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Suomen alakouluissa otettiin syksyllä 2016 käyttöön uusi opetussuunnitelma, 

jossa tieto- ja viestintäteknologia on osa kaikkia oppiaineita ja kaikkien vuosiluok-

kien opetusta. Selkeä linjaus tieto- ja viestintäteknologian lisäämisestä opetus-

käytössä aiheutti keskustelua. Helsingin Sanomissa julkaistiin useita mielipide-

kirjoituksia ja päätin hyödyntää niitä tutkimuksessani. Tutkimuskysymyksenä oli-

vat, miten TVT:n opetuskäytön vahvuuksia, heikkouksia, uhkia ja mahdollisuuk-

sia käsitellään Helsingin Sanomien mielipidekirjoituksissa ja minkälaiset opetuk-

selliset aihepiirit korostuvat keskustelussa. 

Teoreettisessa viitekehyksessä selvitetään, mitä tutkimuskirjallisuudessa 

sanotaan tieto- ja viestintäteknologian vahvuuksista, heikkouksista, uhista ja 

mahdollisuuksista. Tarkastelen myös TVT:n opetuskäytön historiaa, sekä nykyti-

lannetta Suomessa. Tutkimuksen aineisto on rajattu koskemaan vuoden 2016 

syksystä vuoden 2018 loppuun aikavälillä julkaistuja mielipidekirjoituksia Helsin-

gin Sanomissa. Aineistoon valikoituivat mielipidekirjoitukset, joissa on käsitelty 

TVT:n opetuskäyttöä (n=29). Analysoin aineiston teoriaohjaavan sisällönanalyy-

sin avulla. Analyysissä hyödynnän teoreettisesta viitekehyksen aihepiirejä, sekä 

SWOT-analyysiä.  

Mielipidekirjoitukset olivat tutkijan ennakko-odotuksia monipuolisemmat. 

Vahvuudet ja heikkoudet olivat ryhminä saman suuruiset. Uhat ja mahdollisuudet 

korostuivat aineistossa, mutta tämä oli nähtävissä myös teoriassa, sillä TVT on 

jatkuvasti muuttuva ja kehittyvä osa opetusta. Uhissa ja mahdollisuuksissa ko-



rostettiin, että TVT:aa tulisi käyttää pedagogisesti kestävällä tavalla. Heikkouk-

sissa ja vahvuuksissa välineet tai niiden hankinta korostui. Koettiin, että hyväksi 

havaittuja välineitä vaihdetaan tarpeettomasti uusiin. Useassa mielipidekirjoituk-

sessa pelättiin myös markkinavoimien vaikuttavan koulumaailmaan TVT-väli-

neitä hankittaessa. 
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1 JOHDANTO 

 

 

 

Tieto- ja viestintäteknologian (TVT) merkitys yhteiskunnassamme on kasvanut 

vuosi vuodelta. Ihmiset odottavat, että 2000-luvulla poliisit käyttävät sähköisiä re-

kisterejä rikosten selvittämiseen ja lääkärit käyttävät työssään uusinta teknolo-

giaa sikiön kasvun seurantaan. Opetustoimeen samoja teknologian käytön vaa-

timuksia ei olla aiemmin juurikaan osoitettu. (Ertmer & Ottenbreit-Leftwich 2010, 

255–256.) Muutos enemmän teknologiaa hyödyntävään opetukseen on käyn-

nissä ja syksyllä 2016 käyttöön otetut uudet perusopetuksen opetussuunnitelman 

perusteet nostivat tieto- ja viestintäteknologian yhdeksi laaja-alaisen osaamisen 

alueeksi (Opetushallitus 2014, 23). Muutos herättää keskustelua ja tässä tutki-

muksessa tarkastellaan tieto- ja viestintäteknologian opetuskäytöstä käytävää 

keskustelua vahvuuksien, heikkouksien, uhkien ja mahdollisuuksien kautta Hel-

singin Sanomien mielipidekirjoituksissa. Mielipidekirjoitukset on julkaistu aikavä-

lillä 2016 syksystä vuoden 2018 loppuun. 

 

Oma mielenkiinto mielipidekirjoituksia kohtaan heräsi tutkiessani kandidaatin tut-

kielmassani 2016 luokanopettajaksi opiskelevien näkemyksiä tieto ja viestintä-

teknologian ja sosiaalisen median opetuskäytöstä. Tutkielmaa tehdessäni huo-

masin, että aiheesta käydään keskustelua myös mielipidekirjoituksissa.  Tule-

vana luokanopettajana minua kiinnostaa, mitä ja miten opetuksesta keskustel-

laan koulun ulkopuolella.  Mielipidekirjoituksissa keskusteluun osallistuivat opet-

tajien lisäksi muun muassa oppilaiden vanhemmat ja yliopiston professorit. Tut-

kimukseni antaa kuvan julkisesta keskustelusta ja laajentaa TVT opetuksesta 

käytävän keskustelun koulujen ulkopuolelle. 
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Manninen (2016) on pro gradu-tutkielmassaan aikaisemmin kartoittanut Helsin-

gin Sanomien mielipidekirjoituksissa opetusteknologiasta käytävää keskustelua 

vuosina 2010–2015. Tässä tutkimuksessa mielipidekirjoitukset on julkaistu aika-

välillä 2016 syksystä vuoden 2018 loppuun. Lisäksi analyysin aihepiirit ovat eriä-

vät. Manninen (2016) tutki kirjoittajien asennetta opetusteknologiaa kohtaan. 

Tässä tutkimuksessa keskitytään yksittäisiin ilmauksiin ja analysoidaan ovatko 

ne vahvuuksia, heikkouksia, uhkia vai mahdollisuuksia.  

 

Teoreettisessa viitekehyksessä määritellään tutkimusta koskevat keskeiset käsit-

teet, sekä kartoitetaan tutkimustuloksia TVT:n opetuskäytön vahvuuksista, heik-

kouksista, uhista ja mahdollisuuksista. Teoriaosuudessa tarkastellaan myös 

TVT:n opetuskäytön tilannetta Suomessa ja syksyllä 2016 käyttöön otetun perus-

opetuksen opetussuunnitelman perusteita tieto- ja viestintäteknologian osalta 

(Opetushallitus 2014).  

 

Tutkimuksen toteutus- ja analyysiluvuissa käsittelen tutkimukseni metodologiaa 

ja analysoinnin etenemistä.  Analyysiä tehdessä hyödynsin teoreettista viiteke-

hystä, sillä tutkimusmenetelmäni oli teoriaohjaava sisällönanalyysi (Tuomi & Sa-

rajärvi 2013, 97, 103). Kirjoituksissa esitettiin vahvasti erilaisia näkökulmia, joten 

päätin analysoida aineiston näkökulmien perusteella. Näkökulmien selvittä-

miseksi käytettiin SWOT-analyysia, jonka perusteella aineistosta etsittiin tieto- ja 

viestintäteknologian vahvuuksia, heikkouksia, uhkia ja mahdollisuuksia.  Aineis-

tosta tarkastellaan myös, miten eri aihepiirit, pedagogiikka, oppimateriaalit, oppi-

misympäristö ja välineet näyttäytyvät vahvuuksien, heikkouksien, uhkien ja mah-

dollisuuksien näkökulmista. 

 

Tutkimustulokset-luvussa kerrotaan analyysin tulokset ja johtopäätöksissä poh-

ditaan tuloksia ja verrataan niiden yhteneväisyyttä teoriaan. Lopuksi mietitään 

jatkotutkimusaiheita ja pohditaan tutkimuksen luotettavuutta. 
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2 TIETO- JA VIESTINTÄTEKNOLOGIA  
 

 

 

Tieto- ja viestintäteknologia on suora käännös englannin kielisessä kirjallisuu-

dessa käytettävästä termistä, information and communication technologies 

(ICTs) (Koli & Kylämä 2000, 113).  Suomenkielinen lyhenne tieto- ja viestintätek-

nologialle on TVT, jota käytän myös tässä tutkielmassa tieto- ja viestintäteknolo-

gia käsitteen lisäksi. Tieto- ja viestintätekniikka on rinnakkainen käsite, mutta uu-

sissa perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa käytetään käsitettä tieto- 

ja viestintäteknologia, joten se on käytössä tässä tutkimuksessa (Opetushallitus 

2014, 23). Edellisessä vuoden 2004 opetussuunnitelmassa terminä käytettiin  

tieto- ja viestintätekniikkaa (Opetushallitus 2004, 19).  

 

Fu (2013, 112) määrittelee tieto- ja viestintäteknologian sisältävän tietokoneet, 

internetin ja sähköiset viestintäjärjestelmät, kuten radion ja television. Jaakon-

huhta (2001, 243) lisää TVT:n olevan kaikkea tietoteknologiaa sisältäen langat-

tomat ja langalliset päätelaitteet sekä ohjelmistot. Livingstonen (2012, 9–10) 

määrittelyn mukaan TVT yhdistää aikaisemmin erillisenä pidetyt opetustekniikat, 

kuten kirjan, puhelimen, television, valokuvauksen, tietokannat, pelit sekä luke-

misen ja kirjoittamisen. TVT tekee verkkoyhteyksien ansiosta opetuksesta myös 

ajasta ja paikasta riippumatonta (Fu 2013, 112; Livingstone 2012, 19–20). 

  

2.1 Sosiaalinen media  

 

 

Tieto- ja viestintäteknologian käsitteen sisällä on myös sosiaalinen media eli Web 

2.0. Sosiaalisen median palvelut pohjautuvat käyttäjien tuottamaan sisältöön ja 
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heidän keskinäiseen vuorovaikutukseen. Tunnettuja käyttäjien tuottamaan sisäl-

töön perustuvia palveluita ovat esimerkiksi verkkosanakirja Wikipedia, sekä vi-

deopalvelu YouTube. Sosiaalinen media tarjoaa käyttäjilleen uusia yhteisöllisen 

osallistumisen keinoja. Sosiaalinen media onkin yksi merkittävimpiä ilmiöitä tieto- 

ja viestintäteknologian kentällä. Sen merkitys näkyy esimerkiksi uutisoinnissa, 

jossa uutiset leviävät useasti yksityisten internet-käyttäjien kautta nopeammin 

kuin perinteisten uutistoimistojen kautta. (Kumpulainen & Lipponen 2010, 11.) 

 

Bower (2015, 765) määrittelee sosiaalisen median ja Web 2.0:n olevan avoimia 

verkkoteknologioita, joiden avulla käyttäjät voivat luoda, muokata ja jakaa sisäl-

töä verkkoselaimen kautta yhdessä muiden käyttäjien kanssa. Sosiaalisessa me-

diassa käyttäjäryhmät joiden kanssa tietoa jaetaan ovat usein suuria. Web 2.0 

tarjoaa myös merkittäviä mahdollisuuksia koulukäytössä opettajille ja opiskeli-

joille. (Bower 2015, 765.) 

 

Makkosen (2014, 17) mukaan sosiaalinen media on tehnyt internetin käyttäjistä 

sisällöntuottajia ja sosiaalisen median käyttäjiä. Opetuksessa käytettävät sosiaa-

lisen median palvelut ovat blogeja, wikejä, yhteisöllisiä ja pilvipohjaisia oppi-

misalustoja sekä yhteisöpalveluja (Pönkä, Impiö, Vallivaara 2012, 20; Hughes, 

Read, Jones & Mahometan 2015, 212). Nämä palvelut perustuvat avoimeen vuo-

rovaikutuksen ja tuovat opetukseen uusia välineitä sekä toimintatapoja (Oksanen 

& Koskinen 2012, 58).  

 

2.2 Mobiiliteknologia 

 

 

Tutkimuksessani käsittelen mobiiliteknologioita osana TVT:n opetuskäyttöä. Mo-

biiliteknologialla tarkoitetaan mukana helposti kulkevia TVT-välineitä, joita ovat 
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esimerkiksi älypuhelimet, tabletit, ja pelikonsolit. Mobiililaitteet tekevät opetuk-

sesta ajasta ja paikasta riippumattomia, koska tietoverkkoon on pääsy niin kou-

lussa kuin vapaa-ajalla.  Mobiiliteknologisia laitteita tulee jatkuvasti lisää ja vanhat 

laitteet kehittyvät. Nykyään esimerkiksi uusimmat kamerat tarjoavat mahdollisuu-

den jakaa kuvat ja videot reaaliaikaisesti sosiaaliseen mediaan. (Rikala 2016, 7.) 

 

Mobiiliteknologian välineiden lisääntyminen on laitteiden kehittymisen lisäksi pa-

rantuneiden verkkoyhteyksien ansioita. Internetiin pääsee lähes kaikkialla Suo-

messa. (Kotilainen 2011, 142.) Mobiiliteknologian avulla oppilaat voivat pelata 

yhteisöllisiä pelejä tuhansien pelaajien kanssa, jotka voivat olla mistä päin maa-

ilmaa tahansa (Kumpulainen & Lipponen 2010, 18).  

 

2.3 Digitalisaatio 

 

 

TVT:n opetuskäytön yhteydessä puhutaan koulutuksen digitalisaatiosta, joka on 

Luukkaisen (2016, 3) mukaan välttämätöntä, jotta koulu voi opettaa oppilaille uu-

den kansalaistaidon, tieto- ja viestintäteknologisen osaamisen. Digitalisaatio tar-

koittaa, että muutamme arkisia toimintatapojamme teknologian avulla (Tanhua-

Piiroinen ym. 2016, 9). Digitalisaatio muuttaa maailmaa pienin ja suurin askelin 

(Ruhalahti & Kentta 2016, 7). 

 

Koulutuksen osalta puhutaan isosta askeleesta, digiloikasta. Digitalisaation 

avulla voidaan monipuolistaa opetusta ja parantaa motivaatiota, mutta digiloikan-

kin tulee tapahtua pedagogiikan ohjaamana. Digiloikka vaatii myös opettajilta 

osaamista ja halua käyttää tieto- ja viestintäteknologiaa opetuksessa. (Luukkai-

nen 2016, 3.)  
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3 TIETO- JA VIESTINTÄTEKNOLOGIAN OPETUSKÄYTTÖ SUO-
MESSA 

 

 

 

Tieto- ja viestintäteknologia (TVT) on ollut Suomessa opetuskäytössä jo 1980-

luvulla (Heino ym. 2011, 6; Kiesi 2013, 7). 1980-luvun lopulla käynnistettiin en-

simmäinen TVT-hanke, jonka tavoitteena oli tuoda tietokonepohjainen opetus jo-

kaiseen kouluun. Lama 1990-luvun alussa kuitenkin pysäytti TVT:n kehityksen ja 

vuosikymmenen puolessa välissä oltiin palattu käytännössä lähtötilanteeseen ja 

jo hankitut laitteet olivat vanhentuneet. Tämän jälkeen aloitettiin opetusministe-

riön pitkäaikaiset TVT-strategiat, joiden ansiosta Suomi oli ensimmäisiä maita 

2000-luvun alussa, jonka lähes kaikissa kouluissa oli jonkinlainen internetyhteys. 

Suomessa on myöhemminkin panostettu yhteyksiin ja ne ovat yhä maailman kär-

keä ja laitekantakin on keksitasoa. 2000-luvulla TVT:n opetuskäytön kehittämi-

sestä on ollut useita hankkeita, joissa osassa on keskitytty opetukseen ja osassa 

laitehankintoihin. Lisäksi kunnat ovat alkaneet ymmärtää TVT:n merkityksen ny-

kypäivän yhteiskunnassa. (Kiesi 2013, 7–10.) 2000-luku on tuonut mukanaan 

myös sosiaalisen median mahdollisuudet (Heino ym. 2011, 6).   

 

Yhteydet ovat Suomessa huippuluokkaa ja laitekanta keskitasoa, mutta TVT:n 

opetuskäytön osalta tilanne on heikompi. European Schoolnet EUN-verkoston 

julkaiseman tutkimuksen Survey of Schools: ICT in Education (2013) mukaan 

Suomi on jäänyt TVT:n opetuskäytössä muuta Eurooppaa jälkeen. Kahdeksas-

luokkalaisten mukaan mahdollisuus käyttää tietotekniikkaa oppitunneilla on Eu-

roopan alhaisin (Survey of Schools 2013, 86). Myös opettajien täydennyskoulu-

tus on Euroopan mittakaavalla erittäin vähäistä (Kiesi 2013, 910). Saman suun-

taisia tuloksia julkaistiin OECD:n (2015) kansainvälisessä tutkimusraportissa: 

Students, Computers and Learning: Making the Connection. 
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Nykyinen hallitus on ottanut yhdeksi kärkihankkeeksi uusien oppimisympäristö-

jen ja digitaalisten materiaalien tuomisen peruskouluihin. Yksi keskeisimpiä kehi-

tyskohteita on opettajien perus- ja täydennyskoulutus. Hankkeen toteuttamista 

ohjaa Uusi peruskoulu -ohjelma, joka määrittelee kolme peruskoulun tavoitetta: 

oppijalähtöisyys, maailman osaavimmat opettajat ja yhteisöllinen toimintakult-

tuuri. Hankkeen on tarkoitus tukea uusien opetussuunnitelman perusteiden toi-

meenpanoa kouluissa. (Opetushallitus 2018, 1.) Tieto- ja viestintäteknologia on 

yksi keskeisistä opetustavoitteista syksyllä 2016 peruskouluissa käyttöön ote-

tussa peruskoulun opetussuunnitelman perusteissa (Opetushallitus 2014, 20, 

23). 

 

3.1 Tieto- ja viestintäteknologian opetuskäytön tilanne Suomessa 

 

 

Liegen yliopiston ja European Schoolnet (EUN) -verkoston tekemän tutkimuksen 

Survey of Schools: ICT in Education (2013) mukaan Suomi oli TVT-varustelun 

suhteen Euroopan kärkimaita. Älytaulujen, dataprojektorien ja kameroiden mää-

rän suhteen Suomi oli Euroopan suhteen parhaimmistoa. Myös tietoliikenneyh-

teyksissä Suomi oli muiden pohjoismaiden ohella kärjessä. Tietokoneiden ja tab-

lettien määrässä Suomi oli Euroopan keskitasoa. (Survey of Schools 2013, 33–

45). 

 

Tieto- ja viestintäteknologian opetuskäyttö on Suomessa muuta Eurooppaa jäl-

jessä.  EUN:n tutkimuksen mukaan välineiden käyttö on vähäistä, vaikka varus-

telutaso on hyvä. Tietokoneiden ja tablettien käyttö peruskoulussa on Euroopan 

alhaisin. Lisäksi 31% kahdeksasluokkalaisista ilmoitti, ettei koskaan tai melkein 

koskaan käytä tietokonetta tai tablettia oppitunneilla  — luku on Euroopan korkein. 

(Survey of Schools 2013, 61, 64.) 
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Oppilaiden mielestä mahdollisuudet hyödyntää tieto- ja viestintäteknologiaa op-

pitunneilla olivat heikot, jos vertaa muihin Euroopan maihin (Survey of Schools 

2013, 86). Vaikka oppilaat kokivat koulujen tarjoamat TVT-mahdollisuudet vähäi-

siksi, he luottivat omiin käyttötaitoihinsa käyttää internetiä turvallisesti ja vastuul-

lisesti. Peruskoululaisten sosiaalisen median käyttötaidoissa Suomi oli kärki-

maita. (Survey of Schools 2013, 104–107.) 

 

OECD:n tutkimusraportin tulokset TVT:n käytöstä olivat samansuuntaisia. 

OECD:n raportin (2015, 18) mukaan 15-vuotiaat peruskoululaiset käyttävät Suo-

messa arkipäivinä internetiä koulussa keskimäärin 18 minuuttia ja vapaa-ajalla 

99 minuuttia. Vapaa-ajalla TVT:n käyttö onkin kaikkien ulottuvilla.  Suomen pe-

ruskoululaisista suurimmalla osalla on oma puhelin, jolla on mahdollista päästä 

internetiin (Suoninen 2013, 117). 

 

Suomessa on muodostunut kuilu TVT:n käytön suhteen vapaa-ajan ja koulun vä-

lille. Luokkahuoneessa puhelinta ei käytetä oppimiseen, mutta vapaa-ajalla oppi-

jat saattavat luoda itseään kiinnostavia oppimiskokemuksia teknologian avulla. 

(Kumpulainen & Mikkola 2015, 11.) OECD:n (2015, 20) tutkimuksen mukaan vain 

28,3% suomalaisista peruskoululaisista käytti internetiä kotitehtävien tekemiseen 

vähintään kerran viikossa. 

 

Laajaa kansainvälistä tutkimusta tieto- ja viestintäteknologian tilanteesta ei ole 

toteutettu EUN-verkoston (2013) ja OECD:n (2015) tekemien tutkimusten jäl-

keen. Edellä mainittujen tutkimusten jälkeen Suomessa on otettu käyttöön otettu 

uusi perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet, joissa TVT:n opetuskäyttöä 

on lisätty. Uudessa opetussuunnitelmassa TVT on yksi seitsemästä laaja-alaisen 

osaamisen alueesta eli sitä tulee hyödyntää kaikilla vuosiluokilla, eri oppiai-

neissa, monialaisissa oppimiskokonaisuuksissa sekä muussa koulutyössä. 

(Opetushallitus 2014, 23.) 
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3.2 Tieto- ja viestintäteknologia opetussuunnitelmassa 

 

 

Syksyllä 2016 suomalaiset alakoulut siirtyivät käyttämään uusia perusopetuksn 

opetussuunnitelman perusteita. Yläkouluissa syksyllä 2018 aloittaneet oppilaat 

noudattavat uutta opetussuunnitelmaa seitsemännestä luokasta lähtien, joten 

2020 se on käytössä koko yläkoulussa. (Opetushallitus 2014, 3.) Uudessa ope-

tussuunnitelmassa on seistämän laaja-alaisen osaamisen aluetta, joista yksi on 

tieto- ja viestintäteknologia. Laaja-alaisella osaamisella tarkoitetaan tietojen, tai-

tojen, arvojen, asenteiden ja tahdon muodostamaa kokonaisuutta. Uudessa pe-

rusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa tieto- ja viestintäteknologia ei ole 

ainoastaan väline, vaan myös oppimisen kohde. Tieto- ja viestintäteknologiaa 

hyödyntävässä opetuksessa oppilaita tulee kannustaa aktiivisuuteen ja luovuu-

teen, jotta he löytävät omat työskentelytavat.  (Opetushallitus 2014, 20, 23.)  

 

Uuden opetussuunnitelman mukaisessa opetuksessa tieto- ja viestintäteknolo-

gian tulee olla mukana kaikilla luokka-asteilla kaikissa oppiaineissa.   Koulujen 

tulee mahdollistaa tieto- ja viestintäteknologisten taitojen harjoittelu kaikille oppi-

laille. TVT-osaamisessa painotetaan seuraavia tavoitealueita: 

1) Oppilaita ohjataan ymmärtämään tieto- ja viestintäteknologian 

käyttö- ja toimintaperiaatteita ja keskeisiä käsitteitä sekä ke-

hittämään käytännön tvt-taitojaan omien tuotosten laadinnassa.  

2) Oppilaita opastetaan käyttämään tieto- ja viestintäteknologiaa 

vastuullisesti, turvallisesti ja ergonomisesti.  

3) Oppilaita opetetaan käyttämään tieto- ja viestintäteknologiaa 

tiedonhallinnassa sekä tutkivassa ja luovassa työskentelyssä.  

4) Oppilaat saavat kokemuksia ja harjoittelevat tvt:n käyttämistä 

vuorovaikutuksessa ja verkostoitumisessa. (Opetushallitus 

2014, 23.) 
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Tieto- ja viestintäteknologian opetuskäyttö alkaa jo ensimmäisellä vuosiluokalla. 

Kaksi ensimmäistä kouluvuotta leikki on keskeisenä osana TVT-opetusta. Edellä 

mainitut neljä tavoitealuetta ovat kuitenkin mukana opetuksessa oppilaiden taito-

taso huomioiden. Oppilaat harjoittelevat muun muassa ohjelmien ja välineiden 

perustoimintoja, tutustuvat digitaaliseen mediaan ja ohjelmointiin, opettelevat tie-

donhakua sekä pohtivat TVT:n merkitystä arjessa. (Opetushallitus 2014, 101.) 

 

Vuosiluokilla kolmesta kuuteen TVT-opetusta hyödynnetään monipuolisesti 

osana oppiaineita ja koulutyötä. TVT:aa käytetään osana yhteistoiminnallista op-

pimista. Käytössä korostuu oppilaan toiminta, mutta opettajan on luotava mah-

dollisuudet oppilaalle valita ja löytää itselle sopivat välineet ja työtavat. Laitteiden 

ja ohjelmistojen oppimisen lisäksi niiden käyttö- ja toimintalogiikkaa tulisi ymmär-

tää. Oppilaat ymmärtävät ohjelmoinnin kautta myös ihmisten merkityksen TVT:n 

osalta. Tekstin käsittelyn ja tuottamisen lisäksi opetuksessa ovat mukana kuvat, 

ääni, videot ja animaatiot. Tiedonhaussa painottuu monipuolisuus ja erilaiset läh-

teet sekä niiden kriittinen arviointi. TVT:n avulla vuorovaikutus laajenee koulun 

ulkopuolelle ja mukaan tulevat kansainväliset suhteet. (Opetushallitus 2014, 

157.) 

 

Peruskoulun opetussuunnitelman perusteissa määritellään joka oppiaineesta 

erikseen tehtävä, tavoitteet ja tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet. Tieto- 

ja viestintäteknologian opetus mainitaan kaikissa oppiaineissa liikuntaa ja elä-

mänkatsomustietoa lukuun ottamatta. TVT:n käyttö korostuu käsityön opettami-

sessa. Käsitöissä TVT:aa käytetään ideointiin, suunnitteluun ja dokumentointiin. 

Ilmaisua ja suunnittelua tukevat TVT:n tarjoamat erilaiset oppimateriaalit, oppi-

misalustat ja piirto-ohjelmat. Vieraiden kielten opettamisessa TVT:aa tulisi hyö-

dyntää verkostoitumiseen ja yhteydenpitoon ihmisten kanssa eri puolilla maail-

maa.  (Opetushallitus 2014, 106–147, 198, 220, 257, 260.) 
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4 TIETO- JA VIESTINTÄTEKNOLOGIAN VAIKUTTAVUUS OPE-
TUSKÄYTÖSSÄ  

 

 

 

Teknologiasta on tullut osa jokapäiväistä elämäämme ja samalla se on muokan-

nut suuresti yhteiskuntaamme (Niemi & Multisilta 2015, 25). Vuosituhannen vaih-

teen jälkeen teknologialle asetettiin suuria odotuksia. Teknologian koettiin pois-

tavan rajat opetuksesta ja korvaavan perinteisen luokkahuonemallin. Toisaalta 

oli myös niitä, jotka ovat nähneet odotukset katteettomina ja odottaneet kriittisem-

pää näkökulmaa teknologiaa kohtaan.  (Kiilakoski 2012, 13.)  

 

Nykypäivänä tutkimuksista ollaan saatu paljon tietoa tieto- ja viestintäteknologian 

vahvuuksista, heikkouksista, uhista ja mahdollisuuksista, eikä mielipiteet ole vain 

asenteiden varassa. Lisää tutkimustietoa kuitenkin tarvitaan, etenkin TVT:n käy-

tön pedagogisista vaikutuksista (Kaisto, Hämäläinen & Järvelä 2007, 151). Tässä 

luvussa tarkastellaan tutkimuksista löydettyjä TVT:n opetuskäytön vahvuuksia, 

heikkouksia, uhkia ja mahdollisuuksia. 

 

4.1 Tieto- ja viestintäteknologian vahvuudet opetuskäytössä  

 

 

Tieto- ja viestintäteknologia voi tukea ja parantaa oppimista (OECD 2015, 50).  

Positiivisia vaikutuksia oppimiseen on havaittu lähes kaikissa oppiaineissa, muun 

muassa äidinkielen ja kirjallisuuden, matematiikan, vieraiden kielten, luonnontie-

teen, historian, maantieteen, liikunnan ja muiden taito- ja taideaineiden opetuk-

sessa. Kouluissa ja koululuokissa, joissa opettajat käyttävät teknologiaa moni-

puolisesti osana oppimisympäristöjä TVT:n positiiviset vaikutukset korostuvat. 
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(Kumpulainen & Lipponen 2010, 7–8.) Fu (2013, 112) luettelee tutkimuksista löy-

dettyjä TVT:n positiivisia vaikutuksia. Niiden mukaan se; 1) auttaa opiskelijoita 

saamaan digitaalista tietoa tehokkaasti, 2) tukee oppilaslähtöistä ja itsenäistä op-

pimista, 3) luo luovan oppimisympäristön, 4) edistää yhteistoiminnallista oppi-

mista etäopiskeluympäristöissä, 5) tarjoaa enemmän mahdollisuuksia kehittää 

kriittistä ajattelutapaa, 6) parantaa opetuksen ja oppimisen laatua, sekä 7) tukee 

opettamista helpottamalla kurssisisältöjen saatavuutta.  Lisäksi TVT:n tarkoituk-

senmukainen käyttö parantaa koulutuksen laatua ja auttaa yhdistämään opetusta 

todellisiin tilanteisiin. (Fu 2013, 112.) 

 

Koulutuspolitiikka, jossa TVT:n käyttö pyritään integroimaan koulujen ja opetta-

jien työskentelytapoihin, perustelee TVT:n käyttöä ensisijaisesti opetusta edistä-

vänä oppimiskokemuksena. Toisena perusteluna ovat nykypäivän vaatimukset 

digitaaliselle osaamiselle. Taidot on helpointa oppia käyttämällä digitaalisia työ-

tapoja. Kolmanneksi TVT-koulutuksen järjestäminen kouluissa varmistaa, että 

kaikilla on mahdollisuus oppia tarvittavat taidot, eikä vain niillä, kenellä on vapaa-

ajalla tarvittavat laitteet. Koulutuspolitiikka voi perustella lisäksi TVT:n käyttöä 

kustannustehokkaana työvälineenä, sekä keinona vastata opettajapulaan. 

(OECD 2015, 50.) 

 

Nykypäivän vaatimuksista on maininta useissa tieto- ja viestintäteknologiaa kos-

kevissa raporteissa. CICEROn -selvitysraportissa (2008, 5) TVT-taidot nostettiin 

nykymaailman perustaidoiksi. Teknologian käyttö on osa oppilaiden arkea (Palo-

nen, Kankaanranta, Tirronen & Roth 2011, 97). OECD:n (2015, 185–186) tutki-

musraportin mukaan olemme tilanteessa, jossa opettajilla ja vanhemmilla on vain 

vähän kokemusta työkaluista, joita oppilaat tulevat käyttämään päivittäin digitali-

soituneessa yhteiskunnassa. Kaiken kaikkiaan suurin osa nyky-yhteiskunnassa 

vaadittavista taidoista liittyy jollain lailla tieto- ja viestintäteknologiaan (Ananiadou 

& Claro 2009, 5; Sipilä 2013, 31; OECD 2015, 50).  TVT:n tärkeänä vahvuutena 

opetuskäytössä onkin se, että se valmistaa oppilaita yhteiskunnan vaatimuksia 

varten. 
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Tutkimuksissa on löydetty TVT:n opetuskäytön yhteys oppimismotivaation kas-

vamiseen (Kankaanranta & Puhakka 2008, 88; Kumpulainen & Lipponen 2010, 

8). Sankila (2015, 26) toteaa TVT:n mahdollistaman jatkuvan palautteen moti-

vaatiota nostavaksi tekijäksi. Palautetta saadaan jatkuvasti, sillä digitaaliset op-

pimateriaalit eivät vaadi opettajan fyysistä läsnäoloa. Motivoituneet oppilaat jak-

savat tehdä töitä pidempään ja työmäärän kautta myös oppimistulokset parane-

vat. (Sankila 2015, 26.) Kumpulaisen ja Lipposen (2010, 8) mukaan motivaation 

myötä oppilaat ovat sitoutuneempia oppimiseen TVT:aa käytettäessä. 

 

Kankaanranta ja Vahtivuori-Hänninen (2011, 12) näkevät verkkoympäristön edut 

itseohjautuvuuden tukemisessa. Palmgren-Neuvosen, Kumpulaisen ja Vehkape-

rän tutkimuksen mukaan (2011, 198–199) digitaalisen videon käyttäminen ope-

tuksessa lisää oppilaiden itsemääräämisoikeutta ja halua osallistua opetukseen.  

Tutkimuksessa videon käyttö myös lisäsi oppilaiden pätevyyden tunnetta ja mo-

tivaatiota yhteisölliseen toimintaan (Palmgren-Neuvonen ym. 2011, 198). Myös 

oppimispelit, joissa oppijat saavat tehdä virheitä lisää oppilaiden motivaatiota ja 

sinnikkyyttä oppimisen suhteen (Wastiau, Kearney & Van den Berghe 2009, 

142). 

 

Tieto- ja viestintäteknologian opetuskäyttö tuo opetukseen uudenlaisia, jatkuvasti 

kehittyviä välineitä (Kankaanranta & Puhakka 2008, 88). Esimerkiksi älytaulujen 

avulla voidaan tehostaa opetusta ja parantaa siten oppimistuloksia. Älytauluilla 

näytettävät simulaatiot ja animaatiot voivat tehdä abstrakteista ilmiöistä konkreet-

tisia. (Kumpulainen & Lipponen 2010, 10.) Sipilän (2015, 99) mukaan mobiililait-

teet, kuten tabletit tarjoavat ainutlaatuisia, persoonallisia ja monipuolisia keinoja 

teknologian hyödyntämiseen. Lisäksi mobiililaitteiden käyttöä voidaan verrata ny-

kyään helppokäyttöisyydessään kyniin, kirjoihin ja muihin perinteisiin opiskeluvä-

lineisiin. Tämä muutos mahdollistaa laaja-alaisemman teknologian käytön. (Si-

pilä 2015, 99.) Lu, Ottenbreit-Leftwich, Ding, ja Glazewskin (2017, 20) mukaan 

tablettien vahvuudet korostuvat projektipohjaisessa opettamisessa. Tablettien 
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avulla he voivat luoda esimerkiksi videon tai e-kirjan projektin aiheesta ja jakaa 

sen muiden kanssa (Lu, ym. 2017).  

 

Digitaalisten oppimateriaalien vahvuus on niiden määrä, laajuus ja monipuoli-

suus (Kumpulainen, Opetushallitus & Lipponen 2010, 9; Schleicher 2015, 4). 

Opettajat kokevat TVT:n lisäävän työskentelymuotoja ja oppimisvälineistöä (Kan-

kaanranta & Puhakka 2008, 88). Kumpulaisen ja Lipposen (2010, 9) mukaan esi-

merkiksi matemaattiset tai luonnontieteelliset ilmiöt voidaan esittää animaatioi-

den avulla, digitaalinen videokuvaus ja valokuvaus tuovat lisää sisältöä taito- ja 

taideaineisiin ja kaikissa oppiaineissa oppimisprosessien dokumentointi teknolo-

gian avulla tehostaa oppimista. TVT-välineiden käytön tulee kuitenkin olla peda-

gogisesti perusteltua ja toimia yhdessä muiden teknologisten apuvälineiden 

kanssa, jotta saadaan positiivisia oppimistuloksia. (Kumpulainen & Lipponen 

2010, 10.) 

 

Tieto- ja viestintäteknologiaa hyödyntävän oppimisympäristön vahvuuksia on yk-

silöllinen joustavuus. Digitaaliset oppimateriaalit ottavat huomioon myös erilaiset 

oppimistyylit (Korhonen, Sokratous &Tammisen 2015, 32). Luokissa on monesti 

myös oppilaita, jotka tarvitsevat erityistä tukea tai joilla on oppimisvaikeuksia. 

Teknologia tarjoaa tukea tarvitseville itsenäisyyttä ja joustavuutta, sillä välineet 

voivat tunnistaa oppilaiden erityistarpeita ja muokata oppimisesta yksilölle sopi-

vaa.  (Kumpulainen & Lipponen 2010, 11; Rosen & Beck-Hill 2012, 227.) 

 

TVT on myös yhteisöllinen väline (Ilomäki & Lakkala 2006, 186). Web 2.0 -työka-

lut lisäävät yhteistoiminnallisuutta ja vuorovaikutusta. Internetiä on aikaisemmin-

kin käytetty opetuksessa, mutta sosiaalisen median ansiosta tieto liikkuu nykyään 

molempiin suuntiin. (Sipilä 2013, 27.) Tieto- ja viestintäteknologian opetuskäyttö 

lisää myös oppilaiden osallisuutta (OECD 2015, 186). Schleicherin (2015, 4) mu-

kaan TVT:n edut näkyvät erityisesti pedagogiikassa, jossa korostetaan oppilai-

den aktiivista osallistumista ja yhteistoiminnallisuutta. Yhteisöllisyyden lisäksi 
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TVT:aa voidaan käyttää opetuksen yksilöllistämisessä (OECD 2015, 186). Digi-

taalisissa oppimateriaaleissa tehtävät tallentuvat ja tehtyjen tehtävien perusteella 

oppimista voidaan seurata ja opetusta kohdentaa. Teknologia myös itse muok-

kaa opetusmateriaalia oppijan mukaan ja antaa myös palautteen mukautuvasti. 

(OECD 2015, 7; Sankila 2015 26; Wastiau ym. 2009, 12.)  

 

Teknologian suurimpia vahvuuksia on paikasta ja ajasta riippumattomuus (Kum-

pulainen & Lipponen 2010, 11; OECD 2015, 32; Sipilä 2013, 27; Liu ym. 2014, 

362). Opettajilla ja opiskelijoilla on pääsy monipuolisiin materiaaleihin milloin ja 

missä vain. Sähköiset oppimateriaalit antavat myös hyvät mahdollisuudet mate-

riaalin jakamiseen ja muokkaamiseen. (Schleicher 2015, 4.) TVT:n avulla koulu 

voi olla vuorovaikutuksessa paikallisten tai kansainvälisten toimijoiden kanssa. 

Luokkahuone laajenee koskemaan myös ympäröivää yhteiskuntaa.  Lisäksi ko-

din ja koulun välistä yhteistyötä voidaan TVT:n avulla kehittää sujuvammaksi 

(Kumpulainen & Lipponen 2010, 10–11.) 

 

TVT:n mahdollistamissa oppimisympäristöissä voi olla useita elementtejä. Virtu-

aalisten oppimisympäristöjen ja mobiilipelien kautta voidaan rakentaa yhteistoi-

minnallisia oppimisympäristöjä, jotka sisältävät ongelmanratkaisua ja vuorovai-

kutusta. Pelit ovat motivoivia ja tukevat oppilaiden ongelmanratkaisutaitoja, opet-

tavat päätöksentekoa, tiedon prosessointia ja ryhmätyöskentelytaitoja. (Kumpu-

lainen & Lipponen 2010, 10.) Wastiaun ym. (2009, 12) mukaan mobiilipelit myös 

kasvattavat oppilaiden itsevarmuutta ja ymmärrystä omasta tavasta oppia. Oppi-

laat, jotka ovat aikaisemmin pelanneet mobiilipelejä saavat pelien kautta onnis-

tumisen kokemuksia ja itseluottamusta opettaa myös muita oppilaita pelaamaan 

pelejä. Pelit myös sallivat virheiden tekemisen tai hitaamman etenemisen, jolloin  

oppilaat, jotka perinteisillä opetuskriteereillä määritellään ”vähemmän hyviksi”, 

voivat pelien kautta saada omaan oppimiseensa lisää itsevarmuutta (Wastiau 

ym. 2009, 11–12). 
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Oppimateriaalit pyrkivät vastaamaan muuttuvaan maailmaan. Myös perinteiset 

painetut oppimateriaalit edistävät oppimista, mutta digitaalisuus antaa uusia 

mahdollisuuksia oppimateriaalin kehittämiselle. Esimerkiksi motivointi, havain-

nointi ja oman oppimisen arviointi ovat osa-alueita, joille digitaalisuus tuo uusia 

tapoja toimia. (Korhonen, Sokratous &Tamminen 2015, 32.) TVT myös yhdistää 

perinteisesti erotetut koulutusmateriaalit, kuten kirjat, kirjoitukset, äänitteet, vi-

deotallenteet, tietokannat ja pelit (OECD 2015, 50). Sähköisten oppimateriaalien 

etu on myös niiden ajankohtaisuus (Schleicher 2015, 4). 

 

TVT:n myötä oppimateriaali ei rajoitu vain perinteisiin opettajalta saataviin mate-

riaaleihin, vaan myös oppilaasta tulee aktiivinen toimija oppimateriaalin hankin-

nassa. Internetin ansiosta oppilaat voivat etsiä ja hankkia uutta tietoa entistä 

enemmän. (OECD 2015, 50.) Opettaja ei ole enää ainoa tiedonlähde luokkahuo-

neessa (Adams Becker, Freeman, Giesinger Hall, Cummings & Yuhnke 2016, 

24). Internetin ansiosta tietoa on nykyään valtavasti ja sitä voi myös saada mel-

kein missä ja milloin tahansa (European Schoolnet 2013, 13). TVT saatetaan kui-

tenkin ymmärtää vain tiedonhakuvälineenä, vaikka se mahdollistaa myös tiedon 

tuottamisen. (Sipilä 2013, 27.) TVT tarjoaa oppilaille uusia tapoja jakaa omaa 

tietoa esimerkiksi verkkosivujen tai verkkojulkaisujen kautta (OECD 2015, 50). 

 

Yhteenvetona tieto- ja viestintäteknologia antaa uusia mahdollisuuksia opettami-

seen ja oppimiseen (Fu 2013, 113; Kumpulainen & Lipponen 2010, 8). Aikaisem-

min mainitut TVT:n opetuskäytön vahvuudet eivät kuitenkaan toteudu itsestään. 

Kumpulaisen ja Lipposen (2010, 8) mukaan tieto- ja viestintäteknologian vahvuu-

det korostuvat, kun opetuksella on selkeät pedagogiset tavoitteet ja TVT-väli-

neille pedagoginen tarve. Oppimisympäristö tulee rakentaa siten, että se hyödyn-

tää TVT:n tarjoamat oppimis- ja opetusmahdollisuudet opetuksen edistämiseksi. 

Lisäksi TVT-välineiden käytön tulee olla mielekästä oppilaiden näkökulmasta. 

Uudenlaisia pedagogisia malleja hyödyntämällä opetus kehittyy nykyisilläkin vä-

lineillä. Tärkeintä onkin hyödyntää jo kouluissa olevaa teknologiaa muutoksen 

välineenä. (Kumpulainen & Lipponen 2010, 8, 15.) 
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4.2 Tieto- ja viestintäteknologian heikkoudet opetuskäytössä 

 

 

Tieto- ja viestintäteknologian opetuskäytön heikkouksia on liiallinen teknologia-

keskeisyys. Kankaanrannan ja Puhakan (2008, 88) mukaan TVT-resurssit ovat 

välttämättömiä, mutta eivät merkityksellisimpiä opetuskäytön kannalta. Opettajat 

saattavat keskittyä teknologiaan, eivätkä mieti, kuinka oppilaat saataisiin tiedon 

tuottajiksi ja aktiivisiksi toimijoiksi (Ilomäki 2012, 8). TVT:n opetuskäytön motiivina 

voi olla myös pelkästään uuden teknologian saaminen luokkahuoneisiin (Laru 

2012, 97). Niemen ja Kumpulaisen (2008, 22) mukaan uuden teknologian tuomi-

nen vaikuttaa lyhytaikaisesti koulujen teknologian käyttöön, pidempiaikaiset tu-

lokset vaatisivat pedagogisten käytäntöjen muuttamista. Lyhytaikaiset muutok-

setkin voivat olla opetusta heikentäviä, jos pedagogiikkaa ei olla huomioitu, sillä 

1900-luvun malleilla TVT voi heikentää opetuksen tehokkuutta (Schleicher 2015, 

3). Kumpulaisen ja Lipposen (2010,12) mukaan opettajajohtoinen ja tiukat oppiai-

nerajat sisältävä TVT opetus ei tuota parempia oppimistuloksia, kuin mitä perin-

teisillä menetelmillä saataisiin aikaan.   

 

TVT:n opetuskäytön tutkimuksissa on myös havaittu, ettei TVT-välineiden runsas 

käyttömäärä paranna oppimistuloksia. Opiskelijat, jotka käyttävät tietokonetta 

kohtuullisesti koulussa, saavat yleensä hieman parempia oppimistuloksia kuin 

opiskelijat, jotka käyttävät tietokoneita harvoin. Mutta toisaalta oppilaat, jotka 

käyttävät tietokoneita hyvin usein koulussa saavat paljon huonompia oppimistu-

loksia, vaikka sosiaalinen tausta suljetaan pois. Oppimistulokset lukemisessa, 

matematiikassa ja tiedeaineissa eivät ole myöskään parantuneet maissa, joissa 

TVT:n opetuskäyttöön on panostettu aiempaa enemmän. TVT:n opetuskäytöstä 

ei ole myöskään ollut apua vähempiosaisten ja etuoikeutettujen oppilaiden oppi-

mistulosten eron kaventamisessa.  (Schleicher 2015, 3.) Sen sijaan koulukohtai-

set erot TVT:n käyttömahdollisuuksista ja erot pedagogiikassa voivat kasvattaa 

näitä eroja ja synnyttää digitaalisia kuiluja (Kankaanranta & Puhakka 2008, 88). 
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TVT:n heikkoutena on myös, ettei tutkimustieto pysy teknologian kehityksen pe-

rässä (Heino ym. 2011, 27; Sipilä 2013, 20).  Lisäksi tutkimustieto voi olla myös 

puutteellista tai ristiriitaista. Esimerkiksi TVT:n positiivisista vaikutuksista luovuu-

teen, kriittiseen ajatteluun ja ongelmanratkaisutaitoihin on raportoitu, mutta tiedot 

ovat osittain ristiriitaisia. Monipuolisia tutkimushankkeita tarvittaisiin lisää, jotta 

tällaisia yleistyksiä voitaisiin tehdä. (Kumpulainen & Lipponen 2010, 8.) TVT:aa 

hyödyntävien opetuskokeiluiden vaikuttavuus on ollut myös heikkoa.  Kokeiluissa 

uutta teknologiaa on käytetty kertaluontoisesti, eikä olla yritetty saada sitä koulun 

toimintakulttuuriin. Tällaisista kokeiluista on seurannut työtapojen palautuminen 

vanhoihin malleihin kokeilun loputtua. (Kumpulainen & Lipponen 2010, 14–15.) 

Toiminnan jatkamisen esteenä voi olla myös rahoituksen puute hankkeiden lo-

puttua (Kiesi 2013, 8).  

 
Tieto- ja viestintäteknologian käyttö voi aiheuttaa joissakin oppilaissa negatiivisia 

tuntemuksia. Järvelä ym. (2006, 63) mukaan TVT:n opetuskäyttö voi aiheuttaa 

oppilaissa ahdistuneisuutta ja keskittymisvaikeuksia. Oppilaat, jotka kokevat pe-

rinteisen luokkahuoneen ja opettajan asettamat tavoitteet turvalliseksi toimin-

taympäristöksi voivat kokea avoimen ja paljon oppilaalle vastuuta antavan TVT-

ympäristön ahdistavaksi. TVT-ympäristön mahdollistamat haasteet ja oppilaan 

aktivoinnit voivat tarkoittaa osalle oppilaista vain suurempaa mahdollisuutta epä-

onnistua. (Veermans & Tapola 2006, 68.) TVT voi aiheuttaa turhautumista ja ah-

distumista myös opettajille (Järvelä ym. 2006, 9). 

TVT mahdollisesti lisää yhteistoiminnallisuutta, mutta kaikille oppilaille sen vaiku-

tukset eivät ole myönteisiä.  Suorituskeskeinen oppilas, joka kokee vertailun mui-

hin oppilaisiin tärkeäksi voi kokea yhteisöllistä oppimista painottavan TVT-ympä-

ristön vieraaksi. Tällainen oppilas pitää vertailua muihin oppilaisiin tärkeänä 

oman suoriutumisen mittarina, eikä saa yhteistoiminnallisista projekteista tätä pa-

lautetta. (Veermans & Tapola 2006, 68.) Kumpulaisen ja Lipposen (2010, 8) mu-
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kaan TVT:n käyttö ei myöskään aina johda yhteistoiminnallisuuden lisääntymi-

seen vaan voi johtaa myös yhteistoiminnan ja vuorovaikutuksen vähenemiseen 

sekä epätasaisesti jakautuvaan osallistumiseen.  

 

TVT:n opetuskäyttö voi heikentää oppilaiden kykyä oppia uudet asiat perusteel-

lisesti. Oppiminen ja syvempi ymmärrys opeteltavista aiheista vaatii opettajan ja 

opiskelijan vuorovaikutusta ja teknologia voi haitata sen syntymistä. (Schleicher 

2015, 3.) Lisäksi tieto- ja viestintäteknologian opetuskäyttö voi lisätä oppilaiden 

pinnallista tiedonkäsittelyä (Kumpulainen & Lipponen 2010, 8). Oppimistekniikka, 

jossa teknologian avulla kopioidaan ja liitetään valmiita vastauksia kysymyksiin 

ei tee luultavasti oppilaista viisaampia (Schleicher 2015, 4).   

 

Opettajien taidot voivat vaikuttaa TVT:n opetuskäyttöön heikentävästi. Vaikka 

opettajat ovat saaneet runsaasti TVT-kolutusta, opettajien osaamisen taso vaih-

telee iästä, sukupuolesta ja kouluasteesta riippuen. Tekniset taidot ovat melko 

hyvin hallussa, mutta pedagogiikan suhteen haasteita on enemmän (Ilomäki & 

Lakkala 2006, 186–188.) Opettajat luottavat teknisiin taitoihinsa enemmän kuin 

pedagogisiin taitoihinsa TVT:n opetuskäytön suhteen (Kankaanranta & Puhakka 

2008, 90). Moellerin ja Reitzesin (2011, 14) mukaan opettajien tulisi tietää, miten 

TVT:aa voidaan hyödyntää tavoitteellisen ja tehokkaan opetuksen tukena. Se, 

että opettaja käyttää TVT-välineitä vapaa-ajalla ei välttämättä tarkoita, että he 

osaisivat hyödyntää sitä pedagogisesti opetuksessa (Moeller & Reitzes 2011, 

14).  

 

Opettajat myös kokevat, että TVT:n käyttö vaatii enemmän aikaa valmisteluihin 

perinteisiin menetelmiin verrattuna (Kankaanranta & Puhakka 2008, 88). TVT- 

välineisiin ja oppituntien valmisteluun käytetty aika on pois opettajien pedagogi-

selta uudistamiselta, jota TVT vaatii tarkoituksen mukaiseen opetukseen (Ilomäki 
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& Lakkala 2006, 185). Opettajat saattavat myös unohtaa, että voivat käyttää vä-

lillä myös perinteisiä välineitä. Smithin ja Santorin (2015, 183) mukaan opettajien 

tulee aktiivisesti pohtia, mikä työkalu vastaa parhaiten oppilaiden tarpeita. Luon-

nontieteitä opettaessa mikroskooppi tai historian opetuksessa kartat ja taideteok-

set voivat olla joskus iPad-sovellusta parempia valintoja. (Smith & Santori 2015, 

183.)  

 

Tieto- ja viestintäteknologia on kehittynyt valtavasti 1990-luvulta lähtien (Sipilä 

2013, 15).  Kehityksestä seuraa laitekannan nopea vanheneminen (Kankaan-

ranta & Puhakka 2008, 89). Aikaisemmin oppikirjoja pystyttiin kierrättämään ja 

käyttämään vielä vuosienkin päästä.  Sen sijaan uusia mobiililaitteita markkinoi-

daan keskimäärin 18 kuukauden välein, esimerkiksi vuonna 2007 puhuttiin vielä 

matkapuhelimista tai kämmenmikroista, kun 2012 käytössä olivat jo tabletit ja äly-

puhelimet. (Liu ym. 2014, 366.) Sankilan (2015), European Schoolnetin (2013), 

Sipilän (2013) ja Haaparannan (2008) tutkimuksissa riittämättömäksi koettu tai 

vanhentunut laitekanta nähtiin tieto- ja viestintäteknologian opetuskäyttöä hei-

kentävänä tekijänä. 

 

Perinteisesti on ajateltu, että TVT:n käyttö esimerkiksi pelien muodossa motivoi 

oppilaita ja he samalla innostuvat opiskeltavasta sisällöstä.  Wastiaun ym. (2009, 
144) mukaan oppilaat voivat kuitenkin suhtautua opetuspeleihin torjuvasti, jos ne 

eivät ole laadukkaita. Oppilaat ovat tottuneet pelaamaan kaupallisia pelejä, joiden 

laatuun on kiinnitetty enemmän huomiota. Kaupallisten pelien käytön heikkou-

tena taas on niiden lisenssisopimukset. Jotta käyttö olisi mahdollista on tutustut-

tava lisenssisopimuksiin ja selvitettävä, onko pelien käyttö opetuksessa sallittua. 

(Wastiau ym. 2009, 144.) Opetuskäytössä yleistyneiden sosiaalisen median pal-
veluiden suhteen ongelma voi olla päinvastainen. Palveluiden kehitys voi keskit-

tyä enemmän käytettävyyteen kuin pedagogiikkaan. Käyttöliittymästä pyritään te-

kemään esteettinen ja helppokäyttöinen, vaikka pitäisi miettiä myös, kuinka pa-

rantaa palveluiden pedagogista sisältöä. Ongelmat olisi kuitenkin mahdollista rat-
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kaista ohjelmoijien ja opettajien läheisellä yhteistyöllä. Tällöin on mahdollista ke-

hittää muutakin kuin käyttöliittymää. Jos näin ei tapahdu uhkana on, että opettajat 

käyttävät opetuksessaan ohjelmia, jotka ovat tietokoneohjelmoijien tuotoksia. 

Myös täysin uusia Web 2.0 -tekniikoita, jotka mahdollistavat uudenlaista oppi-

mista, ilmestyy harvoin.  (Bower 2015, 774.) 

 

4.3 Tieto- ja viestintäteknologian uhat ja mahdollisuudet opetuskäytössä 

 

 

Kielitoimiston sanakirjassa uhalla tarkoitetaan mahdollisesti toteutuvaa epämiel-

lyttävää seikkaa. Edellisissä alaluvuissa käsitellyt TVT:n opetuskäytön vahvuudet 

ja heikkoudet eivät tarkoita, että ne aina toteutuisivat opetuksessa.  Teknologia 

uusiutuu jatkuvasti ja samalla pyritään löytämään sen avustuksella uusia älyllisiä 

keinoja oppimiseen (Järvelä ym. 2006, 9–10). Uhkia ja mahdollisuuksia käsitel-

lessä keskitytäänkin lähtökohtaisesti enemmän tulevaisuuden näkymiin. 

 

Kaiken kaikkiaan TVT:n vaikutus opetukseen on moninainen ilmiö, joka sisältää 

sekä yksittäiset tekniset taidot, että koko kouluyhteisön toimintatavat (Ilomäki & 

Lakkala 2006, 206). Erilaisissa TVT-tutkimushankkeissa on alusta alkaen huo-

mattu pedagogiikan merkitys TVT:n opetuskäytössä (Kiesi 2013, 8). Ilomäen ja 

Lakkalan (2006, 206) mukaan on tärkeää miettiä, millaista opetusta ja yhteisölli-

syyttä haluamme rakentaa. Kun pedagogiikka on kunnossa, voi TVT palvella 

muutosten toteuttajana. (Ilomäki & Lakkala 2006, 206.)  Muutosta tapahtuu jat-

kuvasti ja yksi digiloikka otettiin syksyllä 2016, kun uusi perusopetuksen opetus-

suunnitelma määrittelee tieto- ja viestintäteknologian yhdeksi laaja-alaisen osaa-

misen alueeksi (Opetushallitus 2014, 23). Täytyy kuitenkin muistaa, etteivät ope-

tussuunnitelmat ja käytännön luokkatyöskentely kuitenkaan aina vastaa toisiaan 

(Sipilä 2015, 96). 
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TVT:n uhat ja mahdollisuudet liittyvät keskeisesti toisiinsa. Uhka voidaan kääntää 

mahdollisuudeksi tai mahdollisuudesta voi muodostua uhka. Schleicherin (2015, 

4) mukaan on vaarana, että älypuhelimista tulee oppilaita viisaampia, jos emme 

huomioi riittävästi pedagogiikkaa. Pedagogiikka huomioiden TVT onkin hyvää 

opetusta vahvistava tekijä, mutta tekniikka ei myöskään pysty korvaamaan huo-

noa opetusta. (Schleicher 2015, 4.) 

 

Ertmerin ja Ottenbreit-Leftwichin (2010, 277) mukaan TVT:aa tehokkaasti hyö-

dyntävä hyvä opetus vaatii opettajien oppimiskäsitysten, tietokäsitysten ja kult-

tuurin muutosta. Opettajien on oltava aktiivisina osallistujina uuden opetustavan 

rakentamisessa ja heille on myös osoitettava konkreettisin esimerkein, mitä 

TVT:aa hyödyntävä uudenlainen opetus käytännössä on (Ertmer & Ottenbreit-

Leftwich  2010, 277). Myös Kankaanranta, Vahtivuori-Hänninen ja Koskinen 

(2011, 7–8) kokevat, että koulujen toimintakulttuurin ja opetusmenetelmien on 

muututtava, jotta teknologiaa voidaan täysipainoisesti hyödyntää.  

 

Pedagogiikan muuttaminen ei kuitenkaan ole yksinkertaista (Ilomäki & Lakkala 

2006, 185). Fullanin (2010, 20–21) mukaan on helpompaa ostaa uutta teknolo-

giaa, kuin muuttaa opetuksen ydintä. Jotta TVT saadaan tehokkaasti opetuskäyt-

töön, on mietittävä ja mahdollisesti muutettava oppimateriaaleja, omaa käyttäy-

tymistä, osaamista ja ajatusta, sitä miten lapset oppivat. Vaikka halua on, ope-

tuksen uudistaminen on hyvin vaikeaa ja vielä vaikeampaa se on TVT:aan skep-

tisesti suhtautuville (Fullan 2010, 20–21). Opettajien tuleekin uskoa omiin ky-

kyihinsä, että he pystyvät toteuttamaan tarvittavat muutokset. Lisäksi opetusym-

päristön tulisi mahdollistaa erilaiset opetuskokeilut. (Ertmer & Ottenbreit-Leftwich  

2010, 277.) 

 

TVT:n opetuskäytön lisääminen vaatii myös, että opettajat näkevät oppilaidensa 

hyötyvän sen käytöstä. Kun opettajat näkevät positiiviset vaikutukset ennakko-

luulot vähenevät ja on mahdollista, että jossain vaiheessa opettajat kokevat, että 
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opetus ei ole tehokasta ilman TVT:n hyödyntämistä opetuksessa. (Ertmer & Ot-

tenbreit-Leftwich  2010, 277–278.) Myös oppilaiden on koettava, että TVT:sta on 

hyötyä oppimisen kannalta (Wuorisalo 2010, 89). 

 

Tieto- ja viestintäteknologian opetuskäytön uhkana on, että teknologia nähdään 

opetuksesta irrallisena elementtinä. Smithin ja Santorinin (2015, 174) mukaan 

TVT:n pitäisi olla osa oppimista, eikä jokin asia, joka lisätään opetukseen, jotta 

opetus olisi opetussuunnitelman ja yhteiskunnan vaatimusten mukaista.  Opetta-

jat ja koulut käyttävät teknologiaa todennäköisesti laajalti, jos (1) se tukee jo ole-

massa olevia käytäntöjä ja auttaa ratkaisemaan ongelmia tai käsittelemään haas-

teita; (2) se on osa järjestelmällistä, koko organisaatiota koskevaa aloitetta; ja (3) 

opettajilla on riittävästi ammatillista kehitystä ja jatkuvaa tukea. (Moeller & Reit-

zes 2011, 14.) 

 

Opettajien riittämätön koulutus onkin yksi tieto- ja viestintäteknologian pedagogi-

sen käytön uhista.  Jatkuvasti kehittyvä TVT asettaa haasteen opettajille ja kou-

lutukselle pysyä mukana. Opettajien tulee pystyä tarjoamaan oppilaille työkaluja 

elinikäiseen oppimiseen ja 2000-luvun taitoja monilukutaidosta sosiaaliseen me-

diaan. (Adams Becker ym. 2016, 24.) Opettajien tietämättömyys voi jättää koko-

naisia TVT:n opetuskäytön alueita huomiotta. Wastiaun ym. (2009, 144) mukaan 
opettajien tietämyksen puute ja perinteisiin opetusmenetelmiin painottuminen 

opetuksessa on suurin este pelipohjaisen opetuksen hyödyntämiseen. Opetus-

pelien hyödyntäminen on riippuvainen opettajista. Niin kauan kuin opettajien tie-

dot ja taidot eivät ole riittävällä tasolla, myös opetuspelien resurssit jäävät hyö-

dyntämättä. (Wastiau ym. 2009, 144.) Opettajien koulutuksella ja tukemisella 

TVT:n opetuskäyttöön on tutkitusti suuri merkitys, sillä opettajien kokema tuki il-

meni yhtenä pysyvimpänä ennustajana TVT:n pedagogisen käytön lisääntymi-

sellä tai toisaalta sen puute oli merkittävin este TVT:n käytölle (Kankaanranta & 

Puhakka 2008, 92).  
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Opettajien tulee tottua oman aseman muutokseen luokkahuoneessa, sillä opet-

tajan ja oppilaan keskinäiset roolit eivät nykykoulussa ole enää niin selvärajaisia 

ja vuorovaikutus on muuttunut monisuuntaisemmiksi (Mutta, Pelttari, Lintunen & 

Johansson 2014, 1–2). TVT:n tulon myötä opettaja ei ole enää ehdoton asian-

tuntija, sillä TVT-taidoissa oppilaat ovat usein taitavampia kuin opettaja. (Ilomäki 

& Lakkala 2006, 195). Opettajan rooli onkin muuttumassa tiedon jakajasta oppi-

misen ohjaajaksi (Ilomäki & Lakkala 2006, 196; Heino ym. 2011, 6). Ilomäki ja 

Lakkala (2006, 196) muistuttavat, että tämä yleinen määritelmä ei kuitenkaan 

auta ymmärtämään, miten muutos toteutetaan. Järvelän ym. (2006, 10) mukaan 

tieto- ja viestintäteknologiaa koskevia tutkimuksia on kritisoitu siitä, että ne ovat 

etääntyneet luokkahuoneista, eivätkä ole antaneet toimivia ratkaisuja ongelmiin.  

Heinon ym. (2011, 6) mukaan on kuitenkin selvää, että TVT:n opetuskäyttö vaatii 

opettajalta täysin uutta lähestymistapaa ja osaamista.  

Opettajien koulutuksen lisäksi merkityksellistä on heidän asenne, sillä opettajien 

asenteet vaikuttavat luonnollisesti TVT:n opetuskäytön toteutumiseen.  Kansain-

välisessä SITES (Second Information Technology in Education Study) -tutkimuk-

sessa suomalaiset opettajat kokivat, että TVT:n opetuskäytöllä on myönteisiä vai-

kutuksia, mutta suurin osa koki, että vaikutukset ovat vähäisiä. Lisäksi vain 10 

prosenttia koki oppilaiden TVT-taidot hyvin tärkeäksi tavoitteeksi. (Kankaanranta 

& Puhakka 2008, 88.) Opettajan asenteet ovat merkityksellisiä, sillä opettajan 

kokiessa TVT:n tarpeettomaksi tai hankalaksi hän ei luultavasti käytä sitä ja se 

voi vaikuttaa myös tulevaisuudessa TVT:n käyttöhalukkuuteen opetuksessa (Ilo-

mäki & Lakkala 2006, 186–187; Haaparanta 2008, 62). 

 

Tieto- ja viestintäteknologian mukana tulee myös uudenlaisia pedagogisia mah-

dollisuuksia. Perinteinen opetus, jossa hyödynnetään ulkoa opettelua ja toistoja, 

ei enää nykymaailmassa riitä, vaan oppilaiden on oltava kriittisiä ja osattava so-

veltaa oppimaansa tietoa (Gunn & Hollingsworth 2013, 202). TVT ei ole sellaise-

naan käyttövalmis, vaan edellyttää toimintakulttuurin, opetusmenetelmien, oppi-

misprosessien ja niitä tukevien ratkaisujen ymmärrystä ja sovellusta (Kankaan-

ranta ym. 2011, 7; Kumpulainen & Lipponen 2010, 8). TVT:aa voidaan hyödyntää 
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esimerkiksi projektimuotoisessa oppimisessa, joka integroi oppiaineita ja perus-

tuu oppilaiden vuorovaikutukseen ja ongelmanratkaisutaitoihin. Tällaisessa oppi-

misessa TVT voi olla luonnollinen työväline projektin toteuttamisessa. (Niemi & 

Kumpulainen 2008, 7.) Opettajien tulisikin hyödyntää opetuksessaan uusia ja in-

novatiivisia opetusmenetelmiä, jotka tukevat oppilaiden tulevaisuudessa tarvitse-

mien taitojen kehittymistä (Sipilä 2013, 72; Vähähyyppä 2011, 20).  

 

Tieto- ja viestintäteknologia asettaa omat haasteensa myös oppimateriaalien ke-

hittämiselle. Sankila (2015, 27–28) korostaa, että laitteiden lisäksi tulee olla pe-

dagogisesti toimivaa sisältöä. Digitaalisuus antaa paljon mahdollisuuksia oppi-

materiaalin kehittämiseen, mutta tuo mukanaan myös haasteita. TVT:n ansiosta 

materiaalia on saatavilla rajaton määrä. Kaikki tieto ei kuitenkaan sovellu opetus-

käyttöön. Oppimisen kannalta tiedon tulisi olla luettavaa sekä muodoltaan että 

pituudeltaan sopivaa. Tärkeää on myös oppijoille tarjotun tiedon oikeellisuus. 

Tieto- ja viestintäteknolologian täysimittainen hyödyntäminen vaatii osaamista ja 

opettelua materiaalin kehittäjiltä. (Sankila 2015, 27–28.) 

 

Nykyään lähes jokaisella oppilaalla on oma älypuhelin. Peruskoulujen mobiililait-

teiden käytössä on ollut ongelmana niiden käytön luvallisuus. Monissa kouluissa 

puhelinten käyttö on kielletty koulun säännöissä (Liu ym. 2014, 365). Uudessa 

opetussuunnitelmassa oppilaiden puhelinten käyttö oppitunneilla on mahdollista, 

mutta tällöin huoltajilta on saatava lupa (Opetushallitus 2014, 29).  Sankila (2015, 

27) näkeekin mahdollisuutena hyödyntää opetuksessa kotien laitteita, sillä ne 

ovat usein koulun laitteita nykyaikaisempia. 

TVT:n mukaan ottaminen opetukseen aiheuttaa sekä uhkia että haasteita, mutta 

avaa myös ison mahdollisuuden. TVT:n opetuskäytön onnistumisen keskiössä ei 

ole laitteet tai digitaaliset oppimateriaalit vaan ihmiset; opettajat, rehtorit ja pää-

töstentekijät, joilla on kyky muodostaa yhteys oppilaiden, teknologian ja oppimi-

sen välille. (OECD 2015, 191.) Tieto- ja viestintäteknologian opetuskäytön uhkien 

ja mahdollisuuksien kartoittaminen on tärkeää. Teknologian kehittämisen ja käy-
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tön perustana on oltava jatkuva analyysi siitä, kuinka sitä voidaan hyödyntää op-

pimisprosessien helpottamiseksi. Esimerkiksi, miten erilaisia esitystapoja ja vies-

tinnän muotoja voidaan jäsentää ja hyödyntää opetuksessa. (Bower 2015, 774.) 
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5 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS 

  

 

 

5.1. Tutkimuskysymykset  

 

 

Tutkimustehtävänä on selvittää Helsingin Sanomien mielipidekirjoitusten luomaa 

kuvaa tieto- ja viestintäteknologian opetuskäytöstä.  Tavoitteenani on selvittää, 

miten kirjoituksissa käsitellään TVT:n opetuskäytön vahvuuksia, heikkouksia, uh-

kia ja mahdollisuuksia. Tutkimuskysymykseni ovat: 

 

1) Miten TVT:n opetuskäytön vahvuuksia, heikkouksia, uhkia ja mahdollisuuksia 

käsitellään Helsingin sanomien mielipidekirjoituksissa? 

 

2) Minkälaiset opetukselliset aihepiirit korostuvat keskustelussa? 

 

Tutkimuskysymyksiin vastaan teoriaohjaavan sisällönanalyysin avulla (Tuomi & 

Sarajärvi 2013, 97). Tutkimus antaa tietoa julkisesta keskustelusta, jota käydään 

tieto- ja viestintäteknologian opetuskäytön ympärillä. Teoreettisessa viitekehyk-

sessä selvitettiin, miten tieto- ja viestintäteknologian opetuskäytön vahvuudet, 

heikkoudet, uhat ja mahdollisuudet näkyivät tutkimuskirjallisuudessa ja analyy-

sissä keskityn, siihen miten nämä asiat näkyvät Helsingin sanomien mielipidekir-

joituksissa. 
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5.2 Laadullinen tutkimus  

	

 

Tutkimukseni on laadullinen tutkimus. Kvalitatiivisessa eli laadullisessa tutkimuk-

sessa suositaan metodeja, joissa tutkittavien näkemykset pääsevät esille. Tutki-

mukseni analyysin kohteena ovat mielipidekirjoitukset, jossa tutkittavat ovat ker-

toneet oman mielipiteensä. Kvalitatiivisissa tutkimuksissa aineistoa käsitellään 

ainutlaatuisena ja tämä otetaan huomioon myös tulkinnassa. (Hirsjärvi, Remes & 

Sajavaara 2010, 162–164.) 

 

Teoriassa käsittelen tieto- ja viestintäteknologian vahvuuksia, heikkouksia, uhkia 

ja mahdollisuuksia tutkimuskirjallisuuden kautta. Tarkoituksena ei ole kuitenkaan 

testata mielipidekirjoituksilla teoriaa, vaan tarkastella aineistoa monitahoisesti ja 

yksityiskohtaisesti. Aineiston vahvuudet, heikkoudet, uhat ja mahdollisuudet voi-

vat olla yhteneviä tai eriäviä teorian kanssa. (Hirsjärvi ym. 2010, 164.) 

 

 

Teorialla on tutkimuksen kannalta keskeinen rooli. Teoriassa käsiteltiin, mitä 

tieto- ja viestintäteknologian opetuskäytön vahvuuksista, heikkouksista, uhista ja 

mahdollisuuksista tiedetään aikaisempien tutkimusten perusteella. Teoreettinen 

viitekehys kuvaa myös tutkimuksen kannalta keskeiset käsitteet (Tuomi & Sara-

järvi 2013, 18–19.) Mielipidekirjoituksia keräämällä ja analysoimalla emme saa 

tutkittua tietoa tieto- ja viestintäteknologian opetuskäytön vaikuttavuudesta. Sen 

sijaan saamme tietoa millaisia ennakkoluuloja ja mielikuvia TVT:n opetuskäyttö 

herätti. (Tuomi & Sarajärvi 2013, 84.)  Johtopäätöksissä pyrin löytämään yhte-

neväisyyksiä tutkimustiedon ja mielipidekirjoituksien välillä. 
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Aineistoni perustuu kirjoitettuihin dokumentteihin. Mielipidekirjoitukset luokitel-

laan joukkotiedotuksen tuotteisiin, koska ne on julkaistu sanomalehdissä. Mieli-

pidekirjoitusten analyysissä voidaan käyttää sisällönanalyysiä tai diskurssiana-

lyysiä. (Tuomi & Sarajärvi 2013, 84.) Teen tutkimukseni sisällönanalyysin keinoin, 

joka on yksi laadullisen tutkimuksen lajeista. (Hirsjärvi ym. 2010, 162.) 

	

5.3 Sisällönanalyysi 

 

 

Sisällönanalyysi on menettelytapa, jolla mielipidekirjoituksia voidaan analysoida 

systemaattisesti ja objektiivisesti. Sisällönanalyysin avulla mielipidekirjoituksista 

saadaan tiivistetty ja yleinen muoto, jonka pohjalta voidaan tehdä johtopäätöksiä. 

Analyysin avulla saadaan muodostettua kategorioita, jotka kuvaavat tutkittavaa 

ilmiötä. (Kyngäs & Vanhanen 1999, 4; Tuomi & Sarajärvi 2013, 103.) 

 

Sisällönanalyysit on perinteisesti jaettu induktiiviseen tai deduktiiviseen analyy-

siin. Ero näiden välillä syntyy päättelylogiikasta. Induktiivisessa muodostetaan 

teoriaa aineiston pohjalta ja deduktiivisessa käytetään aikaisempaa käsitejärjes-

telmää.  (Kyngäs & Vanhanen 1999, 5; Tuomi & Sarajärvi 2013, 95.) Kynkään ja 

Vanhasen (1999) kirjoittama artikkeli sisällönanalyysistä esitteli molemmat tavat, 

mutta kumpikaan ei sopinut puutteidensa vuoksi omaksi analyysitavakseni. Es-

kolan (2015, 206) mukaan aineiston analyysissä on olennaista, että tutkija ym-

märtää oman prosessinsa, eikä vain mekaanisesti käytä jotain mallia. Eskola 

(2015, 189) esittääkin induktiivisille ja deduktiivisille malleille vaihtoehtoisen jaot-

telun: aineistolähtöinen-, teoriasidonnainen- ja teorialähtöinen analyysi. Aineis-

toni analyysi ei ole täysin aineistolähtöistä, sillä keräämäni teoria toimi apuna 

analyysin etenemisessä. Tutkimukseni analyysi on teoriaohjaavaa, sillä analyy-

sistä on löydettävissä aikaisemman tiedon vaikutuksia, vaikka tarkoituksena ei 

aineiston luonteen takia ole testata teoriaa. (Tuomi & Sarajärvi 2013, 97.) 
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Teorialähtöisessä lähestymistavassa ei ole yhtä isoa teoriaa, vaan pieniä teori-

oita ja käsitteitä, jotka toimivat tulkinnassa kehyksinä ja joiden avulla aineistoa 

voidaan tulkita (Eskola 2015, 189). Teorialähtöisessä analyysissä päättelylo-

giikka muistuttaa deduktiivista analyysia, sillä analyysin tukena ovat teoreetti-

sessa viitekehyksessä jo valmiiksi muodostetut kategoriat, joihin aineistoa verra-

taan.  Teoriaohjaavassa analyysissä tutkittavan ilmiön määrittely on kuitenkin va-

paata suhteessa teoreettiseen viitekehykseen. (Tuomi & Sarajärvi 2013, 98.) 

 

Sisällönanalyysitekniikkana käytin teemoittelua. Teemoittelussa aineisto pilko-

taan ja ryhmitellään erilaisten aihepiirien mukaan, jotta tiettyjä teemoja voidaan 

vertailla aineistossa. Teemoitteluni sisälsi piirteitä myös luokittelusta, sillä tutki-

mustuloksissa myös aihepiirien esiintymismäärä on merkityksellinen. Aihepiirien 

avaamisessa korostuu kuitenkin, mitä kustakin aihepiiristä on sanottu, joten tek-

niikkani on lähempänä teemoittelua. Ryhmiteltyäni aineiston aihepiireiksi siirryin 

varsinaiseen teemoitteluun, jonka tein SWOT-analyysin avulla. (Tuomi & Sara-

järvi 2013, 93.) SWOT-analyysi (Strenghts, Weaknesses, Opportunities, Threats) 

on erityisesti yrityskäytössä oleva strategiatyökalu. Analyysissä pyritään löytä-

mään vahvoja puolia ja heikkoja puolia sekä mahdollisuuksia ja uhkia. On huo-

mioitavaa, että SWOT-analyysillä tehty luokittelu on aina subjektiivista (Vuorinen 

2013, 64.) 

 

Perusmuodossa SWOT-analyysi esitetään nelikenttämuodossa. Vahvuudet ja 

heikkoudet ovat yrityksen sisäisiä analyysin kohteita, mahdollisuudet ja uhat ul-

koiseen ympäristöön liittyviä. (Vuorinen 2013, 65.) Tässä tutkimuksessa ei tutkita 

sisäisiä ja ulkoisia tekijöitä, vaan toteutuneita ja mahdollisesti toteutuvia asioita. 

Kuviossa 1 esittelen nelikenttäisen SWOT-analyysin tilalle kehittämäni kolmikent-

täisen SWOT-analyysin, jossa uhat ja mahdollisuudet yhdistyvät yhteiseksi ana-

lyysin kohteeksi.   
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Toteutuneet Vahvuudet Heikkoudet 

Mahdollisesti toteutuvat Uhat ja mahdollisuudet 

KUVIO 1. Muokattu versio SWOT-analyysin nelikenttämuodosta 

 

Kuviossa 1 toteutuneet vahvuudet ja heikkoudet sekä mahdollisesti toteutuvat 

uhat ja mahdollisuudet muodostavat analyysimallin. Päädyin analyysissä uhkien 

ja mahdollisuuksien yhdistämiseen niiden samankaltaisuuden vuoksi. Uhkien ja 

mahdollisuuksien erottaminen olisi lisännyt analyysin subjektiivisuutta, sillä tutki-

jan olisi pitänyt päättää tarkoittaako kirjoittaja ilmauksella uhkaa vai mahdolli-

suutta.  

 

5.4 Aineistona Helsingin Sanomien mielipidekirjoitukset 

 

 

Kiinnostukseni tutkimusaiheeseen syntyi etsiessäni Helsingin Sanomista kandi-

daatin tutkielman johdantoon uutisia liittyen tieto- ja viestintäteknologian opetus-

käyttöön. Samalla huomasin mielipidekirjoitusten runsauden ja monipuolisuuden. 

Mielipidekirjoituksia aiheesta olivat kirjoittaneet opettajien ja oppilaiden lisäksi tut-

kijat ja oppilaiden vanhemmat. Helsingin Sanomat valikoitui mielipidekirjoitusten 
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aineistoksi sen valtakunnallisuuden perusteella. Kansallisen mediatutkimuksen 

KMT:n mukaan Helsingin Sanomien paperilehden ja näköislehden kokonaisluki-

jamäärä oli 679 000 vuosien 2016–2017 välillä. Toiseksi suurimmalla Aamuleh-

dellä kokonaislukijamäärä oli 217 000 (Kansallinen Mediatutkimus 2017, 1). 

 

Mielipidekirjoituksilla on omat erityispiirteensä tutkimuksen aineistona. Mielipide-

kirjoituksia pidetään yhtenä kansalaisosallistumisen alustana, jonka kautta yksit-

täiset kansalaiset sekä erilaiset yhdistykset voivat esitellä näkemyksiään ja argu-

mentoida niitä (Hokkanen 2004, 11). Mielipidekirjoituksien ei tarvitse uutistuotan-

non lailla noudattaa journalistisia perinteitä ja ihanteita, vaan ne voivat olla yksi-

puoleisia tai puolueellisia mielipiteitä (Hokkanen 2004, 11; Raittila 2000, 29).  

 

Mielipidekirjoituksille on tyypillistä, että niissä viitataan lehdessä aikaisemmin jul-

kaistuihin teksteihin. Aineistoni mielipidekirjoituksissa viitattiin esimerkiksi kolme 

kertaa Helsingin Sanomissa julkaistuun kirjoitukseen (Helsingin Sanomat 2016, 

A6, 6), jossa kerrottiin tutkimuksesta, joka käsitteli lasten kokemuksia sähköisistä 

kirjoista. Aineistossani oli myös selkeitä vastineita aikaisempiin mielipidekirjoituk-

siin. Vastineella tarkoitetaan mielipidekirjoitusta, joka vastaa jonkun toisen mieli-

piteeseen. 

 

Keräsin Helsingin Sanomien mielipidekirjoituksista kaikki tieto- ja viestintätekno-

logian opetuskäyttöön liittyvät mielipidekirjoitukset vuodesta 2015 lähtien.   Man-

ninen (2016) on tutkinut omassa pro gradu- tutkielmassaan opetusteknologiaan 

liittyviä kirjoituksia Helsingin Sanomien mielipidekirjoituksissa vuosina 2010-

2015, joten päätin jättää vuoden 2015 mielipidekirjoitukset aineistoni ulkopuo-

lelle. Lopulta päätin jättää myös 2016 alkuvuoden kirjoitukset pois, sillä uusi ope-

tussuunnitelma otettiin käyttöön vasta syksyllä 2016. Aineistoni rajautui lopulta 

koskemaan peruskoulun uusien opetussuunnitelman perusteiden käyttöönoton 

jälkeistä keskustelua Helsingin Sanomien mielipidekirjoituksissa. 
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Keräsin tieto- ja viestintäteknologiaa koskevia mielipidekirjoituksia elokuusta 

2016 joulukuuhun 2017. Aineistooni valikoitui 29 mielipidekirjoitusta. Selkeästi 

vilkkainta keskustelu oli mielipidepalstalla 2016 loppuvuonna, jolloin kirjoituksia 

julkaistiin yhteensä 16. Uuden opetussuunnitelman käyttöönotto luultavasti lisäsi 

TVT:aa koskevien mielipidekirjoitusten määrää. 

 

Kirjoittajaprofiili TVT:aa käsittelevissä kirjoituksissa oli laaja. Mukana oli odote-

tusti opettajia ja oppilaiden vanhempia, mutta myös yliopiston professorit osallis-

tuivat keskusteluun. Lisäksi keskusteluun osallistui tiedetoimittaja, tietokirjailija ja 

muutama kirjoittaja ilman nimikettä. Yksi kirjoitus julkaistiin nimimerkillä, mutta 

kirjoittaja mainitsi olevansa opettaja. Kirjoittajaprofiili on eritelty Taulukossa 1. 

 

TAULUKKO 1. Kirjoittajaprofiili  

Nimike Lukumäärä 

Opettaja 8 

Oppilaan vanhempi 6 

Opiskelija/oppilas 5 

Yliopiston professori 4 

 

Taulukossa on esitelty kaikki nimikkeet, joiden lukumäärä oli vähintään kaksi. 

Opettajien mielipidekirjoituksia julkaistiin määrällisesti eniten. Toiseksi suurin 

ryhmä oli oppilaiden vanhemmat, joiden kirjoituksia julkaistiin kuusi kertaa. Opis-

kelijoiden tai oppilaiden kirjoituksia julkaistiin viisi ja yliopiston professorien mieli-

pidekirjoituksia neljä kertaa. 
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6 ANALYYSI 

 

 

 

Sisällönanalyysin ensimmäinen vaihe on päätöksen teko, mikä aineistossa kiin-

nostaa. Olin kerännyt Helsingin Sanomien mielipidekirjoituksista kaikki tieto- ja 

viestintäteknologian opetuskäyttöön liittyvät mielipidekirjoitukset syksystä 2016 

lähtien joulukuuhun 2017 asti. Mielipidekirjoituksissa puhuttiin myös muista uu-

den opetussuunnitelman korostamista työtavoista, kuten ilmiöpohjaisesta opet-

tamisesta, mutta kaikkea ei yhdessä tutkimuksessa voi tutkia, joten TVT:n ope-

tuskäyttö pysyi aiheena. (Tuomi & Sarajärvi 2013, 92.)	

 

Toisessa vaiheessa eli aineiston litterointivaiheessa yliviivasin aineistosta kaikki 

tieto- ja viestintäteknologiaan liittyvät tekstit ja keräsin yliviivatut asiat Excel-tau-

lukon sarakkeeseen (Tuomi & Sarajärvi 2013, 92). Nimesin sarakkeen alkuperäi-

nen ilmaus -termillä. Aineiston koodaamisen tavan voi tutkija itse päättää (Tuomi 

& Sarajärvi 2013, 92). Numeroin alkuperäiset ilmaukset aikajärjestyksen perus-

teella, uusin julkaisu ensin. Lisäksi numeroin mielipidekirjoitukset, joista ilmaus 

löytyy. Taulukossa 2 on esimerkki aineiston koodaamisesta ja alkuperäisestä il-

mauksesta. 

 

TAULUKKO 2: Aineiston numerointi ja alkuperäisten ilmauksien taulukointi 

Ilmaus  Kirjoitus Alkuperäinen ilmaus 

69 15 

Puhelimet ovat kuitenkin hyödyksi opiskelussa ja oppimisessa. Puhelimella voi 

etsiä tietoa ja oppia sitä käyttäen uusia asioita. Nykykoulussa puhelimia hyödyn-

netään oppituntien aikana tiedon hankkimiseen. (69/15.) 
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Taulukosta 2 näkee, miten ilmaukset ja kirjoitusten numerot näkyvät sisällönana-

lyysitaulukossa. Tuloksissa viittaan liitteistä (Liite 2) löytyviin ilmauksiin seuraa-

vasti: ilmaus (nro.)/mielipidekirjoitus (nro.). Yllä olevaan ilmaukseen viittaus mer-

kitään seuraavasti: (69/15). Osa ilmauksista oli useiden virkkeiden pituisia, sillä 

virkkeet liittyivät keskeisesti toisiinsa, joten en nähnyt mielekkääksi ryhtyä niitä 

erottamaan. Taulukon selkeyden kannalta se olisi ollut perusteltua, mutta tutki-

muksesta olisi jäänyt samalla pois keskeistä informaatiota. Pyrin sisällyttämään 

yhteen ilmaukseen yhden asian, jos se oli lauserakennetta rikkomatta mahdol-

lista.  

 

Mediakasvatus on peruskoulun keskeinen tehtävä, jonka merki-

tys on tässä ajassa korostunut.  

 

Kun tietoa on tarjolla yhä useammista lähteistä, sen tulkitsemi-

nen on yhä enemmän vastaanottajan vastuulla. Lisäksi tieto on 

muuttanut muotoaan perustavalla tavalla. Kuvat, videot, äänet ja 

ohjelmistot välittävät informaatiota, jonka sisältämiä väitteitä, 

pyrkimyksiä ja maailmankatsomuksia on usein vaikea tunnistaa. 

Tässä aikuiset opettajatkin tarvitsevat tukea. 

(61/12) 

 

Esimerkiksi yllä olevan ilmauksen olisi voinut taulukkoon kirjoittaa myös muo-

dossa: 

 

Mediakasvatus on peruskoulun keskeinen tehtävä, jonka merki-

tys on tässä ajassa korostunut. 

(61/12) 
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Mielestäni kuitenkin jälkimmäisten lauseiden pois jättäminen olisi jättänyt kes-

keistä informaatiota ilmauksesta pois, kuten opettajien tuen tarpeen ja toisaalta 

ilmaus: 

Tässä aikuiset opettajatkin tarvitsevat tukea. 

(61/12) 

vaatii edeltävät lauseet, jotta ilmaus on ymmärrettävä.  

  

Ennen varsinaista luokittelua lisäsin alkuperäisen ilmauksen vierelle pelkistetty 

ilmaus -sarakkeen, johon tiivistin mielipidekirjoittajan näkemyksen. Pelkistetyistä 

ilmauksista pyrin tekemään mahdollisimman lyhyitä ja ytimekkäitä ilmauksen 

merkitystä muuttamatta. Taulukossa 3 on esimerkki pelkistetystä ilmauksesta. 

 

TAULUKKO 3: Pelkistetty ilmaus 

Ilmaus  Kirjoitus Alkuperäinen ilmaus Pelkistetty ilmaus 

69 15 

Puhelimet ovat kuitenkin hyödyksi opiskelussa ja oppi-

misessa. Puhelimella voi etsiä tietoa ja oppia sitä käyt-

täen uusia asioita. Nykykoulussa puhelimia hyödynne-

tään oppituntien aikana tiedon hankkimiseen.  

Puhelimella voi etsiä tietoa 

ja oppia uusia asioita 

  

Kun analyysi oli edennyt taulukon 3 mukaiseen malliin, siirryttiin kolmanteen vai-

heeseen. Kolmannessa vaiheessa, jota pidetään varsinaisena analysointina, tee-

moittelin aineiston (Tuomi & Sarajärvi 2013, 93). Teemoittelun ensimmäisessä 

vaiheessa ryhmittelin ilmaukset aihepiireihin: pedagogiikka, välineet, oppimateri-

aalit ja oppimisympäristö. Pedagogiikka liittyy myös välineisiin, oppimateriaalei-

hin ja oppimisympäristöön, mutta ryhmittelyssäni pedagogiikka-aihepiiriin tuli 

kaikki TVT:n opetuskäyttöön liittyvät ilmaukset, joissa muut luokat eivät korostu-

neet. Taulukossa 4 on esimerkki aihepiireihin ryhmittelystä. 
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TAULUKKO 4: Aihepiireihin jako 

Ilmaus  Kirjoitus Alkuperäinen ilmaus Pelkistetty ilmaus Aihepiiri 

69 15 

Puhelimet ovat kuitenkin hyödyksi opiske-

lussa ja oppimisessa. Puhelimella voi et-

siä tietoa ja oppia sitä käyttäen uusia asi-

oita. Nykykoulussa puhelimia hyödynne-

tään oppituntien aikana tiedon hankkimi-

seen.  

Puhelimella voi etsiä tie-

toa ja oppia uusia asioita 
Välineet 

 

Taulukon 4 ilmauksessa (69/15) korostuu puhelin. Puhelin on TVT-väline ja alku-

peräinen ilmaus koskee sen käyttöä, ryhmittelin ilmauksen aihepiiriin, välineet. 

 

Aihepiireihin jaon valmistuttua siirryin teemoitteluun SWOT- analyysiin avulla. 

Kuudenneksi sarakkeeksi tuli SWOT-analyysin perustuva luokka. SWOT-analyy-

sin luokkia olivat: vahvuudet, heikkoudet, uhat/mahdollisuudet. Analyysissäni 

SWOT-analyysi luokkien kriteerit olivat seuraavat:  

• Vahvuudet: TVT:n opetuskäytön hyvät puolet ja opetusta vahvista-

vat tekijät 

• Heikkoudet: TVT:n opetuskäytön huonot puolet ja opetusta heiken-

tävät tekijät 

• Mahdollisuudet ja uhat: TVT:n opetuskäytön potentiaali, toteutta-

mattomat resurssit ja TVT:n opetuskäytön uhkakuvat 

 

Käsittelen mahdollisuudet ja uhat analyysissäni samassa luokassa, koska monet 

mielipidekirjoituksissa esille tulleista uhista saattaa kääntyä mahdollisuudeksi tai 

tosin päin. Esimerkiksi uhka saattoi liittyä TVT:n heikkoon pedagogiseen käyt-

töön, mutta toisaalta hyvällä pedagogisella TVT:n käytöllä uhka voikin olla mah-

dollisuus. Taulukossa 5 on esimerkki SWOT-analyysistä. 
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TAULUKKO 5: SWOT-analyysi  

Ilmaus  Kirjoitus Alkuperäinen ilmaus Pelkistetty ilmaus Aihepiiri SWOT 

14     2 

Oppilaista on tehty itseohjautuvia ja 

laiteriippuvaisia robotteja, joiden pi-

täisi jo alakoulussa tulla toimeen omil-

laan.  

TVT tekee oppilaista 

passiivisia 
Pedagogiikka 

Uhka/Mahdolli-

suus 

 

 

Taulukon 5 mukaisen SWOT-analyysin tekemiseen vaikutti osittain teoreettinen 

viitekehys ja lukemani tutkimuskirjallisuus. Tämä on voinut vaikuttaa myös ana-

lysointiini, sillä olen saattanut esimerkiksi tulkita kirjoittajan mielipiteen uhkana, 

vaikka hän on tarkoittanut sitä jo toteutuneena heikkoutena. Toisaalta sisällön 

analyysin ja SWOT-analyysin tekeminen on aina subjektiivista (Kyngäs & Van-

hanen 1999, 10; Vuorinen 2013, 64). Kirjoitetussa tekstissä osa tekstistä jää pii-

loon ja tutkijan on tehtävä päätös, tulkitseeko hän niitä, vai käyttääkö analyysissä 

ainoastaan selkeitä ilmaisuja (Kyngäs & Vanhanen 1999, 5).  Tutkimuksen luon-

teen takia tulkitsen selkeästi ilmaistujen mielipiteiden lisäksi myös näitä piilovies-

tejä, mutta tuon analyysissä sen esille. Esimerkiksi ilmauksen:  

Sankarikoulu on se, joka -kaataa väliseinät ja hankkii -säkki-

tuoleja ja tabletteja. 

(33/5) 

ymmärtää sarkasmiksi, kun lukee mielipidekirjoituksen kokonaan tai tässä kirjoi-

tuksessa riittää myös otsikon lukeminen:  

Oppilaiden, vanhempien ja opettajien enemmistö alkaa turhau-

tua haittoihin, joita digisekoilu aiheuttaa koulun arjessa. 

(Helsingin Sanomat 4.10.2016) 
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Tuloksia esitellessäni käytän suoria lainauksia, enkä pelkistettyjä ilmauksia. Pel-

kistetyt ilmaukset ovat omaa tulkintaani ja siten subjektiivisia. Suorien lainauksien 

tarkoituksena on lisätä luotettavuutta ja osoittaa, millaisesta aineistosta analyysi 

on tehty (Kyngäs & Vanhanen 1999, 10).  Lisäksi analyysirunko on tarkastelta-

vissa liitteissä (Liite 2), josta lukija voi tarkistaa jokaisen ilmauksen analyysivai-

heet. Liitteissä on myös merkitty tarkasti lähteet kaikkiin mielipidekirjoituksiin, 

jotka ovat analyysissä mukana. Lainauksissa en mainitse kirjoittajaa, koska kir-

joittajaa ei olla käsitelty myöskään sisällönanalyysissä.  
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7 TUTKIMUSTULOKSET 

 

 

 

7.1 Tieto- ja viestintäteknologian opetuskäytön vahvuudet mielipidekirjoi-
tuksissa 

 

Tieto- ja viestintäteknologian vahvuuksia esiintyi 12:ssa 29:stä mielipidekirjotuk-

sessa. Kaikista 110:stä ilmaisusta 31 koski TVT:n vahvuuksia. Taulukossa 6 

TVT:n vahvuuksia koskevat ilmaukset on jaettu aihepiireihin, joita ovat välineet, 

oppimateriaalit, pedagogiikka ja oppimisympäristö. Aihepiirit on järjestetty pie-

nimmästä suurimpaan. 

 

TAULUKKO 6. Aihepiirit ja niiden näkyminen aineistossa 

Aihepiiri Luokan esiintyvyys (f) 

Välineet 10 

Oppimateriaalit 9 

Pedagogiikka 7 

Oppimisympäristö 5 

 

Taulukosta 6 ilmenee, että vahvuudet sisälsivät ilmauksia jokaisesta aihepiiristä.  

Välineisiin liittyviä vahvuuksia mainittiin 10 kertaa, oppimismateriaaleihin liittyviä 

yhdeksän kertaa, pedagogiikkaan liittyviä seitsemän kertaa ja oppimisympäris-

töön liittyviä vahvuuksia viisi kertaa.  
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7.1.1 TVT-välineiden vahvuudet mielipidekirjoituksissa 

 

 

Tieto- ja viestintäteknologian vahvuuksiin liittyvät ilmaisut painottuivat välineisiin. 

Puhelimet, dokumenttikamerat, tabletit, älytaulut ja dokumenttikamerat nähtiin 

toimivina välineinä. Yhdessä kirjoituksessa dokumenttikameraa pidettiin jopa 

välttämättömänä välineenä opetuksen kannalta:  

Dokumenttikameran tilalle ei tule minkäänlaista laitetta, jolla 

opettaja voisi näyttää mallia -kirjainten tekemiseen, laulujen sa-

noja tai oppilaat esitellä aikaansaannoksiaan.  

En ole tavannut yhtään helsinkiläistä opettajaa, joka haluaisi luo-

pua dokumenttikamerasta. Moni opettaja on päinvastoin toden-

nut, ettei hän pysty tekemään työtään ilman ”dokkaria”.  

(51/10) 

Uuden opetussuunnitelman mahdollistamasta puhelimen käytöstä on käyty kes-

kustelua mielipidepalstalla (Opetushallitus 2014, 29). Yhden kirjoittajan mukaan 

suurin osa oppilaista osaa käyttää puhelimia, eivätkä ne häiritse muiden oppi-

mista (69/15). Puhelimen eduiksi nähdään nopea tiedon hankinta ja uusien asi-

oiden oppiminen: 

Puhelimet ovat kuitenkin hyödyksi opiskelussa ja oppimisessa. 

Puhelimella voi etsiä tietoa ja oppia sitä käyttäen uusia asioita. 

Nykykoulussa puhelimia hyödynnetään oppituntien aikana tie-

don hankkimiseen.   

(69/15) 

 

Tablettien käytön vahvuutena mielipidekirjoituksissa mainitaan niiden ekologi-

suus ja edullisuus verrattuna perinteisiin oppikirjoihin (102/28; 103/28). Tablettien 
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avulla opetuksesta voidaan tehdä mielenkiintoisempaa (103/28). Tabletit helpot-

tavat myös monin eri keinoin opettajan työskentelyä: 

Tablettipohjainen opiskelumuoto on myös opettajan ystävä, sillä 

se tekisi opetuksesta läheisempää ja suorempaa. Opettaja pys-

tyy esimerkiksi tarkastamaan jo ennen tunnin aloittamista, onko 

kotitehtävät tehty, eikä näin joudu tuhlaamaan arvokasta opetus-

aikaa siihen. Opettaja voi myös esimerkiksi lähettää oppilaille 

suoraa kirjallista palautetta helposti ja nopeasti. 

(105/28) 

 

7.1.2 TVT:n opetuskäytön vahvuudet pedagogiikan, oppimateriaalien ja op-
pimisympäristöjen näkökulmasta mielipidekirjoituksissa 

 

 

Digitaalisaatio tuo kouluihin uudenlaisia oppimateriaaleja, jotka voivat helpottaa 

opettamista (109/29). Tällaista uutta materiaalia ovat muun muassa oppimispelit, 

jotka kirjoittajan mukaan viehättävät erityisesti poikia ja auttavat kehittämään poi-

kien yhteistyötaitoja (1/1; 11/1). Kirjoittaja toteaa, että pelit parantavat motivaa-

tiota sekä lisäävät sitoutumista oppimiseen ja liikkumiseen (2/1). Pelien etuina 

mielipidekirjoituksessa nähdään myös edistymisen seuranta, oppijan tason huo-

mioiminen, välitön palaute, oppijan aktiivinen rooli ja yhteistyötaitojen kehittymi-

nen (4/1; 6/1; 7/1). Opettajat voivat myös itse rakentaa omia pelejä sovelluksien 

avulla (10/1). Kirjoittajan mukaan pelillisyys toimii kaikille:  

Entä tytöt? Innostaako pelillisyys myös heitä? Kokemukseni mu-

kaan kyllä. Pelillisyys on nykypäivän pedagogiikkaa, joka toimii 

kaikille. 

(12/1) 
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Mielipidekirjoituksien perusteella TVT tuo oppimisympäristöön uusia oppimisko-

kemuksia. Kirjoittajan mukaan on kuitenkin tärkeää, että oppimisympäristö on sa-

malla tasapainoinen ja turvallinen. Moderni teknologia toimii inspiroivana tekijänä 

oppimisympäristössä. (37/6.) Uusien opetusmahdollisuuksien lisäksi mobiilitek-

nologia laajentaa oppimisympäristön luokkahuoneen ulkopuolelle (10/1; 20/3). 

Yksi kirjoittaja kokee, ettei oppimisympäristöissä ole vielä hyödynnetty riittävästi 

teknologiaa: 

1990- ja 2000-luvulla syntyneet ikäluokat ovat pienestä asti tot-

tuneet interaktiivisuuteen, hypertekstuaalisuuteen ja multimedi-

allisuuteen. Koululuokan älyllisestä Faradayn häkistä ei löydy 

riittävää stimulointia, mikä johtaa mielenkiinnon kuolemaan. Sillä 

toisin kuin usein väitetään, stimulointi ei sulje keskittymistä pois. 

Tämän on moni varmasti huomannut seuratessaan tietokonepe-

liin keskittynyttä nuorta. 

(104/28) 

 

Mielipidekirjoituksissa korostuu TVT:n opetusta monipuolistava vaikutus. TVT:n 

avulla asioita voidaan tehdä eri tavoin ja on työtapoja, joita on vaikea toteuttaa 

ilman tieto- ja viestintäteknologiaa (28/4). TVT mahdollistaa monipuolisemman 

tiedonhaun (58/11; 71/16). Tiedonhakua voi hyödyntää myös kokeissa, jolloin op-

pilas voi etsiä tietoa internetistä koetta tehdessä. Kirjoittajan mielestä tällaiset ko-

keet parantavat oppilaiden kykyä hakea ja löytää tietoa, sekä valmistavat tulevai-

suutta varten. (71/16.) TVT:n käyttäminen ei ole myöskään pois muusta opetuk-

sesta, vaan liikkuminen, laulaminen, lukeminen ja piirtäminen liittyvät myös 

TVT:aa hyödyntävään opetukseen (30/4). TVT:n opetuskäytön pedagogisia vah-

vuuksia on myös suomalaisten opettajien ammattitaito: 

Suomi on täynnä innovatiivisia ja hyviä opettajia, jotka osaavat 

viedä läpi aktivoivia prosesseja. He joutuvat vielä tekemään -pal-
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jon töitä, jotta teknologia saadaan entistä paremmin tämän tu-

eksi. 

(95/25) 

  

TVT:n opetuskäytön vahvuuksia on myös sen nykyaikaisuus ja vastaaminen ny-

kyajan haasteisiin ja odotuksiin. Nuoret käyttävät vapaa-ajallaan jatkuvasti TVT-

välineitä ja odottavat myös opetuksen vastaavan heidän oppimistarpeisiin, odo-

tuksiin ja vaatimuksiin (18/3). Myös monilukutaito on yksi nykyajan meille aset-

tama tavoite: 

MEDIA on nykykansalaisen kasvu- ja elinympäristö, jossa tarvi-

taan monipuolisia lukemisen, ilmaisun, osallistumisen ja vuoro-

vaikutuksen taitoja. Ne ovat myös uuden opetussuunnitelman 

keskeisiä tavoitteita. 

(62/12) 

 

7.2 Tieto- ja viestintäteknologian opetuskäytön heikkoudet mielipidekirjoi-
tuksissa 

 

 

Tieto- ja viestintäteknologian heikkouksia esiintyi 14:sta 29:stä mielipidekirjotuk-

sessa. Kaikista 110:stä ilmaisusta 21 koski TVT:n heikkouksia. Taulukossa 7 

TVT:n heikkouksia koskevat ilmaukset on jaettu aihepiireihin, joita ovat välineet, 

oppimateriaalit, pedagogiikka ja oppimisympäristö. Aihepiirit on järjestetty pie-

nimmästä suurimpaan. 
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TAULUKKO 7. Aihepiirit ja niiden näkyminen aineistossa 

Aihepiiri Luokan esiintyvyys (f) 

Välineet 12 

Oppimateriaalit 5 

Pedagogiikka 4 

Oppimisympäristö 0 

 

Taulukosta 7 ilmenee, että TVT:n opetuskäytön heikkoudet aineistossa liittyivät 

välineisiin, oppimateriaaleihin ja pedagogiikkaan.  Välineisiin liittyviä heikkouksia 

mainittiin 12 kertaa, oppimismateriaaleihin liittyviä viisi kertaa ja pedagogiikkaan 

liittyviä neljä kertaa.  

 

 

7.2.1 TVT-välineiden heikkoudet mielipidekirjoituksissa 

TVT:n opetuskäytön heikkouksien suhteen mielipidekirjoituksissa painottuivat vä-

lineet. Vaikka laitteet ovat kehittyneet niiden opetuskäyttöön valjastaminen on 

vaikeaa (16/3). TVT-välineet nähdään keskittymistä häiritsevinä (96/26). Erityi-

sesti internetin sisältämä opetuksen ulkopuolinen materiaali voi viedä huomion 

pois opiskeltavasta asiasta (54/11). Eräs kirjoittaja näkeekin käsin kirjoittamisen 

vähintään yhtä hyväksi keinoksi kuin TVT-välineet sillä modernien laitteiden tuo-

mat virikkeet vievät huomion pois opiskelusta (81/21). Myös laitteiden määrää 

kritisoidaan: 

Mielestäni esimerkiksi tabletit ovat kerta kaikkiaan täysin turhia. 

Ja miksi tarvitaan erikseen tietokoneluokat, tabletit ja jopa kah-

det tai kolmet erilaiset läppärivalikoimat? Laitteiden määrä on 

huomattavasti tarvittavaa suurempi. 

(57/11) 
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Laitteiden määrän lisäksi kirjoittajia huolettaa, että TVT-välinet painottuvat koulu-

jen hankinnoissa. Koulurakennuksia ja ympäristöä tulisi uusia ja panostaa oppi-

lashuoltoon sen sijaan, että ostetaan kalliita TVT-välineitä (56/11; 89/23). Yksi 

kirjoittaja harmittelee, että rahaa löytyy nopeasti vanhenevaan tietotekniikkaan, 

mutta ei oppikirjoihin (43/7; 47/8). Toisen kirjoittajan mukaan nopeasti vanheneva 

teknologia on vain tekosyy uusien laitteiden hankintaan: 

Muutaman vuoden ikäisistä laitteista luopumista perustellaan 

sillä, että niiden teknologia on vanhentunutta. Opettajien näke-

myksille ei panna painoa, kun pedagogisesti tarkoituksenmukai-

set laitteet korvataan uusilla, ominaisuuksiltaan heikommilla.           

Tilanne paljastaa opetuksen digitalisaation kääntöpuolen: lait-

teet ja sovellukset ”vanhenevat” nopeasti, ja tilalle ostetaan jat-

kuvasti uusia – kalliilla rahalla. 

(52/10) 

 

TVT-välineiden heikkoutena koetaan myös hankalat työasennot. Oppilaat viettä-

vät aikuisten tavoin suurimman osan ajastaan TVT-laitteiden parissa huonoissa 

työasennoissa (83/22).  Ergonomiaa ei kuitenkaan muisteta huomioida: 

Jo alakouluikäisten pikkulasten annetaan syventyä pitkiksi 

ajoiksi kumaraan tablettien ääreen, eikä käytössä ole telineitä, 

joilla laitteet saataisiin oikealle katselukorkeudelle. 

(86/22) 

 

7.2.2 TVT:n opetuskäytön heikkoudet pedagogiikan ja oppimateriaalien nä-
kökulmasta mielipidekirjoituksissa 

 

 

Pedagogiset heikkoudet mielipidekirjoituksissa ainakin lukumäärän suhteen jäi-

vät vähäisiksi. Yksi kirjoittaja pelkäsi TVT:n vähentävän oppilaiden mielikuvitusta, 
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kykyä visualisoida tarinoita pään sisällä ilman kuvallista ärsykettä (64/13). Heik-

koutena nähtiin myös lisääntyvä ruutuaika TVT:n opetuskäytön yleistyessä 

(55/11; 49/9; 108/29). TVT:n pelätään myös vähentävän motivaatiota kokeisiin 

lukuun, jos tietoa pystyy hakemaan kokeen aikana (72/16). TVT aiheuttaa koeti-

lanteessa myös muita ongelmia: 

Koetilanteissa älykännykästä on tullut oppilaalle oiva apuväline. 

Takarivissä Google-kääntäjä suoriutuu kielten sanakokeista suk-

kelaan. Wikipediasta löytyy nopeasti vastauksia. Älypuhelimen 

ansiosta lunttaamisesta on tullut koulujen arkipäivää. 

(45/7) 

Oppimateriaalien suhteen heikkoudet koskivat sähköisiä oppikirjoja. Vertailua 

käytiin perinteisten ja sähköisen oppikirjan välillä. Sähköinen kirja nähtiin heikom-

pana, koska lapset lukevat tutkimuksen mukaan mieluummin paperikirjaa (98/27; 

107/29). Fyysiseen kirjaan on myös helpompi keskittyä, sillä häiritseviä tekijöitä 

on vähemmän (49/9). Yksi kirjoittaja kokeekin sähköiset oppikirjat vaikeampina: 

Silti kaipaisin perusteluja siihen, että kirjojen lukemisesta on 

”pakko” tehdä vaikeampaa. 

 (110/29) 

  

7.3 Tieto- ja viestintäteknologian opetuskäytön uhat ja mahdollisuudet mie-
lipidekirjoituksissa 

 

 

Tieto- ja viestintäteknologian uhkia ja mahdollisuuksia esiintyi 25:ssä 29:stä mie-

lipidekirjotuksessa. Kaikista 110:stä ilmaisusta 58 koski TVT:n uhkia ja mahdolli-

suuksia. Taulukossa 8 TVT:n uhkia ja mahdollisuuksia koskevat ilmaukset on ja-

ettu aihepiireihin, joita ovat välineet, oppimateriaalit, pedagogiikka ja oppimisym-

päristö. Aihepiirit on järjestetty pienimmästä suurimpaan. 
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TAULUKKO 8. Aihepiirit ja niiden näkyminen aineistossa 

Aihepiiri Luokan esiintyvyys (f) 

Pedagogiikka 39 

Välineet 13 

Oppimateriaalit 3 

Oppimisympäristö 2 

 

Taulukosta 8 ilmenee, että uhat ja mahdollisuudet aineistossa liittyivät pedago-

giikkaan, välineisiin, oppimateriaaleihin ja oppimisympäristöön.  Pedagogiikkaan 

liittyviä uhkia ja mahdollisuuksia mainittiin 39 kertaa, välineisiin liittyviä 13 kertaa, 

oppimateriaaleihin liittyviä kolme kertaa ja oppimisympäristöön liittyviä vahvuuk-

sia kahdesti.  

 

 

7.3.1 Tieto- ja viestintäteknologian opetuskäytön pedagogiset uhat ja mah-
dollisuudet 

 

 

Toisin kuin vahvuuksissa ja heikkouksissa, uhissa ja mahdollisuuksissa eniten 

ilmaisuja sisältävä aihepiiri oli pedagogiikka. Nykyisessä maailmassa yhdistyy 

vanha analoginen ja uusi digitaalinen maailma. Opettajien tulisikin löytää ja yh-

distää molempien maailmojen parhaat käytännöt. (36/6.) Eräs kirjoittaja näkee 

myöskin, ettei uusi teknologia tarkoita vanhojen, hyväksi havaittujen metodien 

hylkäämistä, vaan niiden jatkokehittelyä (19/3). Yksi kirjoittaja tosin pelkää koulun 

jakautuvan TVT:n myötä leireihin:  

Nykykoulussa opettajat jaetaan kahteen leiriin sen perusteella, 

onko heillä kykyä ottaa vastaan koulun ulkopuolisten digikonsult-
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tien puhe ja korvata tunneäly ja vuorovaikutus sähköisellä tilpe-

höörillä. 

(41/7) 

 

Toisaalta osa kirjoittajista toivoo vastakkainasettelun sijaan keskustelua. Lasten 

hyvinvoinnin ja oppimisen takaamiseksi olisi tärkeämpää keskustella kuin asettaa 

digivastaiset ja digi-intoilijat vastakkain (66/13). Vastakkain asettelu näkyy myös 

mielipidepalstalla, sillä yksi kirjoittaja ei halunnut julkaista TVT:n opetuskäyttöä 

kritisoivaa kirjoitustaan omalla nimellä leimaantumisen pelossa. Kirjoittaja koki, 

että TVT:aa vastustavia pidetään muutosvastarintaisina digimuukalaisina (40/7). 

Vastakkain asettelun uhkana on, että luokissa saadaan erilaista opetusta opetta-

jasta riippuen: 

Käytössä on vanhoja oppikirjoja, jotka eivät vastaa opetussuun-

nitelmaa, läksynä on toistamiseen samoja monisteita vuosikym-

menten takaa, opetus on luentomaista, toiminnallisuutta ja digi-

taalisuutta ei ole, puhumisesta seuraa nimen kirjoitus taululle, 

kokeet mittaavat ulkoa oppimista, ja En näe tässä mitään uuden 

opetussuunnitelman mukaista toimintaa. 

(79/20) 

 

Mielipidekirjoituksissa uhkana koetaan myös, ettei koulu pysy mukana yhteiskun-

nan muutoksissa. Koulu on jo hieman jäänyt jälkeen digitalisaatiosta, siksi muu-

tokseen tulisikin ryhtyä nyt (92/24).   Kymmensormijärjestelmää ei aikoinaan 

tarvittu, mutta nyt se on kaikkien tietoyhteiskunnan jäsenten perustaito (74/18). 

Vaikka kymmensormijärjestelmä voi tulevaisuudessa olla merkityksetön uusien 

tekniikoiden vuoksi sitä tulisi uusia tekniikoita odotellessa opettaa (75/18). Eräs 

kirjoittaja muistuttaa, että koulun tulee valmistaa oppilaista nykyisen yhteiskun-

nan haasteisiin ja opettaa oppilaille tulevaisuuden työelämässä vaadittavia taitoja 

(68/14). Haasteena on vain tietää, mitä nämä tulevaisuudessa tarvittavat taidot 

ovat:  
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Teknologiayrittäjä Jyri Engeström kertoi Marja Hintikka Live -tv-

ohjelmassa helmikuussa, että kovaa valuuttaa teknologiateolli-

suuden työmarkkinoilla eivät ole digivelhot vaan ne, joilla on jo-

tain muuta annettavaa, erityisesti musiikkiin ja taiteisiin liittyvää.  

(100/27) 

 

TVT:n opetuskäyttö aiheuttaa keskustelua myös opettajan roolista. Koetaan, että 

oppilaat tarvitsevat laitteiden sijasta opettajan vahvaa läsnäoloa ja tarinoita (15/2; 

42/7). Toinen kirjoittaja näkee, ettei TVT:n tarkoituskaan ole korvata opettajaa, 

vaan se toimii opettajan apuvälineenä (21/3). TVT-opetus vaatiikin opettajalta ky-

kyä suunnitella ja vaiheistaa opetusta (21/3; 17/3).   

 

Opettajien riittämätön koulutus on yksi mielipidekirjoituksissa korostuva pedago-

ginen uhka. Opettajat tarvitsevat täydennyskoulutusta TVT:n opetuskäyttöön 

(13/1; 23/3).  Yksi kirjoittaja kaipaisi puhetaitojen ja äänenkäyttöön liittyvää kou-

lutusta erilaisten TVT-välineiden ja sovelluksien sijaan (34/5). Toisen kirjoittajan 

mielestä täydennyskoulutukset lisäisivät osaamista ja vähentäisivät ennakkoluu-

loja (24/3). Sama kirjoittaja ehdottaakin, että koulutusta olisi mahdollista järjestää 

esimerkiksi lukuvuoden alussa (24/3).  Huolestuneita ollaan myös opettajien me-

diataidoista (61/12; 63/12). Osasyyllinen tähän kirjoittajan mukaan on mediakes-

kuksen lakkauttaminen: 

Kun toimintaa koordinoinut mediakeskus vuosi sitten lakkautet-

tiin, kaikesta tästä jäi -jäljelle kalpea valikoima opetusteknologian 

esittelyä ja digi-taalisen ilmiöoppimisen kurs-seja. Tämän ke-

vään koulu-tuksissa opettajat voivat tutustua muun muassa pil-

vipalve-luihin, virtuaalilaseihin, 360 -asteen -kameroihin ja green 

screen -tekniikkaan. Laaja-alaisen -mediakasvatuksen tuen on 

-korvannut digitekniikan käyttökoulutus. 

(60/12) 



 
 
56 

 

 

 

Mielipidekirjoituksissa koetaan haasteeksi myös TVT:n roolin kasvaminen liian 

suureksi. Yhdessä kirjoituksessa todetaan, että TVT:sta on tehty herra, jonka pal-

velijoita oppilaat ja opettaja ovat (39/7). Toinen kirjoittaja kokee, että TVT tekee 

oppilaista laiteriippuvaisia ja vaatii, että oppilaiden tulisi tulla toimeen omillaan jo 

alakoulussa (14/2).  Pelätään, että liikuntatunneilla liikkumisen sijasta analysoi-

daan tabletilla omia liikuntasuorituksia (90/23). Lisäksi koetaan, ettei perinteisiä 

opetustyylejä ja oppimateriaaleja arvosteta (32/5). Toisaalta yhden kirjoittajan 

mielestä keskustelu johtuu vain muutostilasta: 

Koulussakin härpäkkeiden vyöry laantuu ennen pitkää, ja tekno-

logian ja ihmisten aidon vuorovaikutuksen välille löydetään uusi 

tasapaino. 

(38/6) 

 

7.3.2 TVT-välineiden uhat ja mahdollisuudet mielipidekirjoituksissa 

 

 

TVT- välineet korostuivat heikkouksissa ja vahvuuksissa, mutta myös haasteissa. 

Yhdessä mielipidekirjoituksessa muistutetaan, ettei kukaan synny diginatiiviksi, 

vaan uusien välineiden käyttöä täytyy harjoitella (67/14). Eräs mielipidekirjoittaja 

toteaa, että on oppinut käyttämään TVT-välineitä, vaikkei niitä koulussa ole ope-

tettukaan (97/26).  Yksi kirjoittaja kokee, että uusien välineiden käytöstä on tullut 

itsetarkoitus (46/8). 

 

TVT-välineiden hankinta koettiin mielipidekirjoituksissa haastavana. Useampi kir-

joittaja koki, että TVT hankintoja ei olla tehty pedagogisin perustein, vaan taus-

talla ovat vaikuttaneet it-alalla toimivat yritykset (53/10; 77/19; 91/23). Myös eri-

laisissa tapahtumissa esiintyvien digikonsulttien tarkoitusperiä epäillään (35/5; 
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44/7; 78/19). Hankintojen perusteita epäillyt kirjoittaja pitää koulutuksen digiloik-

kaa yleisesti lyhytjänteisenä ja tempoilevana (76/19). Toisaalta TVT-välineillä 

nähdään myös vielä toteutumattomia mahdollisuuksia: 

Avoimella lähdekoodilla varustettu käyttöpohja olisi avoinna lu-

kemattomille erilaisille kokeiluille. Sovellusten kehittäjillä on tun-

netusti rajoittamaton mielikuvitus. Samalla kilpailu ajaisi lisenssi-

hinnat alas, kenties jopa poistaisi ne. Opetushallitus toimisi tie-

tenkin portinvartijana.  Tableteilla vain taivas on rajana 

(106/28) 

 

7.3.3 TVT:n opetuskäytön uhat ja mahdollisuudet oppimateriaalien ja oppi-
misympäristön näkökulmasta mielipidekirjoituksissa 

 

 

Mielipidekirjoitusten mukaan sekä digitaaliset oppimateriaalit, että digitaalisuutta 

hyödyntävä oppimisympäristö nähdään uhkana ja mahdollisuutena. Mielipidekir-

joituksessa (Kirjoitus 1) pohditaan pelien tuomia mahdollisuuksia. Kirjoittaja ko-

kee pelit mahdollisuutena vaatia myös pojilta aktiivisempaa osallistumista ope-

tukseen (3/1). Opetuksen pelillistäminen on kuitenkin paljon muutakin kuin nopea 

visailu tunnin alussa (3/1). Pelejä voidaan hyödyntää luokkahuonetyöskentelyn 

lisäksi myös esimerkiksi kotitehtävissä, jolloin niistä voidaan rakentaa pelillinen 

kokonaisuus (8/1).  

 

Toisaalta pelit ja digitaaliset oppimisympäristöt nähdään uhkana perinteisille op-

pimistyyleille. Eräs kirjoittaja kokeekin, että nykyaikana arvostetaan vain kouluja, 

jotka ovat mahdollisimman innovatiivisia opetuksessaan ja hankkivat tabletteja 

luokkiin (33/5). Toinen kirjoittaja kokee, ettei koulu saa olla huvipuisto tai pelihalli: 
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Koulun pitää olla viihtyisä, mutta se ei voi olla huvipuisto eikä 

pelihalli. Koulussa pitää oppia ahkeroimaan keskittyneenä ja pit-

käjänteisesti. Muuten meillä ei kasva päteviä tiedemiehiä, lääkä-

reitä, juristeja, muusikoita eikä muidenkaan ammattien taitajia. 

(88/23) 
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8 JOHTOPÄÄTÖKSET 

 

 

 

Määrällisellä aineiston tarkastelulla uhat ja mahdollisuudet oli SWOT-analyysin 

selkeästi isoin ryhmä. Ainoastaan neljässä mielipidekirjoituksessa ei käsitelty uh-

kia ja mahdollisuuksia. Ryhmän suuruus selittyy TVT:n erikoislaatuisuutena. 

TVT:n opetuskäyttö on jatkuvasti kasvava ja muuttuva ala eikä sen käytöstä ole 

vielä riittävästi tutkimuksia, jotta voisimme tarkkaan tietää, mitä vaikutuksia sillä 

on opetukseen (Heino ym. 2011, 27). Kun tilanne on se, ettei kukaan tiedä tar-

kasti TVT:n vaikuttavuutta opetukseen myös mielipidekirjoituksissa painottuvat 

tulevaisuuden uhat ja mahdollisuudet eivätkä heikkoudet ja vahvuudet.  

 

Vahvuudet ja heikkoudet olivat ryhminä melko saman suuruisia. Tämä selittyy 

osittain mielipidekirjoitusten luonteella. Kun joku kirjoittaa TVT:n opetuskäytön 

heikkouksista, joku toinen kirjoittaa vastineen, jossa korostetaan TVT:n vahvuuk-

sia. Vahvuudet keräsivät kuitenkin hieman enemmän ilmauksia, vaikka mielipi-

dekirjoituksissa kirjoittajat voivat usein kokea tarvetta kertoa oma, mahdollisesti 

valtavirrasta erottuva mielipide. Toisaalta uhat ja mahdollisuudet -ryhmän ilmauk-

sissa uhat painottuivat mahdollisuuksia enemmän, joten kaiken kaikkiaan kirjoi-

tukset olivat sävyltään hieman negatiivisia TVT:n opetuskäyttöä kohtaan. 

 

TVT:n opetuskäytön pedagogiikka oli selkeästi eniten keskustelua aiheuttava ai-

hepiiri. Useissa kirjoituksissa korostettiin sen merkitystä ja toisissa pelättiin pe-

dagogiikan unohtuvan TVT:n opetuskäytössä. Tulokset ovat samansuuntaisia 

teoreettisen viitekehyksen kanssa, jossa myös pedagogiikka korostui. Tieto- ja 

viestintätekniikan pedagoginen vaikuttavuus pohjoisessa Suomessa -tutkimuk-

sessa vahvistettiin käsitystä, että tieto- ja viestintäteknologiaan liittyvä pedago-

giikka on haaste. Ratkaisuna nähtiin syvällisempi tutkimus aiheesta sekä opetta-
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jien lisäkoulutus. (Kaisto ym. 150–151.) Myös opetusalan ammattijärjestön pu-

heenjohtajana toimiva Olli Luukkainen (2016, 3) on todennut, että pedagogiikan 

kuuluu ohjata digitalisaatiota, joka mahdollistaa opetuksen ja oppimisympäristö-

jen kehittymisen.  

 

Määrällisessä aineiston tarkastelussa kiinnitti huomiota myös välineiden käsitte-

lyn yleisyys mielipidekirjoituksissa. Pedagogiikka keräsi yhteensä eniten ilmauk-

sia, mutta vahvuuksissa ja heikkouksissa välineitä käsiteltiin eniten. Vaikka tutki-

muksissa painotetaan pedagogiikan merkitystä TVT:n opetuskäytössä (esim. 

Schleicherin 2015; Ilomäki & Lakkala 2006) on aineistosta selkeästi huomatta-

vissa, että etenkin TVT:n heikkouksista puhuttaessa (12 ilmausta) kritiikki koh-

distuu välineisiin, ei niinkään pedagogiikkaan tai oppimiseen. TVT:n opetuskäy-

tön kannalta tämä on eduksi, sillä välineet kehittyvät jatkuvasti, eivätkä opetuksen 

kannalta ole niin merkityksellisiä. Toisaalta Niemen ja Kumpulaisen (2008, 19) 

mukaan opetus ei välttämättä ole riippuvainen välineiden laadusta, sillä myös 

vanhat tietokoneet internet-yhteydellä voivat toimia mobiililaitteiden tavoin. 

 

TVT:n opetuskäytön vahvuuksissa aineistossa ilmeni pitkälti samoja aiheita kuin 

teoreettisessa viitekehyksessä. Mielipidekirjoituksissa korostui TVT:n merkitys 

osana modernia yhteiskuntaa sekä tieto- ja viestintäteknologian opetusta moni-

puolistava vaikutus. Mielenkiintoinen näkökulma oli sähköisten materiaalien eko-

logisuus. Myös Salo, Kankaanranta, Vähähyyppä ja Viik-Kajander (2011, 32) 

nostavat esille TVT-välineiden mahdollistavien digitaalisten materiaalien ekologi-

suuden verrattuna perinteisiin oppimateriaaleihin, mutta kääntöpuolena on tek-

nisten laitteiden nopea vanheneminen. 
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TVT:n opetuskäytön koettiin heikentävän oppilaiden keskittymiskykyä ja mieliku-

vitusta. Tutkimuskirjallisuus ei kuitenkaan TVT:n mielikuvitusta heikentävää nä-

kemystä pysty vahvistamaan. Sen sijaan Järvelä ym. (2006, 63) mukaan keskit-

tymiskykyyn TVT:n opetuskäytöllä voi olla heikentävä vaikutus. Toisaalta Kum-

pulaisen ja Lipposen (2010, 8) mukaan useista tutkimuksista on löydetty TVT:n 

vaikuttavan myönteisesti keskittymiskykyyn. Ristiriitaiset tutkimustulokset osoit-

tavat, että mielipidekirjoitusten lisäksi näkemykset vaihtelevat myös tutkimuskir-

jallisuudessa. Vaikka mielipidekirjoitukset saattavat perustua tutkimustiedon si-

jaan henkilökohtaiseen havaintoon on tutkimuskirjallisuuden eroavaisuuksien 

vuoksi syytä tutkia myös TVT:n vaikutusta keskittymiskykyyn.  

 

Yksi tieto- ja viestintäteknologiaa käsittelevien mielipidekirjoitusten uhka oli pelko 

opettajien jakautumisesta leireihin, joissa toinen puoli vastustaa ja toiset kannat-

tavat TVT:n opetuskäyttöä. Kaiston ym. (2007, 150) mukaan TVT:n laaja-alainen 

käyttö kouluissa vaatisi nimenomaan kouluilta tieto- ja viestintäteknologian ope-

tuskäytön ottamista yhteiseksi pitkäkestoiseksi projektiksi. Tämä jakautuminen 

on nähtävissä myös mielipidekirjoituksissa. Voidaan tehdä johtopäätöksiä, ettei 

koulu ole tällä hetkellä täysin yhtenäinen, joten kokonaisvaltainen muutos TVT:n 

opetuskäytön suhteen voi viedä aikaa. Toisaalta Ertmer ja Ottenbreit-Leftwich 

(2010, 277–278) totesivat, että ennakkoluulot TVT:aa kohtaan vähenevät, kun 

opettajat kokevat itse positiiviset vaikutukset. 

 

Yksi eniten ilmauksia kerännyt uhka TVT:n suhteen oli markkinavoimien pelko. 

Useampi kirjoittaja koki, että teknologiahankintoja tehdään TVT-välineitä tarjoa-

vien yritysten ehdoilla. Varsinkin Helsingissä tuntui mielipidekirjoitusten mukaan 

olevan huoli, ettei välineitä hankita pedagogisin perustein ja hyväksi havaittuja 

välineitä siirretään syrjään. Leviäkankaan, Hautalan, Schneitzin ja Chyen (2011, 

41) mukaan yritysten mukana oleminen TVT:n opetuskäytön kehittämisessä ai-

heuttaa riskejä. Riskinä on muun muassa, ettei hankinnoissa ole riittävää lä-

pinäkyvyyttä (Leviäkangas ym. 2011, 41). Huolestuneiden mielipidekirjoitusten 

perusteella läpinäkymättömyyden riski on ainakin osittain realisoitunut.  
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Mielipidekirjoitusten tyyliin kuuluu, ettei mielipiteitä tarvitse perustella tutkimustie-

dolla. vaan mielipiteen pohjalla voi olla jokin oma yksittäinen kokemus. Kirjoituk-

sista ei usein pysty päättelemään, mihin mielipide perustuu, mutta muutamassa 

kirjoituksessa kirjoittaja viittasi myös tutkimuksiin. Joissakin kirjoituksissa myös 

lähdeviittaukset oli kirjoitettu esille. Mielipidekirjoitusten yhteneväisyys tutkimus-

tulosten kanssa selittyy osittain kirjoittajaprofiililla. Kirjoittajissa oli vanhempien ja 

oppilaiden lisäksi yliopiston professoreja, lehtoreita ja luokanopettajia. 

 

Mielipidekirjoituksissa korostui opettajan rooli TVT:n opetuksessa. Erityisesti 

mielipidekirjoituksissa näkyi huoli, että TVT on korvaamassa opettajan läsnäolon. 

Toisaalta muutamassa kirjoituksessa muistutettiin TVT:n olevan vain opettajan 

väline ei korvaaja. Sankilan (2015, 28) mukaan TVT ei voi korvata opettajaa, 

mutta TVT:n avulla oppilaat saavat opetukselle lisäarvoa esimerkiksi lisäänty-

neenä palautteena. Opettajan rooli sen sijaan muuttuu enemmän ohjaajaksi ja 

järjestyksen ylläpitäjäksi. (Sankila 2015, 28.) Niemi ja Kumpulainen (2008, 8) 

vahvistavat opettajien roolien tärkeyden TVT:n opetuskäytössä. Vaikka perus-

koulun uudessa opetussuunnitelmassa määrätään, että tieto- ja viestintäteknolo-

giaa tulisi käyttää kaikilla luokka-asteilla ja kaikissa oppiaineissa, opettaja lopulta 

päättää TVT:n käyttömäärän ja käyttötavan (Niemi & Kumpulainen 2008, 8; Ope-

tushallitus 2014, 23). Mielipidekirjoituksissa TVT koettiin myös uhkaksi perintei-

sille opetusmenetelmille. Veermansin ja Tapolan (2006, 80) mukaan TVT:n käy-

tön tulisi tuntua luontevalta ja tavoitteita tukevalta. Toisaalta ajattelumalli voi lo-

pulta kääntyä siihen, että TVT on välttämättömyys tehokkaalle opettamiselle (Ert-

mer & Ottenbreit-Leftwich  2010, 277–278). 

 

Mielipidekirjoituksissa pohdittiin myös tiedon muuttumisen luonnetta. Pelättiin pe-

rinteisen kokeisiin lukemisen vähentyvän, kun kokeissa saa käyttää TVT:aa tie-

donhakemiseen kokeen aikana. Myös OECD (2015, 186) pohtii näitä kysymyksiä 

raportissaan. Mitä opiskelijoiden tulisi tietää ja pystyä tekemään? Mikä arvo on 

tiedolla, joka on koulusta hankittu, kun on niin paljon tietoa saatavilla verkosta?  
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(OECD 2015, 186.) Keskusteluista ja tutkimuksista voidaan päätellä, että tietokä-

sitykset ovat muuttumassa. 

 

Mielipidekirjoituksista löytyi yllättävän paljon samoja asioita kuin teoreettisessa 

viitekehyksessä esittelemissäni tutkimustuloksissa TVT:n opetuskäytöstä. Mieli-

pidekirjoitukset vahvistavat käsityksen, että tutkimustietoa tarvitaan enemmän, 

jotta keskustelua ei tarvitse käydä ristiriitaisilla tiedoilla. Mielenkiintoista on myös 

kirjoitusten painottuminen opetussuunnitelman käyttöönoton jälkeiseen aikaan. 

Tämä kertoo osittain muutosvastarinnasta, jonka uudet asiat aiheuttavat. Vuoden 

2018 alkupuolella Helsingin Sanomissa ei ole julkaistu yhtään tieto- ja viestintä-

teknologian opetuskäyttöä käsittelevää kirjoitusta. Joko se kertoo tottumisesta 

uuden opetussuunnitelman edellyttämään TVT:n käyttöön tai sitten keskustelu 

on siirtynyt muualle. 
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9 TUTKIMUKSEN LUOTETTAVUUS JA JATKOTUTKIMUSAIHEET 

 

 

 

Luotettavuustarkastelussa tärkeintä on pohtia, onko saatu tieto luotettavaa. Si-

sällönanalyysin haasteena on luotettava analysointi. Miten pelkistykset ovat on-

nistuneet ja kuvaavatko valitut kategoriat mahdollisimman hyvin tutkittavaa il-

miötä. Johtopäätösten kannalta on tärkeää myös, että pystytään osoittamaan yh-

teys tuloksen ja johtopäätöksen välillä.  Tutkijalla on tulosten suhteen myös eet-

tinen vastuu. (Kyngäs & Vanhanen 1999, 10.) Tutkimuksen analyysin luotetta-

vuuden lisäämiseksi olen pyrkinyt kirjaamaan aineiston keruun ja analysoinnin 

etenemisen tarkasti. Lisäksi tutkimustulokset on esitelty yksityiskohtaisen tar-

kasti, jotta tulokset olisivat paremmin ymmärrettäviä ja selkeitä. (Tuomi & Sara-

järvi 2013, 141.) Tutkimustulokset osiossa merkkasin myös tarkasti viittaukset 

aineistooni, joka sisällönanalyysin keinoin taulukoituna löytyy tutkimuksen liit-

teistä. 

 

Sisällönanalyysin avulla järjestelty aineisto on vasta työkalu johtopäätöksiä var-

ten (Tuomi & Sarajärvi 2013, 103). Tutkimustulosten tarkka kirjaaminen lisää 

myös johtopäätöksien luotettavuutta. Lukija voi tarkastaa, miltä pohjalta tuloksiin 

on päädytty. Myös tutkimuksessa käytettävät menetelmät on kirjattu, jotta lukija 

tietää millä menetelmillä tulokset on saatu (Tuomi & Sarajärvi 2013, 157). 

 

Aineiston analyysissäni en ottanut huomioon kirjoittajien sukupuolta, ikää, ase-

maa tai näkökulmaa TVT:n opetuskäyttöä kohtaan, kuten ryhmittelyssä voitaisiin 

tehdä. Tuomi ja Sarajärvi (2013, 92) muistuttavat, että kaikkia aineistossa olevia 

asioita ei voi tutkia, koska yhden tutkimuksen laajuus on rajallinen. Rajasin tutki-

muksen koskemaan vain mielipidekirjoituksista löytyviä vahvuuksia, heikkouksia, 

uhkia ja mahdollisuuksia. Rajatusta aiheesta kuitenkin kerroin kaiken, mitä ai-

neistosta oli mahdollista löytää. Iällä, sukupuolella tai asemalla voi olla merkitystä 



 
 
65 

 

 

kirjoittajien näkemyksiin, joten se voisi olla mielenkiintoinen jatkotutkimuksen 

aihe. (Tuomi & Sarajärvi 2013, 92.) 

 

Mielipidekirjoituksissa on myös paljon piiloviestintää. Päätin aineiston luonteen 

vuoksi ilmisisällön lisäksi analysoida piiloviestejä, jotka vaativat tulkintaa. Sisäl-

lönanalyysi kuitenkin on suurelta osalta tulkintaa, joten tulokset ovat joka tapauk-

sessa subjektiivisia (Kyngäs & Vanhanen 1999, 10; Vuorinen 2013, 64). Tulkitsin 

joitakin ilmaisuja esimerkiksi sarkastisiksi. Tuon omat tulkintani tekstissä ja sisäl-

lönanalyysin kategorioimisessa selkeästi esille, jotta lukijat voivat tehdä tekstistä 

omat johtopäätökset. 

 

Sisällönanalyysiä on arvosteltu yksinkertaisena ja epätieteellisenä. Kyngäs ja 

Vanhanen (1999, 4) muistuttavat, ettei mikään analyysimenetelmä ole itsessään 

hyvä, vaan se on sopiva jotain tiettyä tarkoitusta varten. Tätä näkökulmaa vasten 

valitsemani SWOT-analyysi vaikuttaa erikoiselta, sillä SWOT-analyysi on ollut 

yleisesti käytössä organisaatioiden strategiatyökaluna (Vuorinen 2013, 64). Koen 

kuitenkin, että muokkaamani SWOT-analyysimalli oli sopiva tutkimukseeni, sillä 

TVT:n opetuskäyttöä koskevista mielipiteistä oli selvästi löydettävissä vaadittavia 

ominaisuuksia teemoittelun onnistumiseksi. Päällekkäisyyksiä kategorioiden vä-

lillä ei syntynyt, vaikka se on Vuorisen (2013, 64) mukaan SWOT-analyysissä 

mahdollista. 

 

Hyvä tutkimus tuottaa tietoa, jota voidaan hyödyntää. Tämä tutkimus ei kuiten-

kaan tarjoa vastausta ongelmiin. Metodologisessa osassa käytettiin tutkimuson-

gelmatermin sijaan tutkimustehtävää, sillä tarkoituksena ei ollut löytää vastausta 

ongelmaan, vaan tutkia laadullisesti mielipidekirjoituksissa käytävää keskustelua. 

(Tuomi & Sarajärvi 2013, 92.) Saadusta tiedosta voivat hyötyä esimerkiksi opet-

tajat, oppilaiden vanhemmat, opetushallituksen edustajat ja tutkijat. Opettajat 

saavat tietoa, mistä aihepiireistä TVT:n opetuskäytöstä puhutaan julkisessa kes-

kustelussa ja voivat jatkaa keskustelua opettajienhuoneessa tai TVT:n opetus-
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käytöstä kiinnostuneiden vanhempien kanssa. Myös aiheesta kiinnostuneet van-

hemmat voivat tämän tutkimuksen kautta tutustua keskustelun lisäksi tutkimus-

tuloksiin TVT:n opetuskäytöstä. Opetushallituksen edustajat voivat hyödyntää 

tietoa miettiessään uusien raporttien aiheita ja tutkijat miettiessään uusia tutki-

musten aiheita. Tutkimuksesta selvisi myös, että TVT:n opetuskäyttö kaipaa lisä-

tutkimusta.  

 

Hyvä tutkimuksista saatava tieto on yleistettävää (Alasuutari 2011, 231). Tässä 

tutkimuksessa käsiteltiin TVT:n opetuskäytön vahvuuksien, heikkouksien, uhkien 

ja mahdollisuuksien näkymistä Helsingin Sanomien mielipidekirjoituksissa. Tu-

lokset eivät ole yleistettävissä TVT:n opetuskäyttöä koskevaksi keskusteluksi, 

mutta antavat kuvan millaista keskustelua aiheesta käydään julkisessa keskus-

telussa opettajanhuoneiden ulkopuolella.   
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LIITTEET 

 

LIITE 1 Mielipidekirjoitukset  

1 
Kouluissa kannattaa hyödyntää pelejä – pelillisten elementtien lisääminen opetukseen lisää poikien mo-
tivaatiota 

HS		
Mielipide	 27.11.2018 

2 Opettajista on tehty sirkustirehtöörejä ja oppilaista laiteriippuvaisia robotteja 
HS		
Mielipide	 14.10.2017 

3 Opettajien digihuoliin tulee vastata koulutuksella 
HS		
Mielipide	 4.10.2017 

4 Tietotekniikka on väline – eikä se estä opettajaa tekemästä hyvää työtä 
HS		
Mielipide	 4.10.2017 

5 
Oppilaiden, vanhempien ja opettajien enemmistö alkaa turhautua haittoihin, joita digisekoilu aiheuttaa 
koulun arjessa 

HS		
Mielipide	 4.10.2017 

6 Tekniikan vyöry kouluihin laantuu ennen pitkää 
	HS	Mieli-
pide	 29.9.2017 

7 
Opettajana olen saanut tarpeekseni konsulttien digivouhotuksesta – tabletin näytön lääppiminen ei kor-
vaa oppikirjoja 

	HS	Mieli-
pide	 27.9.2017 

8 
Yritämme kotona epätoivoisesti opetella asioita, joita koulussa ei ehditty – uusi opetussuunnitelma jät-
tää lapsen yksin 

	HS	Mieli-
pide	 26.8.2017 

9 Koulussa pitää olla aikaa lukea kirjallisuutta 
	HS	Mieli-
pide	 8.9.2017 

10 Opettajia ei kuunnella, kun pedagogisesti tarkoituksenmukaisia opetusvälineitä korvataan uusilla 
	HS	Mieli-
pide	 18.5.2017 

11 
Saan ruudun tuijottamisesta migreenin – miksi opiskeluvälineiksi tyrkytetään jatkuvasti tietokonetta ja 
tablettia? 

	HS	Mieli-
pide	 26.3.2017 

12 Koulujen digiloikka syrjäytti mediakasvatuksen 
	HS	Mieli-
pide	 14.2.2017 

13 
Vanhemmat ovat menneet digiloikasta sekaisin, ja siksi monien lasten sanavarasto laahaa pahasti jäl-
jessä 

	HS	Mieli-
pide	 18.1.2017 

14 Nuoretkin syrjäytyvät digitalisaatiosta 
	HS	Mieli-
pide	 11.12.2016 

15 Puhelimet auttavat oppimisessa 
	HS	Mieli-
pide	 29.11.2016 

16 Onko ulkoa opettelu loppumassa? 
	HS	Mieli-
pide	 19.11.2016 

17 Opettajankoulutus ei valmistanut työn arkeen 
	HS	Mieli-
pide	 24.10.2016 

18 Koulut tekevät digiloikkaa puujaloilla 
	HS	Mieli-
pide	 17.10.2016 

19 Mikä on yritysten rooli koulujen digiloikan toteutuksessa? 
	HS	Mieli-
pide	 17.10.2016 

20 Mikä neuvoksi, kun lapseni opettaja ei noudata opetussuunnitelmaa? 
HS		
Mielipide	 13.10.2016 

21 Kynä on usein tietokonetta parempi 
HS		
Mielipide	 5.10.2016 

22 Koulujen digiloikka kuormittaa lasten ja nuorten niskoja 
HS		
Mielipide	 5.10.2016 

23 Emeritusprofessori mielipidesivulla: Koulun pitää olla viihtyisä – mutta ei huvipuisto tai pelihalli 
HS		
Mielipide	 20.9.2016 

24 Digitalisaation hyötyihin on syytä tarttua koulussakin 
HS		
Mielipide	 12.9.2016 

25 On monia hyviä tapoja oppia ja opettaa 
HS		
Mielipide	 17.8.2016 

26 Nykykoulu suvaitsee lasten velttoilun – lapseltani ei vaadittu oikein mitään 
HS		
Mielipide	 14.8.2016 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27 Opetan lapsenlapsilleni kaunokirjoituksen taidon 
HS		
Mielipide	 11.8.2016 

28 Koulukirjat voisi aivan hyvin korvata tableteilla 
HS		
Mielipide	 11.8.2016 

29 Miksi lukemisesta pitää tehdä vaikeaa? 
HS		
Mielipide	 10.8.2016 



 

 

LIITE 2 Sisällönanalyysin avulla taulukoitu aineisto 

 

Il-
maus  

Artik-
keli  

Alkuperäinen ilmaus 
Pelkistetty il-
maus 

Aihepiiri SWOT 

1 1 
Yleisen käsityksen mukaan pelit viehät-

tävät etenkin poikia.  
Pelit kiinnostavat poikia 

Oppimateriaalit Vahvuus 

2 1 

Tutkimusten mukaan pelillisten ele-

menttien hyödyntäminen lisää motivaa-

tiota ja sitoutumista, on kyse sitten liik-

kumisesta tai oppimisesta. 

Pelit lisäävät motivaa-

tiota ja sitoutumista 

4 1 
Peleissä motivoivina tekijöinä ovat 

edistyminen ja välitön palaute. 

Pelit: välitön palaute ja 

seuranta 

6 1 
Pelillisessä oppimisessa pelaajasta tu-

lee aktiivinen ja osallistuva toimija. 

Peleissä oppilas aktiivi-

nen ja osallistuva toimija 

7 1 

Pelien viehätys piilee siinä, että haas-

teet vaikeutuvat mitä pitemmälle pe-

laaja etenee. Samaa ideaa voidaan hel-

posti hyödyntää pelimuotoon rakenne-

tuissa opetustilanteissa.  

Pelit huomioivat oppilaan 

tason 

9 1 

Pelien tehtävä koulussa ei ole viihdyt-

tää, mutta kiinnostavaksi ne oppimisen 

tekevät – myös matematiikan! 

Pelit tekevät oppimisesta 

kiinnostavan 

11 1 

Tuoreissa Pisa-tuloksissa korostui poi-

kien kohdalla myös yhteistyötaitojen 

puute. Sosiaalisissa peleissä, joissa lii-

kutaan ja ratkaistaan ongelmia joukku-

eena, yhteistyötaidot kehittyvät luon-

nostaan. 

Pelit parantavat yhteis-

työtaitoja 

12 1 

Entä tytöt? Innostaako pelillisyys myös 

heitä? Kokemukseni mukaan kyllä. Pe-

lillisyys on nykypäivän pedagogiikkaa, 

joka toimii kaikille. 

Pelit toimivat kaikilla 



 

 

109 29 

Digitalisaatio tuo mukanaan monia hel-

potuksia oppimiseen, kuten uudenlaisia 

oppimateriaaleja ja mahdollisuuden 

käyttää internetiä koulutehtävissä. 

Digitalisaatio helpottaa 

oppimista 

10 1 

Suomessa on kehitetty sovelluksia, joi-

den avulla opettajat voivat rakentaa 

omia pelejä, joissa oppiminen viedään 

luokkahuoneen ulkopuolelle mobiilitek-

nologiaa hyödyntämällä. 

Pelit vievät oppimisen 

koulun ulkopuolelle 

Oppimisympä-

ristö 
Vahvuus 

20 3 

Monissa oppiaineissa esimerkiksi mo-

biililaitteiden hyväksikäyttö voi avata ai-

van uusia mahdollisuuksia sekä luokka-

huonetyöskentelyyn että luokan ulko-

puolella tapahtuvaan opiskeluun.  

TVT monipuolistaa ope-

tusta luokassa ja sen ul-

kopuolella 

37 6 

Oppilaat tarvitsevat tasapainoisen, tur-

vallisen ja inspiroivan oppimisympäris-

tön. Siinä opettaja on keskiössä, ja mo-

derni teknologia mahdollistaa uudet op-

pimiskokemukset.  

Paras oppimisympäristö: 

opettaja keskiössä ja 

teknologia mahdollistaa 

uudenlaisen oppimisen 

93 25 

Jos halutaan kehittää luovuutta, on tär-

keää auttaa oppilaita näkemään asioita 

monista eri näkökulmista ja yli oppiai-

nerajojen. Tähän pyritään muun mu-

assa ilmiölähtöisellä oppimisella. Sa-

malla opitaan myös muita taitoja, kuten 

yhteistyötä, kulttuurien välisyyttä, mo-

nilukutaitoa ja teknologian mielekästä 

käyttöä. 

Ilmiölähtöinen opettami-

sen kautta opitaan myös 

yhteistyötä, kulttuurien 

välisyyttä, monilukutai-

toa ja teknologian miele-

kästä käyttöä 

104 28 

1990- ja 2000-luvulla syntyneet ikäluo-

kat ovat pienestä asti tottuneet interak-

tiivisuuteen, hypertekstuaalisuuteen ja 

multimediallisuuteen. Koululuokan älyl-

lisestä Faradayn häkistä ei löydy riittä-

vää stimulointia, mikä johtaa mielen-

kiinnon kuolemaan. Sillä toisin kuin 

usein väitetään, stimulointi ei sulje kes-

Oppilaat ovat kasvaneet 

digimaailmaan. TVT tuo 

luokkiin tarvittavaa sti-

mulointia, joka ei sulje 

keskittymistä pois 



 

 

kittymistä pois. Tämän on moni var-

masti huomannut seuratessaan tietoko-

nepeliin keskittynyttä nuorta.  

18 3 

Nuoret ovat alkaneet laajalti käyttää tie-

totekniikkaa ja verkkopalveluja jokapäi-

väisessä elämässään vapaa-ajan, viih-

teen ja sosiaalisen vuorovaikutuksen 

tarpeisiin, ja se vaikuttaa heidän oppi-

mistarpeisiinsa, -vaatimuksiinsa ja -

odotuksiinsa.  

Nuoret käyttävät päivit-

täin paljon TVT:aa ja 

odottavat opetuskäytön 

vastaavan tarpeisiin 

Pedagogiikka Vahvuus 

28 4 

Mutta kritiikki on kohdistunut välineisiin, 

ei opettamiseen. Tietotekniikka mah-

dollistaa monenlaisia työtapoja, joita on 

vaikea toteuttaa ilman sitä. Tietoteknii-

kan avulla voidaan tehdä asioita eri ta-

voin.  

TVT mahdollistaa työta-

poja, jotka ei ilman sitä 

ole mahdollisia 

30 4 

Kun me kuvittelemme jonkun toisen 

opettajan jättävän lapset yksin lääppi-

mään digilaitteita, emme osoita pätkää-

kään arvostusta työtään tekeville am-

mattilaisille. Suomen kouluissa opetta-

jat opettavat, kertovat tarinoita, piirtävät 

ja laulavat, hyppivät ja lukevat – joka iki-

nen päivä.  

TVT opetus ei ole muulta 

opetukselta pois 

58 11 
Tiedonhaku on toki kätevää opiske-

lussa. (TVT:n avulla) 

TVT helpottaa tiedon ha-

kua 

62 12 

MEDIA on nykykansalaisen kasvu- ja 

elinympäristö, jossa tarvitaan monipuo-

lisia lukemisen, ilmaisun, osallistumi-

sen ja vuorovaikutuksen taitoja. Ne ovat 

myös uuden opetussuunnitelman kes-

keisiä tavoitteita. 

Monilukutaito korostuu 

nykymaailmassa 



 

 

71 16 

Internetistä voi googlettaa haettavaa 

tietoa tai vain etsiä sen suoraan kir-

jasta. Tällaiset kokeet toki parantavat 

tiedonhakumenetelmiä ja valmistavat 

tulevaisuutta varten 

Tiedonhaku kokeet ke-

hittävät tiedonhakutaitoja 

ja valmistavat tulevai-

suutta varten 

95 25 

Suomi on täynnä innovatiivisia ja hyviä 

opettajia, jotka osaavat viedä läpi akti-

voivia prosesseja. He joutuvat vielä te-

kemään paljon töitä, jotta teknologia 

saadaan entistä paremmin tämän tu-

eksi. 

TVT opetuskäyttö vaatii 

opettelua 

26 4 

Kylli-täti sen sijaan kykenisi nykyaikana 

piirtämään älytaululle tarinansa aivan 

samoin kuin ennen paperille tai liitutau-

lulle.  

TVT ei sulje opetusme-

netelmiä pois 

Välineet Vahvuus 

50 10 

Helsinkiläiset koululuokat varustettiin 

2010-luvun taitteessa uudella teknolo-

gialla – tuhansien eurojen älytauluilla, 

videotykeillä, dokumenttikameroilla 

sekä tarvittavalla kaapeloinnilla. Opet-

tajat olivat laitteisiin pääosin tyytyväisiä, 

ne osoittautuivat hyödyllisiksi opetuk-

sen apuvälineiksi.  

TVT-välineet hyviä ope-

tuksen apuvälineitä 

51 10 

Dokumenttikameran tilalle ei tule min-

käänlaista laitetta, jolla opettaja voisi 

näyttää mallia kirjainten tekemiseen, 

laulujen sanoja tai oppilaat esitellä ai-

kaansaannoksiaan.  

 

En ole tavannut yhtään helsinkiläistä 

opettajaa, joka haluaisi luopua doku-

menttikamerasta. Moni opettaja on 

päinvastoin todennut, ettei hän pysty te-

kemään työtään ilman ”dokkaria”.  

Osa tutuista teknisistä 

apuvälineistä tuntuvat jo 

välttämättömiltä eikä 

niistä haluta luopua 

59 11 Kuitenkin ainoa oppiaine, jossa todella 

pidän tietokoneita tarpeellisina, on äi-

Äidinkielessä TVT hel-

pottaa aineiden kirjoitta-

mista 



 

 

dinkieli: aineiden kirjoittaminen on pal-

jon kätevämpää tietokoneella kuin kä-

sin. 

69 15 

Puhelimet ovat kuitenkin hyödyksi opis-

kelussa ja oppimisessa. Puhelimella voi 

etsiä tietoa ja oppia sitä käyttäen uusia 

asioita. Nykykoulussa puhelimia hyö-

dynnetään oppituntien aikana tiedon 

hankkimiseen.  

Puhelimella voi etsiä tie-

toa ja oppia uusia asioita 

70 15 

Pitää myös muistaa, että suurin osa op-

pilaista osaa käyttää puhelinta oikein 

eikä häiritse muiden oppimista. Miksi 

ottaa puhelimia pois, kun todellisuu-

dessa tunnilla häiritseviä oppilaita on 

vain muutama tai ei lainkaan? 

Puhelin ei ole työrauhan-

rikkoja oikein käytettynä 

85 22 

Usein läppäri kiinnitetään työpisteen 

erillisnäyttöön. On myös sähköpöytiä, 

joiden avulla voi työskennellä seisoen. 

Lisäksi on satulatuoleja, ergonomisia 

hiiriä ja kyynärtukia.  

Ergonomian parantami-

seen on olemassa erilai-

sia apuvälineitä 

102 28 

KOULUJEN on aika heittää kalliit ja ym-

päristöä kuluttavat koulukirjat paperin-

kierrätykseen ja tulla 2000-luvulle, jolla 

opiskelumateriaali ladataan tableteille. 

Tabletit ovat ekologisia 

103 28 

 Rahan ja maapallon keuhkojen sääs-

tön lisäksi tabletit voivat auttaa nyky-

koulutuksen ongelmista pahimpaan: 

oppitunneilla tylsistymiseen.  

Tabletit tekevät opetuk-

sesta mielenkiintoista 

105 28 

Tablettipohjainen opiskelumuoto on 

myös opettajan ystävä, sillä se tekisi 

opetuksesta läheisempää ja suorem-

paa. Opettaja pystyy esimerkiksi tar-

kastamaan jo ennen tunnin aloitta-

mista, onko kotitehtävät tehty, eikä näin 

joudu tuhlaamaan arvokasta opetusai-

kaa siihen. Opettaja voi myös esimer-

kiksi lähettää oppilaille suoraa kirjallista 

palautetta helposti ja nopeasti.  

Tabletti säästää aikaa ja 

tekee opetuksesta suo-

rempaa. 



 

 

49 9 

Oppilaat ovat itse kritisoineet sitä, että 

ruutuaika lisääntyy myös opetuksessa. 

Uusin tutkimus viittaa siihen, ettei ole 

merkityksetöntä, lukeeko tekstiä ruu-

dulta vai kirjasta. Fyysinen kirja vaatii 

erilaista keskittymistä ja sulkee pois lu-

kemista häiritsevät linkit ja surffaami-

sen (mm. Birkerts, 2015).  

Digitaaliset kirjat lisäävät 

ruutuaikaa ja häiritsevät 

keskittymistä 

Oppimateriaalit Heikkous 

98 27 

LAPSET lukevat mieluummin paperisia 

kirjoja kuin digitaalisia, paljastaa tutki-

mus.  

Paperiset kirjat ovat lap-

sille  digitaalisia mielui-

sampia 

107 29 

KOTIMAANSIVUILLA (HS 9.8.) kerrot-

tiin tutkimuksesta, joka käsitteli lasten 

kokemuksia sähköisistä kirjoista. Tutki-

mus osoitti, että mitä enemmän lapset 

lukevat, sitä mieluisampi paperikirja on. 

Lapset pitävät paperikir-

jaa sähköistä mieluisam-

pana 

108 29 

On varsin surullista, että tutkimus on jul-

kaistu näin myöhään. HS:n juttu antaa 

sellaisen kuvan, että OAJ:ssa on jo 

lyöty lukkoon digitaalisten kirjojen pa-

kollisuus. OAJ:n Niku Tuomiston mu-

kaan ”ne valmistavat oppilaita siihen 

maailmaan, missä monet ihmiset jo nyt 

ja tulevaisuudessa työskentelevät”. 

Eikö nuoriso muka nykyisellään lue riit-

tävästi sähköisiltä ruuduilta? 

Kouluihin hankitaan digi-

taalisia kirjoja, vaikka 

nuoriso on muutenkin 

paljon sähköisillä ruu-

duilla. 

110 29 

Silti kaipaisin perusteluja siihen, että 

kirjojen lukemisesta on ”pakko” tehdä 

vaikeampaa. 

Digitaaliset kirjat ovat 

vaikeampilukuisia 

45 7 

Koetilanteissa älykännykästä on tullut 

oppilaalle oiva apuväline. Takarivissä 

Google-kääntäjä suoriutuu kielten sa-

nakokeista sukkelaan. Wikipediasta 

löytyy nopeasti vastauksia. Älypuheli-

men ansiosta lunttaamisesta on tullut 

koulujen arkipäivää. 

TVT mahdollistaa ko-

keissa huijaamisen 
Pedagogiikka Heikkous 



 

 

55 11 

On myös todella typerää, että nuoria 

varoitetaan jatkuvasti liiasta kuvaruu-

dun käytöstä, mutta samaan aikaan 

koulussa nuorille tyrkytetään lisää ku-

varuudun tuijottelua 

Ruutuaika kasvaa 

64 13 

Toinen rehtori kertoi taas siitä, että 

osalla ”lahjakkaimmistakin” lapsista oli 

vaikeuksia visualisoida tarinoita päänsä 

sisällä ilman kuvia tai videoita.  

Tarinoiden visualisointi 

omassa päässä on nyky-

ään vaikeaa ilman kuvia 

tai videoita 

72 16 

Käytössä on uusia sähköisiä oppikir-

joja, joita pystyy käyttämään kokeen ai-

kana. Motivaatio kokeeseen lukemi-

seen vähenee, jos kerran voi käyttää 

kirjaa ja omia muistiinpanoja. 

Oppilaat eivät enää lue 

kokeisiin, jos tietoa ei tar-

vitse osata ulkoa 

16 3 

VAIKKA teknologisten laitteiden ja eri-

laisten sovellusten käytettävyys on pa-

rantunut valtavasti kymmenen viime 

vuoden aikana, laitteiden opetuskäyt-

töön valjastamista pidetään yhä usein 

vaikeana 

TVT:n valjastaminen 

opetuskäyttöön haasta-

vaa 

Välineet Heikkous 54 11 

Onko otettu huomioon, että kuvaruudun 

tuominen opiskeluun ei ole pelkästään 

hyvä idea? Lapset oppivat paremmin 

kirjojen kuin tietokoneiden kautta. Tie-

tokoneella tai tabletilla opiskellessa op-

pilaan huomio herpaantuu paljon hel-

pommin opiskeltavasta asiasta – onhan 

netti sentään täynnä kaikenlaista paljon 

kiinnostavampaa tekemistä ja houkut-

teita. 

TVT- välineet heikentä-

vät keskittymistä 

57 11 

Mielestäni esimerkiksi tabletit ovat 

kerta kaikkiaan täysin turhia. Ja miksi 

tarvitaan erikseen tietokoneluokat, tab-

letit ja jopa kahdet tai kolmet erilaiset 

läppärivalikoimat? Laitteiden määrä on 

huomattavasti tarvittavaa suurempi. 

TVT- välineitä on liikaa 



 

 

81 21 

Työskentelemme melkein jokaisessa 

aineessa iPadien tai tietokoneiden 

kanssa, jotta ”oppilailla olisi viihtyisäm-

pää”. Kaikki modernit laitteet, joita käy-

tetään opetukseen, tuovat mukanaan li-

sää virikkeitä, jotka vievät keskittymi-

sen pois opiskelusta. Käsin kirjoitta-

malla tulokset voisivat olla yhtä hyviä tai 

jopa parempia. 

TVT välineet vievät kes-

kittymisen pois opiske-

lusta 

83 22 

KOULUJEN digiloikasta on puhuttu pal-

jon. Kouluissa pitäisi nyt ehdottomasti 

ottaa huomioon myös digiloikkaan liit-

tyvä ergonomia.Lapset ja nuoret viettä-

vät nykyisin lähes suurimman osan 

ajastaan älypuhelinten, ”läppärien” ja 

”täppärien” ääressä – samalla tavoin 

kuin me aikuisetkin. Useimmiten lait-

teita käytettäessä asento on huono: 

pää on kumartunut eteenpäin ja alas. 

Tällöin niskaan ja selkärankaan kohdis-

tuu iso kuormitus. 

TVT laitteita käyttäessä 

työasennot ovat usein 

huonoja 

86 22 

Jo alakouluikäisten pikkulasten anne-

taan syventyä pitkiksi ajoiksi kumaraan 

tablettien ääreen, eikä käytössä ole te-

lineitä, joilla laitteet saataisiin oikealle 

katselukorkeudelle.  

Lasten työskentelyasen-

not ovat huonoja 

96 26 

ENTÄ jos onkin virhe tuoda kouluun 

keskittymistä vaikeuttavia digilaitteita, 

ainakin keskeiseksi osaksi?  

TVT laitteet vaikeuttavat 

keskittymistä.  

43 7 

Koulussa digitalisaatio on muuttunut 

välineestä itseisarvoksi. Rahaa löytyy 

nopeasti vanhentuvaan tietotekniik-

kaan muttei enää oppikirjoihin. 

Tietotekniikka vanhenee 

nopeasti ja vie kaiken ra-

hoituksen 

47 8 
Älytaulut nielevät rahat niin, ettei kirjoja 

joko ole tai ne hajoavat käsiin. 

TVT vie rahat oppikirjo-

jen hankkimiselta 



 

 

52 10 

Muutaman vuoden ikäisistä laitteista 

luopumista perustellaan sillä, että nii-

den teknologia on vanhentunutta. Opet-

tajien näkemyksille ei panna painoa, 

kun pedagogisesti tarkoituksenmukai-

set laitteet korvataan uusilla, ominai-

suuksiltaan heikommilla.           Tilanne 

paljastaa opetuksen digitalisaation 

kääntöpuolen: laitteet ja sovellukset 

”vanhenevat” nopeasti, ja tilalle oste-

taan jatkuvasti uusia – kalliilla rahalla.  

TVT- välineiden hankinta 

ei ole pedagogisesti pe-

rusteltua 

56 11 

Yksi seikka, jota olen myös miettinyt, on 

raha. Voin vain kuvitella, kuinka paljon 

on mennyt rahaa kaikkien niiden tablet-

tien, tiekoneiden ja läppäreiden hankki-

miseen.  Rahat olisi voitu käyttää mie-

luummin muun muassa koulujen uusi-

miseen, homeongelmista kärsivien 

koulujen remontoimiseen tai välituntiti-

lojen ja kouluympäristön parantami-

seen.  

TVT- välineiden hankin-

taan käytetään liikaa ra-

haa 

89 23 

Kouluviihtyvyyden paras tae on aidosti 

välittävä opettaja ja hyvät kaverit. Kova 

yhteiskunta tuottaa paljon rikkinäisiä 

mieliä ja toivottomuutta. Rahaa ei ole 

oppilashuoltoon, mutta tietotekniikkaan 

on. 

TVT välineisiin riittävät 

rahat, mutta ei oppilas-

huoltoon 

3     1 

Opetuksen pelillistäminen on kuitenkin 

paljon muuta kuin nopean visailun jär-

jestäminen tunnin alkuun. 

Yksi visailu ei tee ope-

tuksesta pelillistä 

Digitaaliset oppi-

materiaalit 

Uhka/Mahdolli-

suus 

5     1 

Johtaja Jorma Kauppinen Opetushalli-

tuksesta mainitsi A-studion keskuste-

lussa (Yle 21.11.), että pojilta voitaisiin 

ja pitäisikin vaatia koulussa enemmän. 

Tähän vaatimukseen on helppo yhtyä. 

Opetuksen pelillistäminen on tässä 

suureksi avuksi. 

Pelit aktivoivat poikia 



 

 

8     1 
Myös kotitehtävät voi rakentaa pelil-

liseksi kokonaisuudeksi. 
Kotitehtävät peleiksi 

33     5 

SANKARIKOULU on se, joka kaataa 

väliseinät ja hankkii säkkituoleja ja tab-

letteja.  (sarkasmi) 

Nykyään arvostetaan 

vain uusia opetusmene-

telmiä 

Oppimisympä-

ristö 

Uhka/Mahdolli-

suus 

88     23 

Koulun pitää olla viihtyisä, mutta se ei 

voi olla huvipuisto eikä pelihalli. Kou-

lussa pitää oppia ahkeroimaan keskitty-

neenä ja pitkäjänteisesti. Muuten meillä 

ei kasva päteviä tiedemiehiä, lääkä-

reitä, juristeja, muusikoita eikä muiden-

kaan ammattien taitajia.  

Koulusta ei tule rakentaa 

huvipuistoa tai pelihallia. 

Sen sijaan tulee harjoi-

tella pitkäjänteisyyttä. 

13     1 
 Opettajat toki tarvitsevat täydennys-

koulutusta hypätäkseen mukaan. 

Opettajien tarvitsevat li-

säkoulutusta  

Pedagogiikka 
Uhka/Mahdolli-

suus 

14     2 

Oppilaista on tehty itseohjautuvia ja lai-

teriippuvaisia robotteja, joiden pitäisi jo 

alakoulussa tulla toimeen omillaan.  

TVT tekee oppilaista 

passiivisia 

15     2 

Lapset tarvitsevat ja haluavat opetusta, 

läsnäoloa, tarinoita ja rajoja. Kun he ei-

vät niitä saa, välinpitämättömyys koulu-

työtä ja työrauhaa kohtaan hiipuu ja lai-

teriippuvaisuus lisääntyy.  

Oppilaat tarvitsevat opet-

tajaa, ei laitteita 

17     3 

Opetusta ei voi kuitenkaan suunnitella 

opiskelijoiden tai opettajien uteliaisuu-

den tai muotivirtausten varaan – tekno-

logian opetuskäyttö vaatii erittäin huo-

lellista suunnittelua ja oppimisproses-

sien ymmärrystä. 

TVT:n opetuskäyttö vaa-

tii suunnittelua ja oppi-

misprosessien ymmär-

rystä 

19     3 

Toisin kuin monet väittävät, uuden tek-

nologian käyttöönotto ja tehokas hyö-

dyntäminen eivät tarkoita hyväksi ha-

vaittujen metodien hyllyttämistä vaan 

niiden jalostamista.  

TVT:n opetuskäyttö on 

hyvien menetelmien ja-

lostamista, ei hyllyttä-

mistä 



 

 

21     3 

Digitaaliset sovellukset eivät ole kor-

vaamassa opettajaa – päinvastoin. 

Opettajan kykyä suunnitella ja vaiheis-

taa pedagogista toimintaa tarvitaan 

enemmän kuin koskaan aiemmin. 

TVT vaatii opettajalta 

enemmän kykyä vaiheis-

taa ja suunnitella opetus-

tilanteet.  

22     3 

 Jos Google-kääntäjä on uhka opetuk-

sen onnistumiselle, vika on oppitunnin 

toteutuksessa, ei kääntäjässä.  

Pedagogiikalla välineitä 

suurempi merkitys 

23     3 

Digihöyryä ja laitevyöryä käsittelevien 

kirjoitusten suma on herättänyt kysy-

myksen siitä, ovatko opettajien täyden-

nyskoulutusrakenteet riittävät nykyi-

sessä toimintaympäristössä selviytymi-

seen.  

Onko opettajien TVT täy-

dennyskolutusta riittä-

vää? 

24     3 

Miksi lukuvuoden alussa tai lopussa ei 

voitaisi järjestää viikon mittaisia täyden-

nyskoulutusjaksoja opettajien osaami-

sen lisäämiseksi ja ennakkoluulojen vä-

hentämiseksi?  

Miksi ei järjestetä lisää 

täydennyskoulutusta 

25     4 

Oppilas ei opi sen enempää tuijotta-

malla tuntikausia kirjan kantta tai pulpe-

tin pintaa kuin mobiiliruutuakaan.  

TVT- väline itsessään ei 

opeta 

27     4 

Vastarannan kiisket ovat historian saa-

tossa vastustaneet painettuja kirjoja, 

piirtoheittimiä, lyijykyniä ja joka ikistä 

uutta oppiainetta. 

Uutta tekniikkaa on aina 

arvosteltu 

29     4 

Kun me kritisoimme välinettä, ase-

tamme oman itsemme sijaan alttiiksi 

vain kasan elektroniikkaa, grafiittia tai 

sellua. Me puolustamme omaa itse-

ämme syyttämällä elottomia esineitä. 

Kun me syytämme laitteita siitä, että ne 

estävät meitä tekemästä työtämme 

opettajina, emme ole sen luottamuksen 

arvoisia, joka meille on työssämme an-

nettu.  

TVT välineitä tärkeäm-

pää on pedagogiikka, 

kuinka välineitä käyte-

tään. 



 

 

31     4 

 

Jos älypuhelimella lunttaaminen on ko-

keessa niin helppoa kuin Vastarannan 

kiiski kirjoitti, syy ei ole silloinkaan äly-

laitteen. Se on opettajan työpöydän ja 

älytaulun välissä.  

TVT välineiden väärin-

käyttö ei johdu välineistä 

vaan opettajasta 

32     5 

Juhlapuheissa kyllä ylistetään hyviä 

opettajia ja kerrotaan heidän olevan 

koulujärjestelmämme menestyksen 

kulmakiviä. Vuosikymmeniä opetus-

alalla olleet opetusammattilaiset on kui-

tenkin nykyilmapiirissä saatettu tunte-

maan riittämättömyyttä. Perinteiset kir-

jat, opettajan ja oppilaan kasvokkainen 

kohtaaminen ja opettajan puhe leima-

taan menneen ajan reliikeiksi.  

Uusi opetussuunnitelma 

leimaa oppikirjat, opetta-

jan puheen ja kasvok-

kain kohtaamisen van-

hanaikaiseksi 

34     5 

Uutta opetusalan ammattitaitoa on 

osata käyttää Moodlea, Fronteria, 

Smartboardia, Chromebookia, Power-

pointia ja html-ohjelmointia. Yliopistot ja 

varsinkin yritykset tarjoavat auliisti täy-

dennyskoulutusta. Missä ovat vaati-

mukset oman tieteenalan ajankohtai-

sen keskustelun seuraamisesta? Entä 

oman puhetaidon tai äänenkäytön ke-

hittämisestä?  

Opetusalan ammattitai-

dossa korostuu liikaa 

teknologian osaaminen 

36     6 

Vanha analoginen ja uusi digitaalinen 

maailma eivät ole joko–tai. Niiden vä-

lissä on tila, jossa yhdistyvät molem-

pien parhaat käytännöt. Tuossa tilassa 

ei pärjää analoginen opettaja eikä kon-

sultti, joka tuntee kaikki digitaaliset här-

päkkeet mutta ei yhtään ihmistä.  

Opettajien tulisi ottaa 

parhaat käytännöt analo-

gisesta ja digitaalisesta 

maailmasta 

38     6 

Koulussakin härpäkkeiden vyöry laan-

tuu ennen pitkää, ja teknologian ja ih-

misten aidon vuorovaikutuksen välille 

löydetään uusi tasapaino. 

Tasapaino ihmisten ai-

don vuorovaikutuksen ja 

teknologian kanssa löy-

tyy ajan kuluessa 



 

 

39     7 

Olen opettajana täysin kyllästynyt di-

giuskovaisten ilosanomaan. On surul-

lista olla mukana ihmiskokeessa, jossa 

digistä on tehty väkisin herra, joka pa-

kottaa oppilaat ja opettajat palvelijoik-

seen. 

TVT hallitsee opettajia ja 

oppilaita 

41     7 

Nykykoulussa opettajat jaetaan kah-

teen leiriin sen perusteella, onko heillä 

kykyä ottaa vastaan koulun ulkopuolis-

ten digikonsulttien puhe ja korvata tun-

neäly ja vuorovaikutus sähköisellä tilpe-

höörillä. 

TVT korvaa tunneälyn ja 

vuorovaikutuksen 

42     7 

Perinteisestä opetuksesta ja tarinoiden 

kertomisesta on tehty liki syntiä. Silti tut-

kimusten mukaan opettaja olisi yhä yli-

voimaisesti tärkein hyviin oppimistulok-

siin vaikuttava tekijä, jota mikään laite ei 

voi korvata. 

TVT ei voi korvata opet-

tajaa 

48     9 

VAIKKA nuorten mediamaailmaa ja 

heille tuttuja tekstejä täytyy tuoda kou-

luun, opetusta ei tule rakentaa vain nii-

den varaan. Tarvitsemme nuoria, joilla 

on yleissivistystä, kypsyyttä ja kykyä sy-

välliseen ajatteluun ja ajatustensa il-

maisuun myös sosiaalisen median ul-

kopuolella 

Opetusta ei voi rakentaa  

pelkästään nuorten me-

diamaailman mukaiseksi 

60     12 

Kun toimintaa koordinoinut mediakes-

kus vuosi sitten lakkautettiin, kaikesta 

tästä jäi jäljelle kalpea valikoima ope-

tusteknologian esittelyä ja digitaalisen 

ilmiöoppimisen kursseja. Tämän ke-

vään koulutuksissa opettajat voivat tu-

tustua muun muassa pilvipalveluihin, 

virtuaalilaseihin, 360 asteen kameroihin 

ja green screen -tekniikkaan. Laaja-

alaisen mediakasvatuksen tuen on kor-

vannut digitekniikan käyttökoulutus.  

TVT koulutus keskittyy 

laitteiden käyttöön 



 

 

61     12 

Mediakasvatus on peruskoulun keskei-

nen tehtävä, jonka merkitys on tässä 

ajassa korostunut.  

 

Kun tietoa on tarjolla yhä useammista 

lähteistä, sen tulkitseminen on yhä 

enemmän vastaanottajan vastuulla. Li-

säksi tieto on muuttanut muotoaan pe-

rustavalla tavalla. Kuvat, videot, äänet 

ja ohjelmistot välittävät informaatiota, 

jonka sisältämiä väitteitä, pyrkimyksiä 

ja maailmankatsomuksia on usein vai-

kea tunnistaa. Tässä aikuiset opettajat-

kin tarvitsevat tukea.  

Mediakasvatuksen aut-

taa tulkitsemaan moni-

naista informaatiota 

63     12 

Tämän kasvatuksen toteuttamiseksi 

nopeasti muuttuvassa mediayhteiskun-

nassa opettajat tarvitsevat apua omien 

mediataitojensa ylläpitämisessä. Muu-

ten mediakasvatus typistyy digitaalisen 

tekniikan välttämättömiin käyttötaitoi-

hin. 

Opettajat tarvitsevat me-

diakasvatusta, jottei ope-

tus jää TVT:n välttämät-

tömien käyttötaitojen 

opetteluun 

65     13 

Uskallan väittää, että osa vanhemmista 

on mennyt digiloikasta sekaisin. Opet-

tajana näen digitaalisuuden hyödyntä-

misessä suuren mahdollisuuden, mutta 

jos lapsille ei ole kotona annettu min-

käänlaisia rajoja esimerkiksi kännykän 

käytölle tai pelaamiselle eikä heille juuri 

ole luettu tai puhuttu, lähtötilanne ei ole 

kovinkaan otollinen. 

Kouluissa TVT opetus-

käyttö on haasteellista, 

jos lapsille ei ole asetettu 

kotona rajoja TVT: käy-

tölle 

66     13 

Olisi tärkeää keksiä yhdessä ratkaisuja 

ja asettaa turhat vastakkainasettelut 

(digivastainen/digi-intoilija) syrjään las-

ten hyvinvoinnin ja oppimisen takaa-

miseksi. Meillä ei ole varaa tuhota las-

ten luovuutta.  

Vastakkaina asettelu 

pois ja yhdessä mietti-

mään ratkaiusja 

68     14 
 Ellei koulu pysty opettamaan nuorille 

tarpeellisia it-taitoja, pärjääminen työ-

elämässä tulee olemaan vaikeaa. Entä 

Koulun on vastattava ny-

kyajan vaatimuksiin 



 

 

miten nuoret pärjäävät aikanaan itse 

eläkkeellä, jos eivät hallitse edes nykyi-

sin vaadittavia taitoja? 

73     17 

Ikäväkseni olen joutunut toteamaan, 

että opettajan pedagogiset opinnot ei-

vät valmistaneet minua mitenkään koh-

taamaan työn realiteetteja ja koulujen 

tavallista arkea. Opinnoissani sivuttiin 

muun muassa didaktiikkaa, kasvatus-

tieteellisen tutkimuksen perusteita ja di-

giaineistojen käyttöä opetuksessa. 

Opettajien koulutus ei 

vastaa työ realiteetteja 

74     18 

Keskeistä perustaitoa, kymmensormi-

järjestelmää, ei kuitenkaan opeteta ylä-

asteella eikä lukiossa. Näin on ainakin 

Espoossa. Aikanaan kymmensormijär-

jestelmää tarvitsi vain kirjoituskonetta 

käyttävä ammattisihteeri, mutta nykyi-

sin se on kaikkien tietoyhteiskunnan jä-

senten perustaito.  

Kymmensormijärjes-

telmä on perustaito, jota 

tulisi opettaa kouluissa 

75     18 

Tulevaisuudessa näppäimistön merki-

tys saattaa vähentyä ääniohjauksen tai 

vaikkapa päänsisäisen anturin myötä. 

Sitä odotellessa kymmensormijärjestel-

män opetuksen tulisi olla kouluissa pa-

kollista. 

Koulun pitää vastata 

nyky-yhteiskunnan vaati-

muksiin 

79     20 

Käytössä on vanhoja oppikirjoja, jotka 

eivät vastaa opetussuunnitelmaa, läk-

synä on toistamiseen samoja monis-

teita vuosikymmenten takaa, opetus on 

luentomaista, toiminnallisuutta ja digi-

taalisuutta ei ole, puhumisesta seuraa 

nimen kirjoitus taululle, kokeet mittaa-

vat ulkoa oppimista, ja En näe tässä mi-

tään uuden opetussuunnitelman mu-

kaista toimintaa.  

Mahdollistaako pedago-

ginen vapaus uuden 

opetussuunnitelman 

noudattamatta jättämi-

sen 

80     20 

valitettavasti ainoa yhteistyö kotien 

kanssa on wilma, joka toimii rikosrekis-

terin omaisena puuteluettelona. 

Wilma toimii puuteluette-

lona 



 

 

82     21 

Peruskouluissa aletaan nyt opettaa oh-

jelmointia jokaiselle oppilaalle. Tämän 

aiheen opetus otetaan osaksi matema-

tiikan tunteja. Mistä lähtien ohjelmoin-

nin osaaminen on ollut tärkeämpi osa 

matematiikkaa kuin esimerkiksi pro-

senttilaskut, joita tarvitaan paljon opis-

keluiden jälkeen? 

Ohjelmointi vie aikaa tär-

keämmiltä matemaatti-

silta taidoilta 

90     23 

Esimerkiksi ohjeistus älylaitteiden vii-

koittaisesta pakkokäytöstä kaikissa op-

piaineissa on älytön. Miksi alakoululai-

sen pitäisi analysoida tabletilta omia ur-

heilusuorituksiaan? Eikö ajan voisi 

käyttää liikuntaan ja leikkeihin? 

TVT liikunnassa vie ai-

kaa liikkumiselta ja lei-

keiltä 

92     24 

Opetussuunnitelma tuo esille myös tar-

peen tieto- ja viestintätekniselle osaa-

miselle. Tämä on luonnollista, sillä 

suunnitelma linjaa opetusta tulevaksi 

vuosikymmeneksi. Paras aika tarttua 

haasteisiin oli eilen, toiseksi paras hetki 

on nyt. Digitalisaation vaikutukset ovat 

oleellinen osa lastemme tulevaisuutta – 

halusimme sitä tai emme. 

Digitalisaation asettamiin 

haasteisiin tulee vastata, 

halusi sitä tai ei 

94     25 

Oppiminen kapeutuu, jos maailma tar-

jotaan valmiina totuuksina, joita pitää 

painaa mieleensä – varsinkin, jos työ-

välineet ovat nuorten näkökulmasta an-

tiikin aikaisia.   

Työvälineiden tulee olla 

nykyaikaisia ja opetuk-

sen omaa ajattelua akti-

voivaa 

100     27 

Teknologiayrittäjä Jyri Engeström kertoi 

Marja Hintikka Live -tv-ohjelmassa hel-

mikuussa, että kovaa valuuttaa teknolo-

giateollisuuden työmarkkinoilla eivät 

ole digivelhot vaan ne, joilla on jotain 

muuta annettavaa, erityisesti musiikkiin 

ja taiteisiin liittyvää.  

Teknologiateollisuus ei 

tarvitse digivelhoja vaan 

luovia ihmisiä 

101     27 Samaan aikaan Suomen hallituksen 

kärkihanke on digimateriaalien käyt-

Kouluissa panostetaan 

digitaalisuuteen ja näp-



 

 

töönoton vauhdittaminen kouluissa. Kä-

sialakirjoitusta ei enää opeteta, sen si-

jaan panostetaan näppäintaitoihin. 

päintaitoihin, mutta kä-

sialakirjoitusta ei enää 

opeteta. 

99     27 

Digipedagogiikka on lapsenkengissä, 

eikä kukaan vielä tiedä, millä tavoin di-

gitaalisuus voisi auttaa koululaista oppi-

maan (HS 9.8.). 

 

Sen sijaan tiedämme, että lapselle ää-

neen lukeminen on kehittävää (HS 

14.7.). Tiedämme myös, että käsin kir-

joittaminen parantaa oppimista. 

Digitaalisuude positiivi-

sista vaikutuksista oppi-

miseen ei tiedetä toisin 

kuin ääneen lukemisesta 

ja käsin kirjoittamisesta 

44     7 

Opetus- ja kasvatusalan suurimmassa 

tapahtumassa Educassa pedagogiikka 

on sysätty syrjään ja digikonsultit här-

päkkeineen ovat vallanneet messu-

osastot.  

Digitaaliset oppimateri-

aalit syrjäyttävät pedago-

giikan 

TVT-välineet 
Uhka/Mahdolli-

suus 

46     8 

 

Uusien välineiden käytöstä tuntuu tul-

leen itsetarkoitus: koulussa käytetään 

tabletteja, vaikka lapset toivovat, että 

opettaja kertoisi heille enemmän tari-

noita (kysykää lapsilta, jos ette usko!). 

TVT- välineistä on tullut 

itse tarkoitus 

53     10 

Kehitystä seuratessa ei voi välttyä aja-

tukselta, ettei digiloikan perimmäinen 

tavoite olekaan kehittää pedagogiikkaa 

ja parantaa oppimista vaan yksinkertai-

sesti turvata it-alan yritysten kassavirta. 

Digitalisaation tavoit-

teena ei ole pedagogii-

kan kehitys vaan it-alan 

yritysten menestyminen 

67     14 

Kukaan ei synny diginatiiviksi. Uudet 

välineet vaativat kaikilta harjoittelua ja 

perehtymistä. 

TVT:n käyttö vaatii har-

joittelua 

84     22 

Aikuisten työpaikoilla ergonomiaan 

useimmiten osataan kiinnittää huo-

miota – onhan se osa työsuojelua. 

Harva työskentelee koko päivän huo-

nossa asennossa läppärillä, ellei se ole 

oma valinta.  Miksi lasten ja nuorten 

Lasten ergonomiaan 

suhtauduttava samalla 

vakavuudella, kuin ai-

kuisten 



 

 

työskentelyasentoon ei kiinnitetä huo-

miota?  

87     22 

Lasten ja nuorten niskat ovat erityisen 

herkkiä virheasenoille. Pelkään, että er-

gonomian unohtaminen kostautuu. 

Oppilaiden niskat ovat 

herkkiä virheasennoille, 

jos ergonomiaan ei kiin-

nitetä huomiota 

97     26 

Olen oikein hyvä käyttämään nykyai-

kaista tietotekniikkaa, vaikka niitä ei mi-

nun kouluaikanani vielä ollut olemassa-

kaan. 

TVT välineitä voi oppia il-

man koulua 

106     28 

Avoimella lähdekoodilla varustettu 

käyttöpohja olisi avoinna lukematto-

mille erilaisille kokeiluille. Sovellusten 

kehittäjillä on tunnetusti rajoittamaton 

mielikuvitus. Samalla kilpailu ajaisi li-

senssihinnat alas, kenties jopa poistaisi 

ne. Opetushallitus toimisi tietenkin por-

tinvartijana.  Tableteilla vain taivas on 

rajana.  

Sähköiset sovellukset 

mahdollistavat mielikuvi-

tukselliset sovellus ko-

keilut 

35     5 

Toivottavasti suomalaisesta koulusta 

huolissaan olevat poliitikot ja opettajat 

panevat pisteen digikonsulttien saalis-

tukselle. Enää ei tarvita yhtään tietoko-

netta vaan ihmisten kohtaamista.  

Teknologia on uhka ih-

misten kohtaamiselle 

76     19 

Koulutuksen digiloikan eteneminen on 

lyhytjänteistä ja tempoilevaa. Jo vuo-

sien ajan tabletit on nähty keskeisenä 

opiskeluvälineenä siirryttäessä kohti 

uudenlaista oppimista ja opetusta. Kou-

luille on hankittu tabletteja, ja opettajia 

on täydennyskoulutettu kalliilla rahalla 

laitteiden opetuskäyttöön. Yllättäen 

tänä syksynä helsinkiläisille kouluille 

tuli tieto, että tableteista luovutaan, sillä 

ne eivät toimikaan opiskeluvälineinä 

TVT-välineiden hankinta 

lyhytjänteistä ja vaihtele-

vaa 



 

 

parhaalla mahdollisella tavalla. Vaste-

des kouluille hankitaan kannettavia tie-

tokoneita.  

77     19 

Mielenkiintoiseksi tilanteen tekee se, 

että Vantaan ja Espoon kouluissa tab-

letit ovat edelleen koulujen keskeisiä 

työskentelyvälineitä. Onko mahdollista, 

että yritysten kanssa tehdyt sopimukset 

ovat vaikuttamassa pedagogista tietoa 

enemmän opetuksessa käytettävien 

opetusmenetelmien ja -välineiden va-

lintaan? 

Perustuuko koulujen 

TVT-välineiden hankinta 

sopimuksiin yritysten 

kanssa 

78     19 

Osallistuin perjantaina 7. lokakuuta kai-

kille Etelä-Helsingin opettajille järjestet-

tyyn koulutusiltapäivään. Tilaisuuden 

toinen puhuja Saku Tuominen keskittyi 

opetuksen digiloikan tarpeellisuuteen, 

mutta totesi monta kertaa tablettien ole-

van huonoja opiskeluvälineitä. Kannet-

tavat tietokoneet ja oppilaiden omat äly-

puhelimet sen sijaan ovat Tuomisen 

mukaan suositeltavia digikoulun työka-

luja.Tuominen esitteli tilaisuudessa 

myös suomalaisen koulutusalan yrityk-

sen Scoolin toteuttaman HundrED 100 

-hankkeen, jonka vastaavana tuotta-

jana hän itse toimii. Tuomisen puheen 

painotukset selittyivät, kun näin hank-

keen yhteistyökumppanit: niitä ovat 

muiden muassa DNA ja Supercell.Suo-

malaisen koululaitoksen digitalisaatiota 

toteutetaan näköjään vanhan periaat-

teen mukaisesti: kenen leipää syöt, sen 

lauluja laulat. 

TVT-välineet hankitaan 

yhteistyökumppaneiden 

perusteella ja ohitetaan 

pedagogiikka 



 

 

91     23 

Millainen yhteiskunta, sellainen koulu. 

Helsingin opetusviraston uutta opetus-

suunnitelmaa käsittelevässä esitteessä 

yhteistyökumppaneiksi mainittiin kon-

sulttiyhtiö Accenture ja Microsoft. Kor-

vaako oletettu markkina-arvo pian oppi-

laiden ihmisarvon? Onko peruskoulun 

annettava tilaa markkina- ja kilpailukou-

lulle? Kovien arvojen Suomessa tämä 

on todennäköistä. 

Tekeekö TVT kouluista 

markkina- ja kilpailukou-

luja? 

40     7 

Leimautumisen pelossa joudun valitet-

tavasti kertomaan mielipiteeni nimimer-

kin suojassa, sillä meille koulun vasta-

rannan kiiskille on varattu muutos-

agenttien keksimä haukkumasana: 

muutosvastarintainen digimuukalainen.  

TVT:n vastustajat pel-

käävät leimaantumista  
  

Uhka/Mahdolli-

suus 

 
 
 
 


