyskertomuksen molempia versioita oli yhtä monta 

kappaletta. Annoin opettajille aikaa vastaamiseen reilusti, mikä tuottikin tulosta. Kerättyäni 

kehyskertomukset takaisin paljastin vielä juonen eli sen, että kehyskertomuksia oli 

kahdenlaisia. Opettajat vastasivat kehyskertomuksiin nimettöminä. Sähköpostitse keräämäni 

aineiston sain ottamalla opettajiin yhteyttä henkilökohtaisesti. Sähköpostissani esittelin itseni 

ja tutkimukseni vastaavasti kuten edellä ja lisäksi takasin vastaajille anonymiteetin 

rohkaistakseni heitä vastaamaan sähköpostitse, jolloin vastaajan nimi- ja yhteystiedot käyvät 

minulle ilmi, mutta eivät ilmene lopullisesta tutkimusraportistani. Liitteenä sähköpostissa oli 

kehyskertomus, johon opettajat vastasivat sähköpostitse. Vastauksia sain yhteensä 

kaksikymmentä kappaletta. Vastaamisen aktiivisuus ja vastausten laatu olivat samaa tasoa 

molemmilla keräystavoilla.  
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  Aineisto   
      
  Onnistumiskertomus Epäonnistumiskertomus yht.
Keräystilanteessa kerätyt 5 4 9
Sähköpostitse kerätyt 4 7 11
yht. 9 11 20

 

Taulukko 2. Keräystilanteessa kerättyjen ja sähköpostitse kerättyjen vastausten lukumäärät 

kehyskertomuksittain. 

 

        
  Aineisto   
      
  Onnistumiskertomus Epäonnistumiskertomus yht.
Kanta-Häme 7 7 14
Keski-Suomi 2 4 6
yht. 9 11 20

 

Taulukko 3. Kanta-Hämeen ja Keski-Suomen seudun kouluista kerätyt vastaukset 

kehyskertomuksittain. 

 

Eläytymismenetelmätehtäviin vastataan yleensä varsin hyvin. Vastaamatta jättäminen ei ole 

varsinainen ongelma, sillä tämäntyyppisessä tutkimuksessa edustavuus ja otanta eivät ole 

keskeisiä käsitteitä. Laadullisen aineiston koon määrittelemiseksi voidaan ajatella, että 

aineistoa on tarpeeksi, kun uudet tapaukset eivät tuota enää tutkimusongelman kannalta uutta 

tietoa. Esimerkiksi eläytymismenetelmätarinoita analysoitaessa on havaittu, että noin 

kymmenestä viiteentoista vastausta kehyskertomusta kohden on riittävä määrä. Uusia 

piirteitä ei saada esiin niinkään kasvattamalla aineistoa vaan käyttämällä erilaisia 

kehyskertomuksia.  (Eskola 1997, 19-22, Eskola & Suoranta 1998, 62-63.) 
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10. Aineiston analyysi  

 

10.1. Kvalitatiivisen aineiston analyysista 

 

 

Kvalitatiivisen aineiston analyysi on perusteiltaan merkitysten tulkintaa ja lähtökohtana 

kvalitatiivisessa eli laadullisessa tutkimuksessa on todellisen elämän kuvaaminen. Tähän 

sisältyy ajatus, että todellisuus on moninainen. Laadullisessa tutkimuksessa pyritään 

kuvaamaan kohdetta mahdollisimman kokonaisvaltaisesti. Lähtökohtana ei siis ole teorian tai 

hypoteesien testaaminen, vaan aineiston monitahoinen ja yksityiskohtainen tarkastelu. 

(Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 1997, 152, 155.) Alasuutari (1994) käyttää käsitettä 

“ymmärtävä selittäminen” aineiston tulkinnasta puhuessaan. Samassa yhteydessä hän puhuu 

myös havaintojen pelkistämisestä ja “olennaiseen” keskittymisestä kuvatessaan laadullista 

analyysiä. (Alasuutari 1994, 42-43.) Laadullisen aineiston analyysin tarkoitus on luoda 

aineistoon selkeyttä ja siten tuottaa uutta tietoa tutkittavasta asiasta. Analyysilla pyritään 

tiivistämään aineisto siten, ettei kadoteta sen sisältämää informaatiota vaan pyritään luomaan 

hajanaisesta aineistosta selkeää ja siten kasvattamaan sen informaatioarvoa. Laadullisen 

aineiston analyysissa on kyse aineiston järjestämisestä sellaiseen muotoon, että sitä on 

mahdollista eritellä vastausten etsimiseksi tutkimusongelmiin. (Eskola & Suoranta 1998, 138, 

226.)  

 

Huolimatta siitä, että tietyt kysymyksenasettelut, tutkimuskohteen valinta, kehyskertomusten 

kehittely ja aineistonkeruu ovat ennalta suunniteltuja ja tarkkaan pohdittuja, 

eläytymismenetelmä voi tuottaa ennalta arvaamatonta, kulttuurisesti välittynyttä 

tekstimateriaalia, jota ei välttämättä voikaan käsitellä alkuperäisen suunnitelman mukaisesti. 

(Eskola 1997, 84.) Eläytymismenetelmällä voi kuitenkin tutkia varsin monenlaisia ongelmia 

ja sillä kerättyä aineistoa voi analysoida mitä erilaisimmin tavoin. Vaikka 

eläytymismenetelmäaineisto onkin mitä puhtainta laadullista aineistoa, voidaan siihen 

soveltaa myös määrällistä analyysia, kuten vastauksissa usein ilmenevien piirteiden 

taulukointia. Taulukointi edellyttää ensin jonkinlaista teemoittelua ja tulkinnallista lukutapaa. 
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Tällä tavalla on helppo päästä aineiston analyysissa liikkeelle ja saada jonkinlaista tuntumaa 

tekstimassan hallintaan. (Eskola 1997, 30-31, Eskola 1998, 131, 142.) 

 

 

10.2. Aineiston teemoittelu 

 

 

Teemoittelussa on kyse aineiston pelkistämisestä etsimällä tekstin olennaisimmat asiat. 

Teemojen avulla pyritään tavoittamaan tekstin merkitystenantojen ydin. Teemat liittyvät siis 

tekstin sisältöön eivätkä sen yksittäisiin kohtiin. Tekstin teemoittelussa tutkija lukee tekstiä 

useaan kertaan läpi pyrkien löytämään rivien välistä sen keskeiset merkitykset. Tutkija 

ongelmanasettelusta riippuu, hakeeko hän tekstistä johonkin tiettyyn aiheeseen liittyviä 

merkityksiä vai lähestyykö hän tekstiä kokonaisuutena pyrkien rakentamaan sen oman 

sisällöllisen logiikan. Tällaista lähestymistapaa kutsutaan aineistolähtöiseksi. 

Aineistolähtöisessä analyysissa tutkija etsii aineistosta teemoja, joista informantit eli 

tutkittavat kertovat. Tutkija voi lähteä teemoittamaan aineistoaan myös omien kysymystensä 

kautta, jolloin keskeiseksi nousee se, mitä tutkittavat kunkin teeman kohdalla kertovat. 

Tällöin tutkijan tehtäväksi tulee tutkittavien antamien merkitysten löytäminen. (Moilanen & 

Räihä 2001, 53.) 

 

Teemojen etsimisen jälkeen täsmennetään teemojen merkityssisältö. Teemoittelussa onkin 

tutkijan maltettava pysyä uskollisena aineistolle. Vaarana on se, että tulkitsija tuo tekstiin itse 

sellaisia teemoja, joita siellä ei todellisuudessa ole. Tämän vuoksi on tärkeää jatkuvasti 

kriittisesti tarkastella syntyneitä teemoja ja merkitysverkostoja. Aineisto on syytä käydä 

useaan kertaan huolellisesti läpi ja etsiä sellaisia asioita, jotka ovat ristiriidassa tulkintojen 

kanssa. Tutkijan on hyvä myös arvioida konstruoitujen merkitysten pätevyyttä. (Moilanen & 

Räihä 2001, 54.)  

 

Eläytymismenetelmässä variaatiot muodostavat jo itsessään teemat, joihin voi tarttua. 

Teemoittelun avulla tekstiaineistosta saadaan esille erilaisia vastauksia tai tuloksia 

esitettyihin kysymyksiin. Esimerkiksi tässä tutkimuksessa, luettuani vastaukset useaan 
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kertaan, tarkastelin vastauksia ensin siltä kannalta, mitkä ovat vastauksista ilmeneviä 

onnistuneen ja epäonnistuneen tietotekniikan opetuskäytön piirteitä sekä sitä, minkälaisiin 

kehyskertomusten vihjeisiin vastauksissa reagoidaan. (Eskola 1997, 89-90, Eskola 1998, 

137.) 

 

Aineiston keräämisen jälkeen kirjoitin vastaukset puhtaaksi tietokoneella ja järjestin 

aineiston ensin keräyskoulujen mukaan merkitsemällä niiden yläkulmaan keräyskoulun 

nimen ja keräystilanteen päivämäärän. Tämän jälkeen jaoin kehyskertomukset eri 

variaatioiden mukaisiin pinoihin ja numeroin ne siten, että merkinnässä 1/O, 1/E... tarkoittaa 

numero vastauksen järjestysnumeroa kehyskertomusvariaation sisällä ja kirjain sitä, kumpi 

variaatio on kyseessä: O kehyskertomusta, jossa oppitunti on onnistunut ja vastaavasti E 

epäonnistunutta oppituntia. (Eskola 1997, 85.) 

 

Lähdin liikkeelle ilman ennakko-oletuksia siitä, mitä vastauksista ilmenee. Luin vastaukset 

useaan kertaan läpi sekä etsin niissä useimmin esiintyviä teemoja. Tein siis aineistolähtöistä 

analyysia, jossa erittelin sisällöstä nousevaa informaatiota. (Eskola & Suoranta 1998, 19.) 

Jatkossa raportoin tuloksista eri teemojen mukaisesti. Eri kehyskertomusvariaatioita 

käsitellessäni käytän onnistuneesta oppitunnista kertovasta vastauksesta käsitettä 

onnistumiskertomus ja vastaavasti epäonnistuneesta oppitunnista kertovasta vastauksesta 

käsitettä epäonnistumiskertomus. 

 

 

10.2.1. Onnistuneen oppitunnin teemoja 

 

 

Kehyskertomus, jonka pohjalta opettajat kirjoittivat onnistuneesta oppitunnista, oli 

seuraavanlainen: 

 

Toteutat oppitunnin, joka liittyy jaksoon, jossa hyödynnät tietotekniikkaa. Oppitunti sujuukin 

suunnitelmiesi mukaan ja on mielestäsi onnistunut. Mitkä seikat vaikuttivat oppitunnin 

onnistumiseen? Kerro oppitunnista ja sen kulusta. 
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Vastauksista nousseita onnistuneen oppitunnin teemoja olivat: 

 

1. Sopiva tehtävän/oppimisympäristön vaatimustaso  

2. Tietotekniikan motivoiva vaikutus oppilaiden työskentelyyn  

3. Oppilaiden sujuva itsenäinen työskentely   

4. Hyvä etukäteissuunnittelu ja ennakkovalmistelut   

5. Oppitunnin sisältö ja tavoitteet selkeät opettajalle  

6. Tietotekniikan käytön selkeä hyöty oppimisen kannalta  

7. Opettajan pedagogiset taidot   

8. Opettajan riittävät tietotekniset perustaidot   

9. Oppilaiden riittävät  tietotekniset perustaidot   

10. Sopiva oppilasmäärä tietokonetta kohti  

11. Toimiva tietokone, ohjelma tai sivusto  

 

Useimmin esiintyneet teemat onnistuneen oppitunnin edellytyksistä olivat teemat 2 ja 11. 

Toimiva tietokone, ohjelma tai sivusto onnistuneen oppitunnin edellytyksenä mainittiin 

kahdeksassa vastauksessa. Tietotekniikan käytön motivoiva vaikutus oppilaiden 

työskentelyyn, mikä oli toiseksi useimmin esiintyvä onnistuneen oppitunnin edellytys, 

mainittiin kuudessa vastauksessa. Tärkeänä pidettiin myös teemoja 10 ja 4 eli sopivaa 

oppilasmäärää tietokoneita kohden, mikä mainittiin viidessä vastauksessa sekä hyvää 

opetuksen ja tietotekniikan käytön etukäteissuunnittelua ja ennakkovalmisteluja, mikä myös 

esiintyi viidessä vastauksessa. Kahdessa tai kolmessa vastauksessa esiintyvät teemat olivat 

teemat 1, 3, 5, 9 ja 10. Teemat 6 ja 7 mainittiin kumpikin vain yhdessä vastauksessa.  
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Taulukko 4.  

Teema 2. Tietotekniikan motivoiva vaikutus oppilaiden työskentelyyn 

Teema 4. Hyvä etukäteissuunnittelu ja ennakkovalmistelut 

Teema 10. Sopiva oppilasmäärä tietokonetta kohti 

Teema 11. Toimiva tietokone, ohjelma tai sivusto  

 

 

10.2.2. Epäonnistuneen oppitunnin teemoja 

 

 

Kehyskertomus, jonka pohjalta opettajat kirjoittivat epäonnistuneesta oppitunnista, oli 

seuraavanlainen: 

 

Toteutat oppitunnin, joka liittyy jaksoon, jossa hyödynnät tietotekniikkaa. Oppitunti ei 

kuitenkaan suju suunnitelmiesi mukaan ja on mielestäsi epäonnistunut. Mitkä seikat 

vaikuttivat oppitunnin epäonnistumiseen? Kerro oppitunnista ja sen kulusta. 

 

Vastauksista nousseita teemoja olivat: 

  

1. Sopimaton tehtävän, ohjelman tai sivuston vaatimustaso   

2. Oppilaat eivät osaa suhtautua tietoon kriittisesti, tieto sirpalemaista  

3. Tietoa ei löydy, tiedonhaku satunnaista selailua  
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4. Riittämättömät etukäteisvalmistelut  

5. Oppimistavoitteisiin ei päästä    

6. Tietotekniikan opetuskäytön pedagogisen ja didaktisen puolen epäselvyys  

7. Ryhmä-/parityö ei suju  

8. Oppilaiden riittämättömät tietotekniset perustaidot  

9. Liian suuri oppilasmäärä tietokonetta kohti   

10. Tietokoneen, ohjelman tai sivuston toimimattomuus   

 

Useimmin esiintyneet teemat epäonnistuneen oppitunnin aiheuttajina olivat teemat 10 ja 4. 

Toimimaton tietokone, ohjelmisto tai sivusto, mikä oli useimmin esiintyvä oppitunnin 

epäonnistumisen aiheuttaja, esiintyi kahdeksassa vastauksessa. Riittämättömät 

etukäteisvalmistelut puolestaan mainittiin kuudessa vastauksessa. Muita eniten esiintyviä 

teemoja olivat teemat 1 ja 9. Vaatimustasoltaan epäsopiva tehtävä, ohjelmisto tai sivusto, 

mikä mainittiin neljä kertaa sekä liian suuri oppilasmäärä tietokonetta kohti, mikä esiintyi 

vastauksissa viidesti, todettiin vastauksissa oppitunnin epäonnistumisen aiheuttajiksi. 

Kahdessa tai kolmessa vastauksessa esiintyviä teemoja olivat teemat 2 ja 3 sekä teemat 5-8.  
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Taulukko 5. 

Teema 1. Sopimaton tehtävän, ohjelman tai sivuston vaatimustaso 

Teema 4. Riittämättömät etukäteisvalmistelut 

Teema 9. Liian suuri oppilasmäärä tietokonetta kohti 

Teema 10. Tietokoneen, ohjelman tai sivuston toimimattomuus 
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10.2.3. Mitä teemojen esiintymisestä voidaan päätellä? 

 

 

Molemmista kehyskertomusvariaatioista nousevat teemat olivat osin samanlaisia. 

Molemmissa vastausvariaatioissa esiintyvät kolme keskeisintä teemaa olivat sopiva 

oppilasmäärä tietokoneita kohden ja tietokoneen, ohjelmiston tai sivuston toimintakuntoisuus 

sekä etukäteisvalmisteluiden vaikutus oppitunnin kulkuun. Lisäksi molemmista 

kehyskertomusvariaatioista nousivat esiin tehtävän, ohjelman tai sivuston vaatimustason 

vaikutus oppitunnin onnistumiseen/epäonnistumiseen. Myös opettajan pedagogiset ja 

didaktiset tietotekniikan käyttötaidot sekä oppilaiden tietotekniset perustaidot esiintyivät 

yhtenä teemana molemmissa vastausvariaatioissa. Pelkästään onnistumiskertomuksissa 

esiintyviä teemoja löytyi viisi kappaletta. Nämä teemat olivat tietotekniikan käytön 

motivoiva vaikutus, oppilaiden itsenäisen työskentelyn sujuvuus, oppitunnin sisällön ja 

tietotekniikan opetuskäytön tavoitteiden selkeys sekä tietotekniikan käytön selkeä hyöty 

oppimisen kannalta. Ainoastaan epäonnistumiskertomuksissa esiintyviä teemoja, joita oli 

neljä kappaletta, olivat tiedonhaun epäonnistuminen, oppilaiden kykenemättömyys kriittiseen 

tiedonkäsittelyyn, oppimistavoitteisiin pääsemättömyys sekä oppilaiden pari-

/ryhmätyöskentelyn epäonnistuminen. 

 

Molemmissa vastausvariaatioissa korostuivat siis tietotekniikan opetuskäytön tekninen puoli 

eli koneiden ja ohjelmien toimivuus sekä koneiden riittävä määrä. Koneiden ja ohjelmistojen 

toimivuus esiintyi yhteensä kuudessatoista vastauksessa kahdestakymmenestä. Koneiden 

riittävä määrä puolestaan mainittiin kymmenessä vastauksessa. Seitsemässä vastauksessa 

esiintyi tehtävän, ohjelman tai sivuston vaatimustaso. Etukäteissuunnittelu mainittiin 

yhteensä yhdessätoista vastauksessa. Tietotekniikan opetuskäytön pedagogiset ja didaktiset 

vaikutukset puolestaan mainittiin vain kahdessa vastauksessa. Tietotekniikan opetuskäytön 

todellista hyötyä puolestaan peräänkuulutti vain yksi vastaaja samoin kuin opettajan 

pedagogisia taitoja. 
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Taulukko 6. 

Teema 1. Tietokoneen, ohjelman tai sivuston toimivuus 
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Kun ottaa huomioon tietotekniikan teknistä puolta korostavien teemojen tiheyden ja 

vastaavasti pedagogista osaamista korostavien teemojen vähyyden, voisi sanoa, että 

peruskoulun alaluokkien opettajat eivät ole kovin vihkiytyneitä tietotekniikan 

opetuskäyttöön. He ovat omaksuneet, että tietokoneella työskenneltäessä annetun tehtävän ja 

oppimisympäristön tulee olla oppilaan taitotasoon oikein suhteutettu, mutta silti 

tietotekniikan opetuskäyttö jää pelkästään puuhastelun tasolle, vaikkakin se on oppilaita 

motivoivaa. Opetuksen monipuolistaminen ja rikastuttaminen tietotekniikan avulla olikin 

yksi vastauksissa esiin nousseista seikoista. Vastausten mukaan tietotekniikan käyttö motivoi 

oppilaita erilailla kuin perinteinen luokkahuoneopetus ja sen ansiosta oppilaat työskentelevät 

innokkaasti aiheidensa parissa. 

 

Tutkimuksen tulosten perusteella opettajien käsitys tietotekniikan onnistuneesta tai 

epäonnistuneesta opetuskäytöstä muodostuu sen mukaan toimivatko laitteet ja ohjelmat 

toivotulla tavalla. Vain harva mainitsee opetuksen onnistumisen/epäonnistumisen 

edellytykseksi oppimistavoitteiden saavuttamisen mielekkäällä tavalla, vaikkakin 

epäonnistumiskertomuksissa esiintyi tiedon hankintaan ja prosessointiin liittyviä teemoja. 

Näin ollen tietokone ja laajemmin tieto- ja viestintätekniikka vaikuttaisi olevan vain väline, 

jonka kaikkia todellisia mahdollisuuksia oppimisen kannalta ei ole vielä ymmärretty. 

 

Vastauksista vain neljässä nousi esiin tietotekniikan opetuskäytön pedagoginen ja didaktinen 

puoli. Tästä voisi päätellä, että opettajat eivät osaa tai muuten tule kiinnittäneeksi huomiota 

tietotekniikan opetuskäytön pedagogisiin mahdollisuuksiin. Vastaavasti koneiden ja 

ohjelmien toimivuuden korostaminen viittaa siihen, ettei tietotekniikan opetuskäyttö ole 

kovin syvällistä. Samaan tulokseen ovat päätyneet tutkijat myös edellä esitellyissä 

aikaisemmissa tutkimuksissa. Tietotekniikkaa kyllä käytetään, mutta sen käyttö ei ilmennä 

mietittyjä pedagogisia näkemyksiä. Aikaisempien tutkimusten perusteella opettajat 

kaipaavatkin enemmän pedagogista tukea. On selvää, että mitä selkeämpää tietotekniikan 

pedagoginen hyöty ja erilaiset käyttömahdollisuudet ovat, sitä mielekkäämpää 

tietotekniikkaa on käyttää ja sitä onnistuneempaa ja hyödyllisempää se on oppimisen 

kannalta. 
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10.2.4. Esimerkkejä keskeisistä teemoista 
 

 

Vastauksia lukiessa molemmista vastausvariaatioista nousi esiin neljä keskeistä teemaa, jotka 

esiintyivät muita useammin. Onnistumiskertomusten keskeisiä teemoja olivat siis teema 2. 

tietotekniikan motivoiva vaikutus oppilaiden työskentelyyn, teema 4. hyvä 

etukäteissuunnittelu ja ennakkovalmistelut, teema 10. sopiva oppilasmäärä tietokonetta kohti 

sekä teema 11. toimiva tietokone, ohjelma tai sivusto. Seuraavassa joitakin esimerkkejä 

teemoista.  

 

Teema 2. 

1/O: Tunti sujui suunnitelmien mukaan. Oppilaat työskentelivät itsenäisesti ja innostuneesti. 

Parasta oli se, että oppilaat kiinnostuivat itse tutkimaan ja etsimään netistä tietoa. 

 

4/O: Onnistuminen johtui mukavasta vireestä ja motivaatiosta...”Koneopetus” voi olla 

hauskaa! 

 

Teema 4. 

2/O: Oppitunnin onnistumiseen vaikuttaa ratkaisevasti se, kuinka hyvin ennakkovalmistelut 

on tehty. 

 

7/O: Olen valmistellut oppilaille kysymyksiä, joihin löytyvät vastaukset netistä ennakkoon 

etsimiltäni sivuilta. Olen tarkastanut myös sivujen toimivuuden ennakkoon. Ennen 

tietokoneluokkaan lähtöä annan oppilaille ohjeet, miten tietokoneluokassa ja netissä tulee 

toimia. Tunti sujuukin hyvin ja oppilaat osaavat työskennellä itsenäisesti. 

 

Teema 10.  

1/O: Tunnin tavoitteena oli kerrata kirjasta opiskeltuja asioita verkossa sopivassa 

oppimisympäristössä... Olin myös muistanut varata atk-luokan, joten jokaiselle oppilaalle 

riitti tietokone, jonka ääressä sai rauhassa työskennellä. 

 

Teema 11. 

8/O: Voisi sanoa, että tietotekniikan opetuskäyttö on aina onnistunutta, jos koneet toimivat. 
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5/O: Oppitunti on erityisen onnistunut silloin, jos... Yksi seikka on tietenkin koneiden ja 

ohjelmien toimivuus. Jos kone tai ohjelma temppuilee, latistaa se oppimisen ja työskentelyn 

intoa. 

 

Epäonnistumiskertomusten keskeisiä teemoja olivat teema 1. sopimaton tehtävän, ohjelman 

tai sivuston vaatimustaso, teema 4. riittämättömät etukäteisvalmistelut, teema 9. liian suuri 

oppilasmäärä tietokonetta kohti ja teema 10. tietokoneen, ohjelman tai sivuston 

toimimattomuus. 

 

Teema 1.  

2/E: Tarkoitus oli, että oppilaat tekevät pieni muotoisen tutkimuksen internettiä hyödyntäen. 

Aihe oli kuitenkin liian vaikea ja oppilaat turhautuivat suuren ja sirpalemaisen tietomäärän 

edessä. Oppilaille olisi pitänyt osoittaa joitakin hyviä sivustoja... Aiheesta olisi pitänyt 

keskustella ja rajata jokaiselle ryhmälle oma pieni osa-alue. 

 

Teema 4. 

7/E: ... Oppilaat eivät löydä tietoa, ja en ole itse paneutunut etsimään niitä oikeilta sivuilta, 

joten keräämme materiaalia satunnaisilta sivuilta ja saamme liiaksi tietoa ja syntyy 

silppusäkki. 

 

10/E: ...Olisi pitänyt ensin käydä läpi, miten tietoa etsitään ja miten sitä tulisi muokata... 

 

Teema 9. 

1/E: ... koneita on liian vähän. Jokainen halukas ei pääse tekemään... ja homma menee 

häiriköinniksi.  

 

10/E: ... Koneita ei kuitenkaan riittänyt atk-luokassa kaikille, joten osa joutui odottamaan 

vuoroaan, mikä aiheutti levottomuutta ja hälinää. 

  

Teema 10. 

5/E: ... – ja kas kummaa, yhtäkkiä koko ohjelma meni nurin ja oppilaan vaivalla tekemät 

tehtävät niin muodoin eetteriin. Sekä oppilaan että opettajan pettymys oli suunnaton! Tein 

testin vielä toisenkin kerran, samalla tuloksella... En tiedä vieläkään miksi ohjelma ei toimi 

oppilaiden kanssa – enkä enää kokeile. 
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9/E: ... koneet temppuilevat, yhteyksiä ei saada, tai ei saada tiedostoja auki, niillä koneilla ei 

juuri olekaan niitä ohjelmia ym. … 

 

Vähiten esiintyneet teemat olivat teema 1. tietotekniikan käytön selkeä hyöty oppimisen 

kannalta, teema 2. tietotekniikan opetuskäytön pedagoginen ja didaktinen selkeys ja teema 3. 

opettajan pedagogiset taidot. Päätin ottaa nämä kolme teemaa mukaan keskeisiin teemoihin, 

vaikka ne esiintyivätkin vain yhteensä neljässä vastauksessa. Keskeisen näistä teemoista 

tekee se, että juuri nämä teemat olisivat olennaisen tärkeä ottaa huomioon tietotekniikan 

opetuskäyttöä suunniteltaessa. 

 

Teema 1. 

5/O: Oppitunti on erityisen onnistunut silloin, jos tietokoneohjelma selvästi auttaa jonkin 

asian oppimista. 

 

Teema 2. 

8/E: ...Koen kuitenkin, että vaikka oppilaat tykkäävät tietokoneen kanssa puuhastelusta, se 

jää todella vain puuhastelun tasolle. Siksi tietotekniikan käyttö kohdallani on tavallaan aina 

epäonnistunutta. En tiedä, miten nivoisin tietotekniikan pedagogisesti ja didaktiseti 

opetukseeni siten, että se olisi luonnollinen osa muuta opetusta. Toisaalta onko se edes 

mahdollista vai riittääkö pedagogiseksi punaiseksi langaksi oppilaiden motivoituminen... 

 

Teema 3. 

9/O: ...atk-opetus ei sen kummemmin suju ilman opetustaitoa, niin kuin ei muukaan. 

 

 

10.3. Aineiston tyypittely 

 

 

Toinen perinteinen vaihtoehto teemoittelun ohella on aineiston ryhmittely tyypeiksi etsimällä 

samankaltaisuuksia, jolloin aineisto esitetään yhdistettyjen tyyppien, eräänlaisten mallien 

avulla. Tyypittely edellyttää kuitenkin aina jonkinlaista tarinajoukon jäsentämistä, toisin 

sanoen teemoittelua. Tyypittelyssä on kysymys aineiston ryhmittelystä tyypeiksi, selviksi 
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ryhmiksi samankaltaisia tarinoita. Tyypit tiivistävät ja tyypillistävät, sillä niihin kootaan 

sellaista tietoa, jota ei yksittäisessä vastauksessa ole. Parhaimmillaan tyypit kuvaavat laajasti 

ja mielenkiintoisesti, mutta silti taloudellisesti aineistoa. (Eskola & Suoranta 1998, 182.) 

 

Laadullinen aineisto on usein esitetty ensin teemoittain. Analyysia voi jatkaa pidemmälle 

rakentamalla vastauksista yleisimpiä tyyppejä. Tarinoista voi rakentaa tyypillisen tilanteen 

kulun kehyskertomuksissa esitetyssä tilanteessa. Mahdollista on myös esittää tarinajoukosta 

sitä edustavan yhden tyypillisen tarinan kokonaisuudessaan. Aineistosta voi myös etsiä 

tyypillisestä poikkeavia tapauksia. Tällöin alkuperäisestä oletuksesta poikkeava vastaus 

nähdään voimavarana ja kiinnostavana seikkana. Poikkeavien tapausten analysointi pakottaa 

tutkijan kehittämään olettamuksiaan ja hylkäämään mahdollisia hypoteesejaan. (Eskola & 

Suoranta 1998, 182.) 

 

Tyyppien muodostamisessa voidaan erottaa kolme eri tapaa. Nämä ovat autenttinen, 

yhdistetty ja mahdollisimman laaja tyyppi. Autenttinen tapa on yhden vastauksen sisältävä 

tyyppi esimerkkinä laajemmasta aineiston osasta. Yhdistetty tapa puolestaan on 

mahdollisimman yleinen tyyppi, johon on otettu mukaan vain sellaisia asioita, jotka 

esiintyvät suuressa osassa tai kaikissa vastauksissa. Mahdollisimman laaja tyyppi tarkoittaa 

puolestaan sitä, että jotkut tyyppiin mukaan otettavat asiat ovat esiintyneet kenties vain 

yhdessä vastauksessa. Olennaista tällaisessa tyypissä on sen sisäinen loogisuus, sillä tyyppi 

on mahdollinen, vaikkakaan ei sellaisenaan todennäköinen. (Eskola & Suoranta 1998, 183.) 

 

 

10.3.1. Mahdollinen tyypillinen tarina onnistumiskertomuksissa 

 

 

Keskeisten teemojen pohjalta voidaan siis rakentaa tyypillinen tarina. 

Onnistumiskertomusten kohdalla yhdistetty tyypillinen tarina eli tarina, jossa esiintyy asioita 

suuresta osasta vastauksia koostuisi siten tietotekniikan motivoivasta vaikutuksesta 

oppilaiden työskentelyyn, hyvästä etukäteissuunnittelusta ja ennakkovalmisteluista, sopivasta 

oppilasmäärästä tietokonetta kohden sekä toimivasta tietokoneesta, ohjelmasta tai sivustosta. 

Mahdollinen tyypillinen onnistumiskertomus voisi siten olla seuraavanlainen:  
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Opettaja on varannut atk-luokan varmistaakseen, että koneita on riittävästi. Jos koneita ei 

riitä kaikille, on ihanteellinen ryhmäkoko kaksi oppilasta tietokonetta kohden. Opettaja on 

myös valmistellut oppilaiden taitotasoon nähden sopivan tehtävänannon ja tutustunut 

valitsemaansa sivustoon ennalta ja varmistanut sen toimivuuden. Oppilaat työskentelevät 

innostuneesti, koska tietokoneella työskentely motivoi oppilaita enemmän kuin perinteinen 

luokkahuoneopetus. Oppitunnin onnistumista edesauttaa myös se, että tietokoneet ja valittu 

sivusto toimivat toivotulla tavalla.  

 

 

10.3.2. Mahdollinen tyypillinen tarina epäonnistumiskertomuksissa 

 

 

Epäonnistumiskertomuksista rakennettu tyypillinen tarina sisältäisi niin ikään keskeisten 

teemojen asioita, joita ovat sopimaton tehtävän, ohjelman tai sivuston vaatimustaso, 

riittämättömät etukäteisvalmistelut, liian suuri oppilasmäärä tietokonetta kohden ja 

tietokoneen, ohjelman tai sivuston toimimattomuus. Mahdollinen tyypillinen 

epäonnistumiskertomus voisi niin ikään olla seuraavanlainen: 

 

Oppilaille on annettu tehtäväksi hakea Internetiä hyödyntäen tietoa jonkin oppiaineen osa-

alueesta. Tehtävänanto on kuitenkin liian laaja tai muuten liian vaikea oppilaiden taitotasoon 

nähden. Opettaja ei ole itse ennalta perehtynyt etsimään tietoa tietyiltä sivuilta, eikä näin voi 

auttaa oppilaita tiedonhaun osoittautuessa epäonnistuneeksi tai muuten vaikeaksi. Tuloksena 

on sirpalemaista ja epäolennaista tietoa. Oppitunnin epäonnistumiseen vaikuttaa myös se, että 

koneita ei riitä kaikille ja vuoroaan odottamaan joutuvat oppilaat käyvät levottomiksi, mikä 

häiritsee muiden työskentelyä. Lisäksi tietokoneet temppuilevat eivätkä sivustotkaan toimi 

halutulla tavalla. 
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10.4. Variaation vaikutus 

 

 

Eläytymismenetelmää käytettäessä on keskeistä selvittää, mikä vastauksissa muuttuu, kun 

kehyskertomuksessa muutetaan jotain keskeistä elementtiä. Tässä tutkimuksessa 

kehyskertomuksissa varioitu elementti oli onnistunut tai epäonnistunut oppitunti. Vastaajat 

pysyivät kaikenkaikkiaan hyvin kehyskertomuksen ohjeessa. Onnistumiskertomuksissa 

keskityttiin selkeästi kuvailemaan onnistuneen oppitunnin tapahtumia ja vastaavasti 

epäonnistumiskertomuksissa pysyttiin hyvin epäonnistuneen oppitunnin kuvailussa. Vain 

kahdessa vastauksessa, molemmat onnistumiskertomuksia, käsiteltiin sekä oppitunnin 

onnistumista että epäonnistumista rinnakkain huolimatta siitä, että heille oli annettu vain 

toinen kehyskertomuksista vastattavaksi. Näiden kahden lisäksi viidessä 

epäonnistumiskertomuksessa vastaajat vielä lopuksi kirjoittivat siitä, mitä olisi pitänyt tehdä, 

jotta tunti olisi onnistunut. Kaikissa viidessä korostettiin etukäteisvalmistelujen merkitystä 

oppitunnin epäonnistumiseen, joten vastaajien mukaan heidän olisi pitänyt ennalta 

esimerkiksi varmistaa koneiden, ohjelman tai sivuston toimivuus, perehtyä itse sivustoihin tai 

ohjelmaan sekä ohjeistaa oppilaat paremmin. 

 

 

10.5. Aineistosta nousseita tietotekniikan opetuskäytön tapoja 

 

 

Vastausten perusteella luokanopettajat näyttävät käyttävän tietotekniikkaa melko 

monipuolisesti. Useimmissa vastauksissa mainittuja tapoja ovat muun muassa tiedonhaku 

Internetistä, Internetin valmiiden oppimateriaalien hyödyntäminen, CD-romit, 

opetusohjelmat eri oppiaineisiin ja tekstinkäsittely. Internetistä haetaan tietoa eri aiheista 

muun muassa esitelmiin. Internet koettiin hyväksi tietolähteeksi myös ryhmätöiden ja 

projektityöskentelyn kannalta. Tekstinkäsittelyohjelmaa käytetään vastausten mukaan 

tarinoiden puhtaaksi kirjoittamiseen. Vastausten perusteella opettajat hyödyntävät myös 

Internetistä löytyviä valmiita oppimateriaaleja ja pelejä eri oppiaineisiin. CD-romien 

käyttäjistä useimmat kertoivat käyttävänsä eri oppiaineiden pelimuotoisia opetusohjelmia 

eriyttämiseen ja tukiopetukseen. Eriyttämistarkoitukseen tietotekniikkaa käyttävät kertoivat 
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käyttävänsä tietotekniikkaa muun muassa hitaiden oppijoiden tukena, jolloin pelimuotoinen 

opetusohjelma toimii motivoivana elementtinä eikä lisäharjoittelu tunnu oppilaasta ikävältä. 

Myös nopeiden, perustehtävät valmiiksi saaneiden oppilaiden kannustimena tai palkintona 

käytettiin ”koneelle pääsyä”.  

 

Suosituin tietotekniikan opetuskäytön tapa vastausten perusteella on Internetin 

hyödyntäminen, joka mainittiin kahdessatoista vastauksessa kahdestakymmenestä. Toiseksi 

eniten käytettiin pelimuotoisia opetusohjelmia, mikä esiintyi seitsemässä vastauksessa ja 

kolmanneksi useimmin mainittu tietotekniikan opetuskäytön tapa oli tekstinkäsittely, joka 

löytyi viidestä vastauksesta. Onnistumiskertomuksissa useimmin esiintyneet tietotekniikan 

opetuskäytön tavat olivat niin ikään Internetin hyödyntäminen ja pelinkaltaiset 

opetusohjelmat, jotka molemmat mainittiin neljässä vastauksessa. Tekstinkäsittely puolestaan 

esiintyi kolmesti. Epäonnistumiskertomuksissa vastaavasti useimmin esiintyi myöskin 

Internetin hyödyntäminen, joka mainittiin kahdeksassa vastauksessa. Näissä vastauksissa 

epäonnistumisen useimmiten tuotti tiedonhaun epäonnistuminen, löydetyn tiedon 

sirpalemaisuus tai liian vaikea tehtävänanto. Opetuspelit esiintyivät kolmessa ja 

tekstinkäsittely kahdessa epäonnistumiskertomuksessa.  
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Taulukko 8. Suosituimpia tietotekniikan opetuskäytön tapoja olivat erilaiset pelimuotoiset 

opetusohjelmat, tekstinkäsittely ja Internetin hyödyntäminen. 
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11. Tutkimuksen luotettavuudesta ja yleistettävyydestä 

 

Valitsin tietotekniikan opetuskäytön aiheekseni, koska se todella kiinnostaa minua ja se on 

myös jo pitkään ollut ajankohtainen aihe peruskoulun kehittämisessä. En halunnut 

kuitenkaan tutkia sitä, käyttävätkö opettajat tietotekniikkaa opetuksessaan, koska ennakko-

oletukseni siitä, että he eivät sitä käytä, oli niin vahva, että se olisi voinut alitajuisesti 

vaikuttaa tutkimukseni tuloksiin. Lisäksi minua kiinnosti enemmän se, mitä tietotekniikan 

opetuskäyttö opettajien mielestä tarkoittaa ja se, kuinka syvällisesti siihen on peruskoulun 

alaluokkien opettajien piirissä perehdytty. Tämän kiinnostuksen pohjalta ensisijaiseksi 

tutkimusongelmakseni muotoutuikin selvittää onnistuneen ja epäonnistuneen tietotekniikan 

opetuskäytön elementtejä. 

 

Laadullisessa tutkimuksessa tutkija joutuu jatkuvasti pohtimaan tekemiään ratkaisuja ja näin 

ottamaan kantaa sekä analyysin kattavuuteen että tekemänsä työn luotettavuuteen. 

Laadullisen tutkimuksen lähtökohtana on tutkijan avoin subjektiviteetti ja sen myöntäminen, 

että tutkija on tutkimuksensa keskeinen työväline. Laadullisessa tutkimuksessa keskeinen 

luotettavuuden kriteeri onkin tutkija itse ja näin ollen luotettavuuden arviointi koskee koko 

tutkimusprosessia. (Eskola & Suoranta 1998, 209, 211.) Mielestäni eläytymismenetelmä oli 

oiva menetelmä tutkia peruskoulun alaluokkien opettajien käsityksiä tietotekniikan 

opetuskäytöstä. Tätä menetelmää käyttämällä opettajat saivat kirjoittaa mahdollisia tarinoita 

eikä heidän siten ollut pakko tuoda esiin sitä, käyttävätkö he tietotekniikkaa opetuksessaan 

vai eivät. Tämä ehkäisi mielestäni opettajien tarvetta antaa ”todellisuutta parempia” 

vastauksia. Jos olisin kerännyt aineistoni esimerkiksi haastattelemalla tai kyselylomakkeella, 

olisi opettajille voinut tulla tunne, että heidän pitäisi käyttää tietotekniikkaan opetuksessaan, 

koska se on kuitenkin osa lasten arkipäivää ja tietoyhteiskunnan vaatimuksia. Tuo tunne olisi 

siten voinut ohjata opettajia ”parantamaan” todellista tilannetta vastauksissaan. 

Eläytymismenetelmää käyttämällä estin myös oman mahdollisen vaikutukseni vastaajiin, 

sillä eläytymismenetelmää käytettäessä tutkijan ei tarvitse johdatella tai motivoida vastaajia 

samalla tavalla kuin esimerkiksi haastattelua käytettäessä.  

 

Tutkimusprosessin johdonmukaisuus parantaa luotettavuutta. Tutkittavan ilmiön 

perusrakenteen, tutkimuksen aineistonhankintatavan, teoreettisen lähestymistavan, 
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analyysimenetelmän ja tutkimuksen raportointitavan välillä tulee olla looginen yhteys.  

Tutkijan on kyettävä perustelemaan ratkaisunsa ja reflektoitava valintojaan tutkimusprosessin 

eri vaiheissa. Tutkimusraportin on annettava lukijoille mahdollisuus hahmottaa 

tutkimusprosessin kulku ja kokonaisuus. (Perttula 1995, 43.) Laadulliselle tutkimukselle on 

myös ominaista, että tutkimusprosessi on kietoutunut analyysiin. Myös eettiset kysymykset 

kulkevat mukana koko tutkimusprosessin ajan. Jokaiselle tutkittavalle pitää antaa riittävä 

informaatio tutkimuksen luonteesta ja tavoitteesta sekä korostettava vastaamisen 

vapaaehtoisuutta ja anonymiteettiä (Eskola & Suoranta 1998, 56-57). Aineistoni keruu 

tapahtui eläytymismenetelmätarinoin, joihin opettajat saivat vastata nimettöminä. Myös 

sähköpostilla vastanneille lupasin täyden anonymiteetin. Keräystilanteen aluksi ja vastaavasti 

opettajille lähettämissäni sähköposteissa kerroin tutkimukseni tarkoituksen ja sen, mihin ja 

miten tarinoiden tietoja tullaan käyttämään. Vastaaminen oli vapaaehtoista, mikä osaltaan 

lisäsi tutkimuksen eettisyyttä. Tutkimuksen luotettavuutta paransi se, että kehyskertomukset 

olivat yksiselitteisiä eikä väärinymmärryksiä vastausten perusteella tullut. Luotettavuutta 

parantava seikka oli myös se, että luin aineistoni läpi useita kertoja ennen varsinaista 

analyysia. Lisäksi analyysimenetelmäni sopi luonnollisesti eläytymismenetelmätarinoihin 

käytettäväksi, sillä tarinoiden varioiminen jo itsessään muodostaa kaksi eri teemaa. 

Tutkimukseni ja analyysini luotettavuutta sekä päättelyn seuraamisen helppoutta parantavat 

myös eri teemoihin liittyvät taulukot. Selkeyttä analyysiin tuovat lisäksi suorat lainaukset 

opettajien vastauksista. 

 

Kun ryhdyin keräämään aineistoa, kohtasin ongelman, johon en ollut osannut varautua. 

Opettajien mielenkiinto tutkimukseeni osallistumiseen oli yllättävän matala. Olin yhteydessä 

yhteensä kolmeentoista kouluun, mutta aktiivisesta ”pommittamisesta” huolimatta sain 

vastauksia vain viidestä koulusta. Syitä oli monia, kuten kiireinen ajankohta, mutta ennen 

kaikkea usein syyksi sanottiin, että aiheeni ei kiinnosta, koska opettajat on keitetty monissa 

uudistuksissa ja tietotekniikka on vain yksi niistä. Voisikin kysyä, valikoituiko vastaajiksi 

vain sellaisia opettajia, jotka käyttävät tietotekniikkaa opetuksessaan. Tätä en täysin 

kuitenkaan usko, sillä useista vastauksista kävi ilmi, että tietotekniikan opetuskäyttöön ei 

ainakaan kaikkien vastanneiden kohdalla ollut sen syvemmin perehdytty. Toki joukossa oli 

vastauksia, joista ilmeni myöskin tietotekniikan opetuskäytön pedagogisten ja didaktisten 

kysymysten pohdintaa. Vaikka vastaajiksi olisikin valikoitunut tietotekniikan opetuskäyttöön 

perehtyneitä opettajia, ei se vähentäisi tutkimukseni luotettavuutta, sillä aiemmat tutkimukset 

on suunnattu nimenomaan tietotekniikkaa työssään käyttäville opettajille. Tässä 
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tutkimuksessani koin kuitenkin tärkeäksi tuoda esiin myös tietotekniikalle vihkiytymättömien 

opettajien näkemyksiä tietotekniikan opetuskäytöstä. 

 

Pohtimisen arvoista kuitenkin on, että kokivatko opettajat, että heidän tulisi käyttää 

tietotekniikkaa opetuksensa apuvälineenä ja vastasivatko he sen mukaisesti. Epäilen tätä, sillä 

opettajat olivat tietoisia siitä, että tarinoiden ei tarvinnut olla varsinaisesti totta, vaan he 

saivat kirjoittaa vapaasti omista käsityksistään. Lisäksi kaikkien vastausten antama 

informaatio oli samansuuntaista ja myös aikaisemmat tutkimukset ovat päätyneet 

samansuuntaisiin tuloksiin. Tietotekniikkaa kyllä käytetään, mutta sen käyttö ei ole kovin 

syvällistä. Aikaisempien tutkimusten mukaan opettajat kaipaavat tietotekniikan 

opetuskäyttöön enemmän pedagogista tukea. Saman johtopäätöksen voisi vetää myös tämän 

tutkimukseni tuloksista, sillä opettajien vastausten perusteella oppitunnin onnistumisen tai 

epäonnistumisen määrittivät ennen kaikkea tekniset eivätkä niinkään pedagogiset seikat. 

Lisäksi niin tämän tutkimukseni kuin aikaisempien tutkimustenkin perusteella tietotekniikan 

opetuskäytön tapoja olivat ennen kaikkea Internetin hyödyntäminen, tekstinkäsittely ja 

pelinkaltaiset opetusohjelmat. 

 

Tutkimuksen tekeminen oli antoisaa, koska aihe kiehtoo minua. Teoriaosuutta kirjoittaessa 

sain paljon uutta tietoa tietotekniikan opetuskäytön mahdollisuuksista. Sain myös uusia 

ideoita, jotka koko tutkimusprosessin ajan muokkasivat tutkimukseni muotoa ja rakennetta. 

Toisaalta tutkimusta tehdessä ja tätä pohdintaa kirjoittaessa on minulla tunne, että haluaisin 

päästä vielä syvemmälle opettajien ajatusmaailmaan koskien tietotekniikan opetuskäyttöä.  

Jos jotain tekisin toisin, niin hankkisin suuremman aineiston, jotta tulosten kattavuus olisi 

parempi tai voisin eläytymismenetelmätarinoiden lisäksi uusien näkökulmien saamiseksi ja 

täydentävien kysymysten tekemiseksi haastatella halukkaita opettajia, kenties sellaisia, jotka 

käyttävät tietotekniikkaa opetuksessaan aktiivisesti ja vastaavasti sellaisia opettajia, jotka 

käyttävät tietotekniikkaa vain satunnaisesti. Tämä myös mahdollisesti lisäisi tutkimukseni 

luotettavuutta. Voisi kuitenkin kysyä, käyttäisivätkö luokanopettajat tietotekniikkaa 

opetuksessaan enemmän ja monipuolisemmin ja pedagogiset näkökulmat paremmin 

huomioiden kuin nykyisin, jos heillä olisi saatavilla tarpeeksi tietokoneita opetuksensa avuksi 

aina tarvittaessa. Tätä olisi mielenkiintoista tutkia jatkossa. Tosin esteenä tälle on se seikka, 

että kouluilla ei ole mahdollisuutta suoda tämmöistä tilaisuutta muuten kuin ehkä 

kokeilumielessä. 
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Vaikka aineistostani ei ilmennyt varsinaista verkko-oppimisympäristössä kuten CSILE:ssä 

työskentelyä hyödyntäviä opettajia, on se kuitenkin ajankohtainen ja lisääntyvä tieto- ja 

viestintätekniikan opetuskäytön muoto. Osallistuin keväällä 2004 ITK -konferenssiin 

Hämeenlinnan Aulangolla, missä esitykset käsittelivät laajasti ja monipuolisesti erilaisia 

verkko-opetuksen projekteja, joita oli toteutettu peruskoulun alaluokilla. Myös aikaisempien 

tutkimusten ja lähdekirjallisuuden mukaan tietotekniikkaa työssään aktiivisesti hyödyntävät 

opettajat käyttävät sitä ennen kaikkea tutkivan oppimisen välineenä tietoverkkoja 

hyödyntäen. Lisäksi tämän tutkimukseni useista vastauksista ilmeni tietoverkkojen 

hyödyntämistä muun muassa tiedonhaussa ja verkosta löytyvien valmiiden oppimateriaalien 

käytössä. Muun muassa näistä syistä koin tärkeäksi käsitellä aihetta teoriaosuudessa. 

Tutkimukseni teoriaosuuden kattavuudesta voin sanoa lisäksi, että lukiessani 

lähdekirjallisuutta teoriaosuus alkoi kyllääntyä. Uusista lukemistani lähdeteoksista ei 

ilmennyt tutkimukseni kannalta enää mitään uutta tietoa, vaan ne toistivat samoja, vaikkakin 

tärkeitä asioita. Tästä syystä voin pitää teoriaosuuttani onnistuneena kokonaisuutena, jossa 

käsitellään monipuolisesti aiheeseen liittyviä keskeisimpiä osa-alueita. 
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12. Pohdinta 

 

Tutkimukseni näkökulma on ollut “tietotekniikka myönteinen”. Voisi kuitenkin miettiä, että 

onko tietotekniikan käyttö opetuksessa loppujen lopuksi tärkeää, ja että pitäisikö opettajien 

käyttää tietotekniikkaa opetuksessaan. Tietotekniikka yksinään ei tuota tehokasta ja 

laadukasta oppimista. Sen arvo oppimiseen ja opetukseen ilmenee vasta, kun oppijat ja 

opettajat osaavat käyttää sitä oppimisen kannalta hyödyllisessä kontekstissa. (Leer & Duke 

2001, 24-25.)   

 

Tietotekniikka on myös lasten arkipäivää. Tietokoneita on jo monen lapsen kotona tai 

kavereiden luona, kirjastoissa ja kouluissa. (Kangassalo 2001, 3.) Oppilaat viihtyvätkin 

koneiden parissa myös koulun ulkopuolisissa elämäntilanteissa. Suuri osa lapsista ja nuorista 

viettääkin vapaa-aikaansa tietokoneiden ääressä pelaillen ja “netissä surffaillen” ja tietokone 

alkaakin olla luonnollinen osa nykylasten arkielämää. (Sandholtz, Ringstaff & Dwyer 1997, 

90.) Tarvitseeko siis koulussakin ruokkia tätä kulttuurin muotoa? Koska koulut eivät velvoita 

opettajia käyttämään tieto- ja viestintätekniikkaa opetuksessaan, tämä on jokaisen opettajan 

henkilökohtaisen mielipiteen varassa. On kuitenkin todettava, että tehokas ja pedagogisesti 

mielekäs tieto- ja viestintätekniikan opetuskäyttö oppimistavoitteiden saavuttamiseksi on 

useimpien tutkimusten mukaan motivoivaa ja sen avulla oppilaat syventyvät mielellään 

annettuihin oppimistehtäviin ja siten myös saavuttavat laadukkaita oppimistuloksia.  

 

Mielestäni kouluissa olisi hyvä tutustuttaa oppilaat tietotekniikan hyötykäyttöön. Esimerkiksi 

lähdekritiikin oppiminen on olennaisen tärkeää, jota lapsi ei yksin Internetiä käyttäessään 

välttämättä opi. Koulussa olisi hyvä esimerkiksi mediakasvatuksen yhteydessä myös käsitellä 

tietokonepelien vaikutusta. Kotona pelaillessaan lapsi ei välttämättä tiedosta “ampuessaan” 

henkilöhahmon pelin tiimellyksessä, että se olisi jotenkin eettisesti tai moraalisesti 

arveluttavaa. Kouluissa käytettävät pelimuotoiset opetusohjelmat ovat hyvä motivointikeino 

esimerkiksi tukiopetuksessa käytettäväksi. Kieliopin kirjasta pänttäämisen sijaan voi pelata 

opettavaa peliä, joka sekä lasten että opettajien mielestä myös oman kokemukseni perusteella 

on toimiva keino oppimisen kannalta. Lapset yleensä myös pitävät kaikenlaisesta 

tietokonetyöskentelystä. Lasten kehitykselle sopivassa tietokoneohjelmassa lapset voivat 

edetä omilla ehdoillaan. Kun lapsi saa asettaa omia tavoitteitaan, toiminta on hänelle 
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mielekästä ja merkityksellistä ja kiinnostus tietokoneen käyttöön voi tarjota mahdollisuuksia 

ongelmanratkaisuun ja luovaan tutkimiseen uudesta välineestä. Tietokoneella lapsi saa 

välittömästi palautetta toiminnastaan ja muutosten tekeminen mahdollisissa virhekohdissa on 

helppoa. (Muhonen 2001, 54.) 

 

Toisaalta tieto- ja viestintätekniikan opetuskäyttö voi lisätä pinnallisen oppimisen 

mahdollisuuksia houkutellen oppilaita pelinomaisiin tilanteisiin ja pelkästään viihteelliseen 

asioiden käsittelyyn ja esittämiseen. Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytössä on keskeistä 

kysyä, voidaanko sillä luoda oppimisympäristöjä, joissa toimiminen kehittää oppilaan 

persoonallisuutta monipuolisesti, ohjaa konstruoimaan organisoituja ja dynaamisia 

tietorakenteita ja kehittää oppilaan metakognitiivisia taitoja unohtamatta oppilaiden välistä 

vuorovaikutusta. Oppilaan itsenäisen työskentelyn mahdollisuuksien laajentuminen asettaa 

myös opettajalle uusia haasteita oppimisen ohjaajan ja neuvonantajan rooleissa toimimiseen. 

(Meisalo & Lavonen 1995, 62.) 

 

Koulutuksen ja tutkimuksen tietostrategian yhtenä hankkeena on kouluttaa opettajia 

pedagogisten käytäntöjen uudistamiseen tieto- ja viestintätekniikkaa hyödyntämällä. 

Täydennyskoulutuksen lopulliset tavoitteet on asetettu vuoteen 2004. Tällöin opettajilla 

pitäisi siis olla valmiudet tieto- ja viestintätekniikan opetuskäyttöön. Eri asia onkin, voivatko 

ja pystyvätkö opettajat hyödyntämään näitä valmiuksiaan jokapäiväisessä työssään ja milloin 

tulokset sitten alkavat näkyä oppilaidenkin tasolla. Täydennyskoulutuksella ei voida 

saavuttaa kaikkia tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytölle asetettuja tavoitteita, sillä opitut 

taidot eivät aina siirry luokkatilanteisiin. Opettajat tarvitsevat myös kollegiaalista tukea, sillä 

ongelmat eivät välttämättä ole tiedollisella puolella, vaan tietotekniikan opetuskäytön 

omaksuminen edellyttää opettajan tukemista koko persoonana. (Meisalo & Lavonen 1995, 

90.) 

 

Tieto- ja viestintätekniikkaa tarvitaan koulussa. Sen tehtävä ei ole vain antaa joitakin 

lisävalmiuksia oppilaille esimerkiksi talouselämän tarpeisiin tai jatko-opintojen 

tehostamiseksi, vaan erityisesti kehittää oppilaiden työskentelyä itsenäiseksi, ajattelua 

kehittäväksi ja omaa vastuuta korostavaksi. Uudet välineet auttavat muuttamaan ajattelun ja 

oppimisen syvälliseksi prosessiksi ja sellaiseksi toiminnaksi, jossa perinteisistä koulun 

työmuodoista siirrytään työmuotoihin ja työkulttuuriin, jota elävä elämä edustaa. Tieto- ja 
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viestintätekniikka avaakin yhteiskunnan kouluun ja koulun yhteiskuntaan tehokkaammin 

kuin mikään muu väline. (Ilomäki & Silander 1997, 7.) 

 

Tietoteknisten sovellusten käyttöönotto sekä niiden luonteva ja omaperäinen soveltaminen 

opetuksessa on pitkällisen kehityksen tulos. Onnistunut tieto- ja viestintätekniikan 

opetuskäyttö edellyttää väistämättä teknistä hallintaa, mutta se ei vielä riitä. Tieto- ja 

viestintätekniikan opetuskäyttö edellyttää myös näkemystä tietoteknisten sovellusten 

mahdollisuuksista, mikä voi kehittyä vain kokeilujen ja perehtymisen perusteella. Opettajan 

käyttöteoreettinen tietämys tieto- ja viestintätekniikan järkevästä soveltamisesta kehittyy 

vähitellen asiantuntijuutta kehittämällä sekä käytännön kokeilujen kautta. Tässä mielessä 

esimerkiksi tietoverkkojen parissa ensimmäisiä kokeilujaan aloittelevan opettajan ei pidä 

vaatia itseltään liikoja vaan ymmärtää kehityksen prosessiluonteisuus. Edelleen opettajalle on 

keskeistä tiedostaa tieto- ja viestintätekniikan merkitys osana pedagogista ajattelua, sillä 

lupaavaltakin vaikuttava tekniikka voi jäädä käyttämättä, ellei sitä osata liittää luontevaksi 

osaksi koulun opetuskäytäntöjä. Tieto- ja viestintätekniikan käyttöönoton rinnalla kulkee 

siten vahvana myös pedagogiikka ja toiminnan pedagoginen uudistaminen. Jos opettaja ei 

näe tieto- ja viestintätekniikalla olevan olennaista roolia oman opetuksensa kehittämistyössä, 

ehkä tällöin on viisainta, ettei hänen tarvitse yrittää väkisin sitä työhönsä soveltaa. (Kiviniemi 

2000, 142.) 

 

Tietotekniikka ei siis ole itseisarvo eikä sen missään tapauksessa pidä syrjäyttää perinteisiä 

opetuksen muotoja eikä se mielestäni edes sovi kaikissa oppiaineissa käytettäväksi. 

Tietotekniikan opetuskäytön ehto voisikin olla se, että sen on todella vietävä opetettavaa 

asiaa eteenpäin, ja että sen taustalla on pedagogisesti mielekkäät opetusratkaisut. Sopivassa 

tilanteessa ja sopivaan aiheeseen integroituna tietotekniikka on oiva oppimisen edistäjä muun 

opetuksen rinnalla käytettäväksi. 
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