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Imatran yläkouluissa on syksyllä 2016 annettu kaikille oppilaille ja opettajille 

tabletit työskentelyvälineiksi. Tämän työn tarkoituksena on ollut selvittää, millaisia 

näkemyksiä uusien tietoteknisten opetuslaitteiden käyttöönotosta opettajilla on ja 

millä tavoin nämä ennakkokäsitykset mahdollisesti vaikuttavat uusien digitaalisten 

laitteiden eli tablettien käyttöönottoon. Lisäksi tutkielmassa selvitettiin, onko 

opettajia mahdollista jakaa ryhmiin heidän ennakkoasenteidensa perusteella ja 

miten opettajia voidaan tukea laitteiden käyttöönotossa. 

Teoriapohjana tutkielmassa toimivat mentaalimallit, teknologian hyväksymismalli 

TAM sekä innovaatioiden diffuusioteorian innovaatioiden ominaisuudet.  Näiden 

avulla hahmoteltiin kuva laitteiden omaksumisprosessista. Lisäksi TRITS-malli on 

valittu kuvaamaan opettajista muodostuvia omaksujaryhmiä. Opettajien 

tuntemuksia ja ennakkokäsityksiä selvitettiin oppiaineryhmittäin jaetuilla 

täsmäryhmähaastatteluilla, jotka analysoitiin fenomenografisen kvalitatiivisen 

tutkimuksen keinoin. 

Mentaalimalleilla, koetulla hyödyllisyydellä ja –helppokäyttöisyydellä sekä 

innovaation ominaisuuksilla on kaikilla vaikutusta laitteiden omaksumiseen. Lisäksi 

tutkimuksessa havaittiin, että opettajat hahmottavat näitä paitsi omien 

tuntemustensa, myös oppilaiden kokemusten kautta. Myös ulkoisilla tekijöillä: 

laitejaon ajoituksella, ympäröivällä infrastruktuurilla sekä tarjotulla tuella oli 

merkitystä opettajien suhtautumiseen laitteisiin. 
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All students and teachers of secondary schools in Imatra received tablets in the 
fall of 2017 for working tools. The purpose of this study was to find out what kind of 
views the teachers had about the introduction of these new digital devices for 
teaching and how these preconceptions would affect on the adaptation of them. 
Furthermore, the paper also studied whether it is possible to divide the teachers 
into groups based on their adaptation behavior and how can the teachers be 
supported in the use of the devices. 

The theoretical basis of the study includes mental models, technology acceptance 
model TAM, as well as the characteristics of innovation from the innovation 
diffusion framework.  These theories were used to build a framework of the 
adaptation process of the devices. In addition, TRITS-model was selected to 
describe the adaptor groups of teachers. The feelings and preconceptions of 
teachers where studied using focus groups interviews of different school subject 
groups and the interviews where analyzed using qualitative phenomenographical 
analysis method. 

Mental models, perceived usability and -ease of use as well as the characteristics 
of innovation all affect the adaptation of devices. It was also discovered in the 
study that teachers perceive these matters not only from their own perspective but 
also from the possible experiences of the students. Also, external factors: the 
timing of the device launch, the surrounding infrastructure and support provided 
where found to affect teachers' attitudes towards the devices 
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opiskelijatoiminnassa innostunut opetuksesta ja oppimisen digitalisaatiosta, joten 
aihe tuntui itselleni juuri sopivalta. Kesän mittaan sain kirjoitettua teoriaosuuden 
melko kivuttomasti valmiiksi ja syksyn haastattelutkin sujuivat vielä hyvin. Sitten 
tuli hankala hetki ja tuntui ettei työ ottanut edetäkseen. Tässä vaiheessa sain 
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kiitoksensa. Kaikki kommentit ja haastatteluihin käytetyt hetket olivat arvokkaita 
työn loppuunsaattamiseksi.  

Suurin apu ja tuki kirjoittamiselle on kuitenkin ollut kihlattuni Rasmus. Olet ollut 
minua tukemassa silloin kun ollut vaikeaa ja kirjoitusmotivaatio hukassa. Iso kiitos 
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Lopuksi haluaisin vielä kiittää vanhempiani, jotka ovat aina auttaneet minua 
opinnoissani ja kannustaneet pyrkimään parhaaseen mahdolliseen suoritukseen. 
Tuskinpa olisin päässyt aikanaan edes kauppakorkeaan sisälle ilman tätä 
arvokasta tukea. Ja nyt olen pääsemässä jo kauppakorkeasta pois.  
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 JOHDANTO 1.

Suomi elää vahvasti koulutuspoliittista muutosta. Digitalisaation tuomat 

mahdollisuudet avaavat aivan uudenlaisia oppimis- ja opettamistapoja, eikä tällä 

tarkoiteta pelkästään oppimateriaalien siirtämistä piirtoheitinkalvoilta PowerPoint-

kalvoille. Se tarkoittaa parhaimmillaan uuden teknologian hyödyntämistä niin, että 

siitä on aidosti lisäarvoa oppimiselle. Digitalisaation tuoma mahdollisuuksia 

voidaan hyödyntää niin, että sen käyttö auttaa oppilaita haastamaan itseään, 

etsimään itsenäisesti tietoa ja jopa kyseenalaistamaan vallitsevia totuuksia. Uuden 

teknologian hyödyntäminen aidosti opetuksessa vaatii siis paljon muutakin kuin 

pelkkää laitteiden hankkimista.  

Tähän muutokseen Imatran kaupungin yläkouluopetuksessa on herätty ja päätetty 

myös panostaa siihen osana kansallista opetuksen digiloikkaa eli tieto- ja 

viestintätekniikan tuomista osaksi opetusta. Suomen hallitus aikoo ohjata tähän 

perusopetuksen digiloikkaan 40 miljoonaa euroa, ja opettajien tieto- ja 

viestintätekniseen täydennyskoulutukseen käytetään lähivuosina 35 miljoonaa 

euroa kansallisella tasolla (Lipponen ja Rönnholm 2016, 13). Imatran kaupunki on 

hankkinut kaikille yläkoululaisille tabletit opiskeluvälineiksi ja opettajien tehtäväksi 

on jäänyt miettiä välineiden monipuolista käyttöä opetuksessaan uuden 

opetussuunnitelman mukaisesti.  

Tämän Pro Gradu työn ensisijaisena tarkoituksena on tutkia millaisia näkemyksiä 

uusien opetuslaitteiden käyttöönottoon imatralaisilla yläkoulun opettajilla on. 

Tärkeä tekijä opettajien teknologisiin tarpeisiin vastaamiselle on niihin liittyviin 

uskomuksiin vastaaminen (esim. Richardson 1996, Hope 1997 ja Sugar et al. 

2004). Siksi opettajien uskomusten ja niiden taustojen ymmärtäminen on 

avainasemassa menestyksekkäässä teknologian omaksumisessa (Sugar et al. 

2004). Tässä työssä keskitytään selvittämään miten opettajien ennakkokäsitykset 

ja aiemmat kokemukset tietoteknisten laitteiden käytöstä vaikuttavat niiden 

mahdolliseen käyttöönottoon. Toisaalta halutaan selvittää millaisilla keinoilla 
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voidaan edesauttaa positiivista suhtautumista laitteisiin ja niiden omaksumista 

opetuskäyttöön, jotta opettajia voidaan tukea parhaalla mahdollisella tavalla heille 

uuden tilanteen kohtaamisessa.  

Opetusalan ammattijärjestä OAJ on selvittänyt kansallisella tasolla digitalisaation 

nykytilaa koulutuksessa. Sen tutkimustulosten mukaan johtajat ja opettajat 

suhtautuvat lähtökohtaisesti positiivisesti digitalisaatioon (2016, 8). Yli puolet 

opettajista onkin tässä selvityksessä kertonut digitalisaation innostavan itseään ja 

tieto- ja viestintätekniikan käytön uudistavan pedagogista ajattelua sekä käytettyjä 

opetusmenetelmiä. Kuitenkin perusopetuksessa vain joka viides oppilaista käyttää 

päivittäin tieto ja viestintätekniikkaa (OAJ 2016, 37). Laitteiden käytön lisäämiselle 

on siis selvästi potentiaalia kunhan alustavat positiiviset asenteet saadaan 

jalostettua laitteiden oikeaan hyödyntämiseen opetuksessa.  

On selvästi nähtävissä, että opettajilla on lähtökohtaisesti halua digitalisoida 

opetustaan. Tiedetään myös, että tieto- ja viestintätekniikan käytöllä on 

mahdollista tehostaa ja modernisoida opetusta (esim. Balanskat, Blamire & Kefala 

2006) ja tähän on olemassa myös kansallinen poliittinen tahtotila. Kuitenkaan 

tutkimusta tieto- ja viestintätekniikan (TVT) -laitteiden omaksumisesta 

opetuskäyttöön ja siihen liittyvistä haasteista ja esteistä ei ole aiemmin tästä 

näkökulmasta tehty ja kirjoittaja uskookin, että tutkimuksesta voi Imatran 

opetustoimen lisäksi hyötyä laajemminkin suomalainen koulutuskenttä.  

1.1  Kirjallisuuskatsaus 

Tutkimusta uusien innovaatioiden ja teknologioiden hyväksymisestä ja 

omaksumisesta on tehty laajasti (esim. Rogers 1979, Moore 1991, Davis 1989).  

Tässä tapauksessa ei ole kyse täysin uudesta innovaatiosta, onhan älylaitteita 

ollut käytössä jo vuosia. Kuitenkin niiden tuominen laajemmin opetuskäyttöön on 

vielä kohtuullisen uusi asia, joten innovaatioiden omaksumiseen liittyvää 

tutkimusta voidaan hyvin hyödyntää tähän ilmiöön perehdyttäessä. Vaikka 

koulutukseen liittyvät innovaatiot ovatkin maailmanlaajuisesti yksi eniten tutkituista 

innovaatioaloista, on innovaatioiden leviäminen erityisesti kouluihin ollut varsin 
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hidasta (Pernaa 2011, 45). Esimerkiksi keskimääräinen yhdysvaltalainen koulu on 

noin 25 vuotta jäljessä parhaista mahdollisista  toimintatavoista (Pernaa 2011, 45).  

Aiempi tutkimus kertoo, että kaikki eivät hyväksy uusia teknologioita käyttöönsä 

laitteesta riippumatta, ja nekin jotka laitteen hyväksyvät, ottavat sen eri aikaan 

käyttöön (Spence 1994, 41). Voidaan siis olettaa, että myös tässä tapauksessa 

kaikki eivät tule laitteita hyväksymään osaksi työtään, ja niilläkin jotka laitteet 

hyväksyvät, tämä hyväksyminen tulee tapahtumaan eri henkilöillä eri aikaan, kuten 

Rogersin (1962) diffuusiomalli ja Rubegnin ja Landonin (2013) TRITS-malli 

esittävät. 

Myös mentaalimalleja (käsite määritellään luvussa 1.4) on tutkittu laajasti eri 

tieteenaloilla. Ne on alun perin kehitetty psykologiaa silmällä pitäen (Johnson-Laird 

2004), mutta teoriaa on hyödynnetty laajasti muun muassa ohjelmistotuotannossa 

(esim. Storey, Fracchia ja Müller 1999) ja jossain määrin myös markkinoinnin 

alalla (esim. Christensen ja Olson 2002). Mentaalimalleilla on merkittävä rooli 

useimmissa ihmisen ja laitteen välisissä vuorovaikutustilanteilla ja siksi ihmiset 

käyttävätkin näitä sisäisiä mallejaan ennakoidakseen mitä tietyn laitteen tai 

järjestelmän kanssa pitää tehdä ennen varsinaisesti sen fyysistä käyttämistä  

(Rowe ja Cooke 1995, 244). 

1.2 Tutkimusongelma ja tavoitteet 

Tämän Pro Gradu työn pääasiallisena tarkoituksena ja tavoitteena on selvittää 

millaisia näkemyksiä uusien tietoteknisten opetuslaitteiden käyttöönotosta 

imatralaisilla yläkoulun opettajilla on, ja millä tavoin nämä ennakkoasenteet 

mahdollisesti vaikuttavat uusien digitaalisten laitteiden käyttöönottoon 

opetustilanteissa. Työssä keskitytään tutkimaan myös millaisilla keinoilla voidaan 

edesauttaa positiivista suhtautumista laitteisiin. Tutkielmassa pyritään lisäksi 

selvittämään se, voidaanko opettajat jakaa ryhmiin ennakkoasenteidensa 

perusteella ja voidaanko näiden ryhmien avulla päätellä missä vaiheessa opettajat 

tulevat hyväksymään uudet älylaitteet jokapäiväisiksi työvälineikseen.  
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Päätutkimuskysymys  

Millaisia erilaisia ennakkokäsityksiä opettajakunnassa on digitaalisiin työvälineisiin 

liittyen?  
 

Alatutkimuskysymykset  

• Mitkä tekijät vaikuttavat digitaalisten laitteiden omaksumiseen 

opetuskäyttöön?  

• Millaisia ennakkokäsitysten perusteella tunnistettavia ryhmiä löytyy 

opettajakunnasta? 

• Miten eri tunnistettuja ryhmiä voidaan tukea ja kannustaa laitteiden 

täysipainoiseen käyttöön?  
 

1.3  Avainkäsitteet  

Työssä on käytössä käsitteitä, jotka vaativat tarkempaa määrittelyä. Osa näistä 

tarkoittaa eri konteksteissa eri asioita ja toisaalta osalla on erilaisia yhtälailla 

vakiintuneita, vaihtoehtoisia termejä. Siksi on tärkeää selventää mitä termistöä 

tutkielmassa käytetään kuvaamaan sen kannalta olennaisimpia asioita ja 

konsepteja.  

Mentaalimalli: Senge (1990, 8) määrittelee kirjassaan mentaalimallien olevan 

“syvälle juurtuneita olettamuksia, yleistyksiä, ehkä myös kuvia ja hahmoja, jotka 

vaikuttavat siihen, miten ymmärrämme ympäröivän maailman ja miten toimimme”. 

Ne ovat siis itsemme muodostamia käsityksiä, joiden avulla hahmotamme uusia 

kohtaamiamme ilmiöitä kuten uutta teknologiaa. Mentaalimallit luovat ikään kuin 

raamit, joita hyödynnämme, kun näemme uuden laitteen ja koetamme verrata sitä 

aiemmin kohtaamiimme vastaavantyyppisiin laitteisiin.  

Ennakkokäsitys eli skeema nähdään kognitivistisessa oppimiskäsityksessä 

tiettyä ilmiötä koskevana ajatusmallina, joka ohjaa havaitsemista ja uuden 
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informaation vastaanottoa tästä ilmiöstä. Uusi tieto muokkaa ja muuttaa skeemaa 

jatkuvana prosessina. (Lehtinen et al. 2001).  Tässä tutkimuksessa 

ennakkokäsitys nähdäänkin ajatusmallina, joka opettajilla on laitteista ennen 

niiden käyttämistä aktiivisesti pidemmän aikaa opetuksen ja oppilaiden oppimisen 

työvälineenä. On luonnollista, että nämä käsitykset muokkautuvat ajan kanssa, 

mutta tässä vaiheessa keskitytään ajatuksiin, joita opettajilla on laitteista ennen 

niiden käyttämiseen tottumista.  

Omaksuminen on yksilön mentaalinen prosessi, joka alkaa laitteesta 

ensimmäisen kerran kuulemiseen ja päättyy viimeiseen vaiheeseen, jossa laite 

omaksutaan aktiiviseseen käyttöön (Spence 1994, 83). Sitä suhteellista nopeutta, 

jolla käyttäjä ottaa laitteen käyttöönsä kutsutaan puolestaan omaksumisen 

nopeudeksi (Rogers 1995, 221). Koska tableteissa on monia ominaisuuksia, joita 

opettajat voivat hyödyntää osana opetustaan katsotaan tässä tutkimuksessa, että 

kun opettaja aktiivisesti hyödyntää jotain näistä laitteen ominaisuuksistaan osana 

opetustaan on hän omaksunut laitteen työvälineekseen. Teknologian 

omaksumisella viitataan tässä tutkimuksessa uuden teknologian käyttöönottoon 

sekä toisaalta sen ymmärtämiseen ja käytön oppimiseen niin hyvin, että sitä 

voidaan käyttää.  

Omaksujaryhmä (adopter category) nähdään Rogersin innovaation 

diffuusiomallissa ihmisten innovativiisuuteen perustuvan jaottelun perusteella 

muodostuvana luokkana, jonka jäsenet jakavat samanlaisen innovatiivisuuden 

asteen (Rogers 1995, 241).   Myös Rubegnin ja Landonin (2013, 7) tutkimuksessa 

jaetaan opettajat luokkiin sen mukaan mikä on heidän osallistumisen taso 

luokassa tapahtuviin aktiviteetteihin ja sen mukaan kuinka aktiivista teknologian 

läsnäolo on luokassa. Tässä tutkimuksessa omaksujaryhmät nähdäänkin 

yhdistelmänä näiden kahden teorian tavasta jakaa ihmiset luokkiin. 

Omaksujaryhmä on ryhmä opettajia, joka jakaa samanlaisen suhtautumisen 

uuteen teknologiaan oppimisen ja opettamisen välineenä. Tämän tutkimuksen 

tapauksessa tarkastellaan erityisesi suhtautumista tabletteihin.  
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Koettu hyödyllisyys ja –helppokäyttöisyys: Davisin 1989 (320) määritelmän 

mukaisesti koettu hyödyllisyys on ”aste, jonka mukaan ihminen uskoo tietyn 

järjestelmän käyttämisen auttavan omaa työntekoaan” ja koettu helppokäyttöisyys 

”aste, jonka mukaan ihminen uskoo tietyn järjestelmän käyttämisen olevan 

vaivatonta”. Nämä molemmat vaikuttavat laitteen käyttöaikomukseen (Davis 

1989).  

Tieto- ja viestintätekniikka: Pekkarinen (2001, 78) määrittelee tieto- ja 

viestintätekniikan käsittävän varsinaisen tekniikan, eri erilaiset tietotekniset laitteet, 

sekä näiden väliset yhteydet. Yhdessä nämä muodostavat verkon, joka koostuu 

eri tavoin toisiinsa yhteydessä olevista tietokoneista tai muista laitteista. Näitä 

verkkoja voidaan sitten käyttää tiedon hankkimiseen, välittämiseen ja keskinäiseen 

kommunikointiin. Sen sijaan Tellan et al. (2001) näkemyksen mukaan tieto- ja 

viestintätekniikka sisältää paitsi eri tekniset välineet (puhelin, tietokone, tabletti 

jne.) ja sovellukset (tekstiviesti, sähköposti, www, jne.) myös ajatuksen niiden 

taitavasta käytöstä. Tässä tutkimuksessa yhdytään Tellan määritelmään tieto- ja 

viestintätekniikasta, sillä erilaiset sovellukset ja niiden menestyksekäs 

hyödyntäminen ovat olennaisessa asemassa tablettien ja muiden mobiililaitteiden 

opetuskäytössä.  

Mobiililaite: Mobiililaitteet ovat helposti mukana kulkevia langattomia internetiin 

yhdistyviä laitteita, joita pystytään käyttämään vaivattomasti käsillä ilman erillistä 

tukea ja joihin voidaan asentaa erilasia sovelluksia (Weiss 2002). Tähän 

laiteryhmään kuuluvat digitaaliset musiikkisoittimet (kuten iPodit), älypuhelimet 

(kuten iPhonet, Android-puhelimet, BlackBerryt and Windows-puhelimet), 

kämmentietokoneet (personal digital assistant, PDA) ja tabletit (kuten iPadit). Ne 

voidaan erottaa kannettavista laitteista, kuten kannettavista tietokoneista, joita 

voidaan kyllä siirtää paikasta toiseen, mutta jotka eivät ole yhtä käteviä ja joustavia 

kuin pienemmät kannettavat laitteet, eli mobiililaitteet (Pegrum, Oakley & Faulkner 

2013, 66). Tyypillisesti mobiililaitteissa on myös kosketusnäyttö.  
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Tabletti: Tabletti on kosketusnäytöllinen mobiililaite, joka sijoittuu käytettävyytensä 

ja kokonsa puolesta tietokoneen ja älypuhelimen välimaaston. Muita tableteista 

yleisesti suomen kielessä käytettäviä termejä ovat muun muassa tablet-laite, 

taulutietokone tai täppäri. Tabletit ovat suurempia kuin älypuhelimet, mutta 

kuitenkin niin pieniä, että niitä on helppo kuljettaa mukana. Niissä on myös 

verkkoyhteys. Olennainen osa niiden käyttöä ovat erilaiset sovellukset eli appsit. 

(Rikala 2016,  11). Termi tabletti on käytössä tässä tutkielmassa, sillä se on 

vakiintunein kuvaamaan tablet-mallisia laitteitta, joita ovat muun muassa Applen 

iPad, Samsungin Galaxy Tab ja erilaiset Windows-tabletit.  

Mobiilioppiminen: Mobiilioppiminen on laaja käsite, joka pitää sisällään 

mobiilaitteiden hyödyntämisen opetuksessa ja toisaalta liikkuvan oppimisen, jossa 

opiskelija ei ole sidottu tiettyyn paikkaan oman oppimisensa kanssa. Pegrum et al. 

(2013, 66-67) kuvaavat mobiilioppimisen e-oppimisen (e-learning) osana. He 

näkevät, että siinä missä e-oppimisella voidaan tarkoittaa kaikkea digitaalisen 

teknologian välityksellä tapahtuvaa oppimista, mobiilioppiminen tapahtuu vain 

mobiililaitteen avulla. Vaikka kannettavia laitteita (esim. kannettava tietokone) 

voidaan kuljettaa paikasta toiseen, ne eivät sovi käytettävyydeltään myöskään 

Hendersonin ja Yeowin mukaan (2012) yhtä hyvin mobiilioppimisen käsitteeseen 

kuin näytöltään pienemmät, liikuteltavat ja henkilökohtaisen kokemuksen tuovat 

mobiililaitteet. O’Malley et al. (2003, 7) määritelmän mukaan mobiilioppimisella siis 

tarkoitetaan ”mitä tahansa oppimista, joka tapahtuu, kun oppija ei ole missään 

tarkassa ennalta määritellyssä paikassa tai oppimista, joka tapahtuu kun oppija 

hyödyntää mobiiliteknologioiden tarjoamia oppimismahdollisuuksia”. Tätä 

O’Malleyn et al. määritelmää käytetään myös tässä tutkielmassa, sillä se sisältää 

mobiilioppimisten olennaisimmat piirteet.  
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1.4  Keskeiset teoriat ja teoreettinen viitekehys 

Tutkimuskysymyksiä käsitellään useamman eri selittävän teorian avulla. Nämä 

teoriat liittyvät toisaalta ihmisten ennakkokäsityksiin laitteista ja toisaalta 

innovaatioiden omaksumiseen prosessina.  

Mentaalimallien teoria kertoo, että ihmisten ennakkokäsityksillä ja aiemmalla 

kokemuksella on valtavasti merkitystä siihen kuinka valmiita he ovat hyväksymään 

uusia laitteita käyttöönsä. Sama tilanne tulee vastaan myös kun opettajat saavat 

työvälineikseen uusia laitteita, joita he eivät ole tottuneet työssään käyttämään. 

Tutkielmassa ollaan kiinostuneita siitä miten tarkalleen ottaen nämä 

ennakkokäsitykset vaikuttavat asiaan, ja siksi yksi merkittävimmistä teorioista, joita 

työssä sovelletaan onkin mentaalimallit.  

Innovaatioiden omaksuminen ja leviäminen ovat niin ikään keskeisessä roolissa 

työssä, sillä tarkoituksena on tutkia millä lailla opettajat suhtautuvat heidän 

opetustyönsä kannalta uusiin innovaatioihin työkäytössä. Innovaatio nähdään 

tässä tutkielmassa Rogersin (1962) määrittelemän mukaisesti ideana, käytäntönä 

tai esineenä, jota yksilöt pitävät uutena. Innovaation ei  siis tämän määritelmän 

mukaan tarvitse olla upouusi, vaan olennaista on, että yksilö kokee sen uutena. 

Toisaalta tässä tapauksessakin kyseessä on kyllä kohtuullisen uusi keksintö, joka 

on yksilöille eli opettajille  työvälineenä uusi asia.  

Innovaatioiden, eli tässä tapauksessa älylaitteiden, omaksumista työvälineiksi 

käsitellään Fred Davisin vuonna 1989 (Davis 1989 ja Davis et al. 1989) 

esittelemän teknologian hyväksymismallin avulla. Malli selittää omalta osaltaan 

teknologioiden hyväksymiseen vaikuttavia tekijöitä ja prosessia. Merkittävimmät 

näistä tekijöistä ovat koettu hyöty ja koettu helppokäyttöisyys.  

Toinen merkittävä teoria, jota työssä hyödynnetään selittämään uusien laitteiden 

omaksumista työvälineeksi, on Rubegnin ja Landinin vuonna 2013 kehittämä 

TRITS-malli (teacher role in introducing technology at school). Sen mukaan 

erilaiset opettajat omaksuvat eri aikaan mobiililaitteita opetuskäyttöönsä ja 
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opettajat voidaan jaotella luokkiin sen perusteella missä vaiheessa he ottavat 

uuden laitteen käyttönsä. Myös laitteiden ominaisuuksilla on vaikutusta uusien 

teknologioiden omaksumiseen (Rogers (1976).  

Teoreettisessa viitekehyksessä (kuva 1) tuodaan nämä teoriat yhteen. Luvussa 4 

selitetään tarkemmin miten tähän tulokseen on päädytty. Lopuksi johtopäätökissä 

tarkastellaan kriittisesti teoreettista viitekehystä ja muokataan sitä vastaamaan 

tutkimuksen tuloksia. Sekä ihmisten henkilökohtaiset mentaalimallit että laitteen 

ominaisuudet vaikuttavat koettuun hyötyyn ja koettuun helppokäyttöisyyteen. 

Nämä yhdessä mentaalimallien ja laitteen ominaisuuksien kanssa puolestaan 

vaikuttavat siihen aikooko opettaja ottaa uusia laitteita käyttönsä vai ei ja lopulta 

siihen ottaako hän näitä laitteita käyttöönsä ja jos ottaa niin missä vaiheessa. 

 

 

 

Kuva 2 Teoreettinen viitekehys 
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1.5 Tutkimuksen rajaukset 

Tämä Pro gradu -tutkielma toteutetaan teoria edellä eli työssä empiriaosuuden 

haastattelut toimivat tutkimuksessa teoriapohjan testausapuna ja vastausten 

antajana tutkimuskysymyksille. Niille annetaan kuitenkin paljon painoarvoa, koska 

tarkoituksena on selvittää nimenomaan opettajien käsityksiä paikallisella tasolla 

Imatralla. Empiirisen osuuden haastatteluissa rajaudutaan yläkouluopettajiin 

Imatran kouluissa ja heidän käsityksiinsä tieto- ja viestintätekniikasta sekä 

älylaitteista opetuksen työvälineinä. Tutkimuksessa ei paneuduta syvemmin 

suomalaisen koulutussektorin muihin muutoksiin ja ilmiöihin.  

Työssä ei myöskään oteta kantaa eri innovaatioiden omaksumisteorioiden 

paremmuuteen, vaan niistä luodaan juuri tämän tutkielman kannalta mielekäs 

viitekehys yhdistämällä tutkimuskysymysten kannalta relevantteja teorioita 

toisiinsa. Kolmea pääteoriaan eli mentaalimalleja, teknologian hyväksymismallia ja 

TRITS-mallia tarkastellaan pintapuolisesti yleisellä tasolla keskittyen kuitenkin 

enimmäkseen tämän tutkimuksen kannalta merkityksellisimpiin osa-alueisiin.  

1.6  Tutkimusmenetelmä ja aineisto 

Työn empiirinen osa toteutettiin fokusryhmien avulla teemahaastatteluin, siten että 

jokaisessa ryhmässä oli tietyn oppiaineryhmän (kielet, reaaliaineet, taito- ja 

taideaineet, matemaattis-luonnontieteelliset aineet) edustajia. Näin saatiin luotua 

riittävän kattava kuva Imatran alueen opettajien näkemyksistä liittyen uuteen 

opetusteknologiaan, ja toisaalta päästiin tutkimaan eroavatko eri oppiaineryhmien 

opettajien käsitykset jollain tapaa toisistaan. Haastattelut ajoittuivat syys- 

lokakuulle 2016 ja niiden pohjalta analyysi on toteutettu fenomenografista 

tutkimusmenetelmää hyödyntäen loppusyksyn aikana.  

Tutkimusmenetelmä, haastattelujen kulku ja rakentuminen sekä ja analyysin eri 

vaiheet kuvataan tarkemmin luvussa 6.  
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1.7  Tutkimuksen rakenne 

Tutkielmassa on neljä pääosuutta: johdanto, teoreettinen osuus, empiriaosuus ja 

johtopäätökset. Johdanto-osiossa käydään läpi tutkimuksen taustoja ja rakennetta. 

Siinä myös rajataan tutkimusongelmat ja määritellään keskeiset käsitteet.  

Teoreettinen osuus alkaa katsauksella tieto- ja viestintätekniikan hyödyntämiseen 

opetuksessa ilmiönä. Luvut 3 ja 4 esittelevät tarkemmin tutkielman avainteoriat, 

jotka tässä tapauksessa liittyvät uusien laitteiden omaksumiseen työkäyttöön sekä 

tähän vaikuttaviin mentaalimalleihin. Ensimmäisenä luodaan katsaus 

mentaalimalleihin ja ennakkokäsityksiin, joita ihmisillä voi olla uusiin laitteisiin 

liittyen. Seuraava teoriakappale keskittyy käsittelemään innovaatioiden 

omaksumista TRITS-mallin ja teknologian hyväksymismallin avulla ottaen 

huomioon myös laitteiden ominaisuuksien vaikutuksen. Nämä tuodaan lopuksi 

yhteen ja siten perustellaan lopullisesti tutkielman teoreettinen viitekehys.  

Empiriaosuutta varten haastateltiin ryhmähaastatteluin Imatran yläkoulujen 

opettajia fokusryhmiä hyödyntäen. Näiden haastatteluiden ja teoriapohjan 

perusteella luotiin kuva siitä millaisia ennakkokäsityksiä digitaalisiin työvälineisiin 

liittyen opettajilla on ja toisaalta miten nämä käsitykset eroavat toisistaan eri 

fokusryhmissä. Lopulta johtopäätöksissä selvitetään, onko tutkimuksella onnistuttu 

tunnistamaan erilaisia omaksumisryhmiä opettajien keskuudesta ja vastataan 

tutkimuskysymyksiin. 

  



    
 

 
 

19 

 TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA OPETUKSESSA 2.

Niin kauan kuin tieto- ja viestintätekniikkaa (TVT) on ollut olemassa, sitä on 

hyödynnetty jollain tapaa myös opetuksessa. Huomionarvoista on kuitenkin, että 

TVT:n yleistyminen laajaan käyttöön on kouluissa ollut huomattavasti muita 

yhteiskunnan toimintoja hitaampaa. Opetuksen painopiste oli 1980-luvulla 

ohjelmoinnissa, tietokoneiden toimintaperiaatteiden opettelussa sekä 

tekstinkäsittelyssä. 1990–luvulla TVT:n hyödyntäminen opetuksessa lisääntyi 

internetin laajenemisen, uusien työvälineohjelmien sekä CD-rom -opetusohjelmien 

myötä. Viime vuosikymmenellä mukaan tulivat sosiaalisen median mahdollisuudet 

ja tietotekniikan käyttö yleistyi aiempaa verrattuna muillakin kuin varsinaisilla 

tietotekniikan oppitunneilla. (Heino, Honkasalo, Kiesi, Koivisto, Koskinen, 

Nyyssölä, Packalen & Vähähyyppä 2011, 5–8.)  

Nykyään TVT:tä hyödynnetään Suomessa varsin yleisesti ja monipuolisesti 

opetuksessa, kertoo valtioneuvoston kanslian tilaama toukokuussa 2016 

valmistunut raportti perusopetuksen digitalisaation oppimisympäristöjen nykytilasta 

(Tanhua-Piiroinen, Viteli, Syvänen, Vuorio, Hintikka & Sairanen 2016). Sen 

kyselyyn vastasi 3579 perusopetuksen 1–9 luokkien opettajaa ja näistä lähes 80% 

oli jokseenkin tai täysin samaa mieltä siitä, että he osaavat käyttää sähköisiä 

oppimateriaaleja opetuksessaan. Myös yli puolet Tanhua-Piirosen et al. raportin 

vastaajista osaa omasta mielestään hyödyntää oppilaiden omia mobiililaitteita 

osana opetusta. Sen sijaan osalle opettajista tämä toimintatapa oli vielä 

tuntemattomampaa.  

Suomessa on selkeä trendi halusta lisätä TVT:n käyttöä opetuksessa ja raportin 

vastaajista 72,2 prosenttia kokeekin, että TVT sopii heidän opetustyyliinsä 

(jokseenkin tai täysin samaa mieltä väitteen kanssa). Raportti kertoo myös, että 

suurimmalla osalla tunneista opettajat käyttävät itse tieto- ja viestintätekniikkaa, 

kun taas oppilaat käyttävät tekniikkaa merkittävästi vähemmän (Tanhua-Piironen 

et al. 2016, 24).  
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Opetuksen digitalisaatio on tämän hetken merkittävin megatrendi koulutuksessa ja 

sitä käsitellään aina Suomen hallituksen tasolla asti. Tästä kertoo se, että ”Uudet 

oppimisympäristöt ja digitaaliset materiaalit peruskouluihin” on yksi Sipilän 

hallituksen kärkihankkeista, jossa ”uudistetaan peruskoulua 2020-luvulle 

tavoitteena Suomi modernin, innostavan oppimisen kärkimaana” (OKM 2015). 

Hallitusohjelman mukaan tässä hankkeessa muun muassa laajennetaan 

oppimistapoja ottamalla käyttöön digitaalisia oppimisympäristöjä ja uudistetaan 

pedagogiikkaa toteuttamalla opettaja- ja täydennyskoulutuksen kehittämisohjelmat 

(Valtioneuvoston kanslia 2015, 17).   

Eri tutkimuksissa merkittävimmäksi esteeksi teknologian hyödyntämiselle 

opetuksessa on löydetty laitteiden puutteellisuus, liian pieni määrä tai puuttuminen 

kokonaan (esim. Lemke et al. 2009, Tanhua-Piiroinen et al. 2016). Tämä on hyvin 

luonnollista, sillä eihän teknologiaa voi hyödyntää tehokkaasti, jos sitä  ei ole 

saatavilla tai siinä on merkittäviä puutteita. Jos kuitenkin laitteisto on kunnossa, 

kuten Imatralla pitäisi olla uusien tablettien hankkimisen jälkeen, on seuraavaksi 

eniten vaikutusta teknologian käyttöönottoon opettajiin liittyvillä tekijöillä, joihin 

pureudutaan tarkemmin luvussa 2.3. 

2.1 TVT:n vaikutukset oppimiseen 

Tutkimusta tieto- ja viestintätekniikan vaikutuksista oppimistuloksiin on tehty jonkin 

verran (esim. Balanskat, Blamire & Kefala 2006, Heino et al.  2011, Korte & 

Hüsing 2006 ja E-learning Nordic 2006) ja näiden yleisviesti on, että TVT:llä on 

oppimiseen myönteisiä vaikutuksia. Vaikutukset eivät kuitenkaan ole 

yksiselitteisiä, sillä luonnollisesti oppimiseen vaikuttavat myös monet muut tekijät, 

kuten opettajan pedagogiset taidot ja oppilaan lahjakkuus. Toinen yleinen havainto 

on, että pelkästään teknologian saatavilla oleminen ei riitä. Sen  aktiivinen 

hyödyntäminen opetuksessa ja sitä kautta saavutettujen oppimishyötyjen 

saavuttaminen vaatii myös asenteiden ja toimintatapojen laajempaa muutosta 

(esim. Zucker ja Light 2009, 84). 
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Teknologian käytön positiivisia vaikutuksia osoittaa myös taulukko (Taulukko 1) 

TVT:n vaikutuksista oppimistuloksiin, joka tiivistää Lemke et al. (2009, 44) 

Technology in Schools – What the research says -selvityksen tulokset. Lemke et 

al. olivat valinneet tarkasteluun mukaan tutkimuksia kotimaansa Yhdysvaltojen 

lisäksi eri puolilta maailmaa. Seuraavalta sivulta löytyvässä taulukossa on esitetty 

erikseen kokeellisella (experimental research, taulukossa Kok.) ja kuvailevalla 

tutkimuksella (descriptive studies, taulukossa Kuv.) saadut tulokset, sillä 

kuvailevalla tutkimuksella voidaan löytää korrelaatioita, mutta se ei kuitenkaan 

pysty luotettavasti kertomaan syy- ja seuraussuhteista kuten kokeellinen tutkimus.  

Merkittävää Lemken et al. (2009) taulukossa on, ettei minkään teknologian 

käytöstä ole saatu enimmäkseen negatiivisia havaintoja ja toisaalta 

mobiililaitteiden käytöstä on saatu vain enimmäkseen positiivisia kokemuksia. 

Tuloksia taulukossa on vuoteen 2009 mennessä saaduista tutkimuksista. Tällöin ei 

ensimmäinen iPad, jota voidaan pitää tablettien pioneerilaitteena, ollut kuitenkaan 

vielä ilmestynyt, vaan se tuli markkinoille vasta vuonna 2010 (Apple 2010), joten 

tablettien hyödyistä opetuksessa ei taulukko suoraan kerro mitään. Kuitenkin 

tableteilla on yhteisiä piirteitä muiden mobiililaitteiden kanssa, kuten kannettavuus 

ja pieni koko yhdistettynä langattomiin yhteyksiin, jotka ovat tuoneet hyötyjä 

opetukseen myös muilla laitteilla.  

Henkilökohtaisen tietokoneen, eli jokaisen oppilaan oman tietokoneen, tässä 

tapauksessa kannettavan tietokoneen, merkityksestä oli sen sijaan saatu sekä 

positiivisia että negatiivisia tai neutraaleja tutkimustuloksia (Lemke et al. 2009, 30-

31). Tämä on tutkielman kannalta olennaista, sillä Imatralla ollaan nimenomaan 

hankkimassa kaikille oppilaiden käyttöön omat henkilökohtaiset laitteet. Usein 

tilanteissa, joissa tietokoneet ovat olleet koko luokan käytössä, on niitä käytetty 

liian vähän niiden mahdollisuuksiin nähden (Zuckerin ja Lightin 2009, 84), minkä 

takia tulokset henkilökohtaisten laitteiden hyödyistä ovat olleet ristiriitaisia.  Siksi 

tulisikin varmistaa, että opettajille ja hallintohenkilökunnalle tarjotaan selkeä visio 

siitä miten laitteita tulisi käyttää opetuksessa, jotta kaikilla on selvä käsitys siitä 

mitä laitteilta halutaan (Zucker ja Light 2009, 84). 
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Taulukko 2 Tekniikan vaikutukset oppimiseen (Lemke et al. 2009, 44) 

 

HUOM: “+” = enimmäkseen positiivisia havaintoja; “+/-” sekä positiivisia että 

negatiivisia havaintoja; ja “-” enimmäkseen negatiivisia havaintoja. ”Kokeellisten tai 

lähes kokeellisten” tutkimusten kategoria on merkitty yllä “Kok”-merkinnällä ja 

”Korreloivien tai kuvailevien” kategoria merkinnällä “Kuv”. Lähde: Technology in 

Schools -raportti (Lemke et al. 2009, 44). 
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2.2 Mobiilioppiminen ja tabletit opetuksessa 

Tablettien käyttö opetuksen osana on osa laajempaa mobiilioppimisen trendiä, 

joka pitää sisällään tablettien lisäksi muun muassa älypuhelinten käytön 

oppimisvälineenä. Rikalan (2016, 4-5) määritelmän mukaan mobiilioppiminen on 

oppimisen muoto, jonka osana hyödynnetään mobiililaitetta, mutta mobiililaite ei 

ole pelkästään pelikone tai liitutaulun, vihon tai kynän korvike, vaan se on työkalu, 

jonka avulla oppimisprosessia voidaan monipuolistaa. Jo vuodessa ensimmäisen 

iPadin ilmestymisestä markkinoille oli sen opetuskäytöstä hankkeita useissa eri 

yliopistoissa (Fischman & Keller 2011).  Vaikka ensimmäiset opetuskäyttökokeilut 

tableteista tapahtuivat jo näin varhaisessa vaiheessa, ei niiden hyötyjen laajuutta 

oppilaiden oppimiseen silti ymmärretä kovin hyvin (Diemer, Fernandez ja Streepey 

2012, 13), eikä niitä välttämättä osata nähdä Rikalan määritelmän mukaisena 

oppimisen välineenä.  

Mobiililaitteiden avulla oppilailla on mahdollisuus päästä käsiin tietoon ja muokata 

sitä paikasta riippumatta (Shuler 2009, 17). Mobiiliteknologialla on myös 

potentiaalia muuttaa oppimisen ja opettamisen luonnetta muokkaamalla tapaa, 

jolla oppilaat ja opettajat lähestyvät ja käsittelevät sisältöjä. Mobiiliteknologian 

avulla on myös mahdollista muokata multimediaa ja interaktiivisia sisältöjä, joita 

tuotetaan oppimistarkoitukseen (Rubegni ja Landoni, 2013, 1). Oikein käytettynä 

mobiiliteknologia auttaa oppimaan nykypäivän tarpeellisia taitoja kuten yhteistyötä 

ja viestintää (Shuler 2009, 19). Silti tabletteja käytetään Suomessa opetuksessa 

vielä suhteellisen niukasti. Opettajista lähes joka viides ei käytä niitä ollenkaan, 

lähes kolmasosa opettajista käyttää kuitenkin tablettia viikoittain ja vajaa 15 

prosenttia jopa päivittäin (Tanhua-Piiroinen et al. 2016, 24).  

Shuler on raportissaan (2009, 16-27) eritellyt mobiilioppimisen suurimpia 

mahdollisuuksia ja haasteita, joita molempia hän on tunnistanut eri tutkimusten 

pohjalta viisi kappaletta. Ensimmäinen mobiilioppimisen mahdollisuuksista on 

ajasta ja paikasta riippumaton oppiminen. Hyödyntämällä mobiiliteknologioita voi 

oppimista tapahtua paitsi luokkahuoneessa, myös tosielämän-kontekstissa sekä 

koulun jälkeen kotona (Shuler 2009, 17). Toinen mobiilioppimisen hyödyistä ei ole 
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tämän tutkimuksen kannalta kovin relevantti, mutta sillä on maailmalaajuisesti 

suuri merkitys. Siinä on kyse sellaisten niiden lasten tavoittamisesta, jotka eivät 

muuten pääsisi opetukseen käsiksi USA:n sosioekonomisen epätasa-arvon 

oloissa sekä kehittyvissä maissa (Shuler 2009, 18).  

Shulerin mukaan mobiililaitteiden avulla voidaan (2009, 19-20) harjoitella myös 

2000-luvun tärkeitä taitoja kuten vuorovaikutusta ja yhteistyötä. Tulevaisuudessa 

monet nykyisistä lapsista ja nuorista tulevat työskentelemään monipuolisissa ja -

kansallisissa tiimeissä, ja vaikka tällaista kommunikointia voidaankin tehdä millä 

tahansa laitteella jossa on internetyhteys, ovat mobiililaitteet vähentäneet fyysisen 

ja virtuaalisen kontaktin välistä juopaa (Shuler, 2009, 19). Yhteistyötaitoja voidaan 

myös harjoitella esimerkiksi sellaisten mobiilipelien avulla, joihin tulee ottaa koko 

luokka mukaan (Shuler 2009, 20). Neljäs mobiililaitteiden etu on niiden joustavuus 

erilaisissa oppimisympäristöissä (Shuler 2009, 20-21). Siinä missä suuremmat 

laitteet vaativat pysyvän fyysisen tilan, voidaan mobiililaitteita käyttää oikeastaan 

missä vain. Viimeisimpänä, muttei suinkaan vähäismpänä, mobiilioppimisen 

hyötynä Shuler mainitsee personoidun oppimiskokemuksen.  Kaikki lapset eivät 

ole samanlaisia. Siksi opettamisenkin pitäisi olla muokattavissa oppilaiden 

yksilöllisiin oppimistarpeisiin ja mobiiliaitteilla on mahdollisuus vastata näihin 

tarpeisiin (Shuler 2009, 21-22).  

Mobiiliteknolgian hyödyntämisen haasteet tulee ottaa huomioon, kun lähdetään 

suunnittelemaan sen tuomista osaksi opetusta. Shulerin löytämiä haasteita ovat  

mobiilioppimisen negatiiviset puolet. Näitä saattavat olla esimerkiksi epäeettinen 

käyttäytyminen, fyysiset terveysongelmat ja tietoturvaongelmat. Myös kulttuuriset 

normit ja asenteet voivat olla esteenä mobiiliaitteiden käyttöönotolle. Kuten tässä 

tutkielmassakin todetaan, on ennakkoasenteilla valtava merkitys siihen, otetaanko 

mobiililaitteita osaksi opetusta. Myös laajasti levinneen ja hyväksytyn 

mobiilioppimisteorian puuttuminen on haaste mobiililaitteiden hyödyntämiselle 

opetuksessa. Erilaisten mobiilaitteiden ja -teknologioiden laaja kirjo on myös 

haaste. Eri laitteiden käyttöominaisuudet eroavat toisistaan laajasti ja siksi onkin 

hankalaa tuottaa sisältöjä, jotka olisivat yhteensopivia kaikkien näiden kanssa. 
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Laitteiden puutteelliset fyysiset ominaisuudet, kuten rajoitettu tekstin syöttö, pieni 

näytön koko (puhelimissa) ja rajallinen akunkesto voivat niin ikään olla haasteena 

lasten oppimiselle. (Shuler 2009, 25-27.) 

Tableteilla on kuitenkin myös paljon hyödyllisiä fyysisiä ominaisuuksia kuten 

riittävän suuri näyttö, liiketunnistimet ja kannettavuus sekä valikoima edullisia 

sovelluksia ja ohjeita,  jotka tekevät niiden oppimiskäytöstä miellyttävää ja 

edesauttavat aktiivista ja osallistavaa oppimista luokassa (Diemer et al. 2012, 14). 

Kosketusnäytön avulla sisältöjä voidaan katsomisen lisäksi myös muokata 

(Beattey Johnston ja Stoll  2011). Tabletissa yhdistyvätkin mobiililaitteiden 

vahvuudet sekä kannettavan tietokoneen tehokkuus (Melhuish & Falloon 2010, 6).  

Tutkijat ovat löytäneet hyviä konkreettisia esimerkkejä tablettien hyödyistä 

opetuskäytössä. Laitteiden liiketunnistimien avulla oppilaat voivat työntää, vetää ja 

nostaa ”esinettä” ymmärtääkseen paremmin liikkeen fysiikan ja käyttämällä 

yhteiskäytöllisiä ohjelmia oppilaat voivat tehdä piirrosluonnoksia, jotka ilmestyvät 

samanaikaisesti useiden tablettien näytöille kaikkien muokattavaksi (Diemer et al. 

(Diemer et al. 2012, 14). Beattey et al. (2011)  huomasivat, että tavallisesti 

opettaja on luokan edessä tietokoneella, kun hän selittää opettamaansa asiaa, 

mutta tabletin kanssa opettaja voi liikkua oppilaiden joukossa. Oppilaan halutessa 

vastata kysymykseen, opettaja voi antaa tabletin oppilaalle, joka puolestaan voi 

kirjoittaa vastauksen kaikkien näkyville. Tabletin avulla opettajan myös on helppo 

muokata materiaalia, tehdä merkintöjä ja jakaa materiaalia oppilaille kesken 

oppitunnin (Enriquez 2010, 6). 

2.3 Opettajien rooli TVT:n tuomisessa opetukseen 

Opettajilla on merkittävä rooli digitaalisten työvälineiden tuomisessa mukaan 

opetukseen, sillä he panevat käytäntöön  virallisen opetussuunnitelman, niin että 

se sopii koulun  konseptiin ja oppilaiden tarpeisiin (Rubegni ja Landoni 2013, 1). 

Owstonin (2007, 5) mukaan oppilaiden teknologiataitojen oppimisessa yksi 

merkittävimmistä tekijöistä onkin opettajien ammattitaito ja heidän pedagoginen 

ymmärryksensä sekä kykynsä hyödyntää teknologiaa. Nämä ovat avainasemassa 
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myös kun integroidaan teknologiaa osaksi oppimista. Esimerkiksi Lawn, Pelgrumin 

ja Plompin (2008) kansainvälisessä tutkimuksessa havaittiin, että opettajien kyky 

käyttää teknologiaa ja teknologian käytön kouluttamiseen käytetty aika vaikuttavat 

positiivisesti teknologian hyödyntämisen määrään opetuksessa.   

TVT voi muuttaa opettajan roolia enemmän neuvonantajaksi, kriittiseksi 

keskustelukumppaniksi ja oppimisen ohjaajaksi perinteisen tiedon jakajan sijaan 

(Balanskat et al. 2006, 40). Opettajien pitääkin olla valmiita muuttamaan rooliaan 

luokkahuoneessa luennoitsijasta fasilitaattoriksi, jolloin oppilaat ottavat omaan 

oppimiseensa proaktiviisen roolin (Hardy 1998). Tämä puolestaan tuo 

Opetushallituksen vuoden 2011 selvityksen (Heino et al.) mukaan paineita 

sellaiseen opettajien perus- ja täydennyskoulutukseen, joka tarjoaa opettajille 

ajasta ja paikasta riippumattomia, joustavia opiskelumahdollisuuksia.  

Digitaalisen oppimateriaalin toimivuudella sekä saatavuudella on merkittävä 

vaikutus siihen, miten opettajat alkavat hyödyntämään tieto- ja viestintätekniikkaa 

opetuksessa (Heino et al. 2011, 16) Eri kyselyissä opettajat ovatkin maininneet 

oppimateriaalien puutteet yhdeksi merkittävimmistä esteistä tietotekniikan 

käyttöönotolle (esim. Korte & Hüsing 2006 ja E-learning Nordic 2006).  

Drent ja Meelissen (2008) ovat tutkineet Hollannissa tekijöitä, jotka vaikuttavat 

opettajakouluttajien (teacher educators) innovatiiviseen TVT:n käyttöön. Heidän 

tuloksensa näyttävät, että opettajille, jotka käyttävät TVT:tä innovatiivisesti 

oppimisessaan, on tyypillistä tietty yhdistelmä tietoa, taitoja, asenteita tai 

kompetensseja, jotka ovat hyödyllisiä innovatiiviselle TVT:n käytölle (Drent ja 

Meelissen 2008, 197):  

1. Opettajakouluttaja pitää yllä tiiviit suhteita kollegoihinsa ja TVT-alan 

asiantuntijoihin edistääkseen omaa henkilökohtaista kehittymistään 

(henkilökohtainen yritteliäisyys)  

2. Opettajakouluttaja näkee ja kokee TVT:n innovatiivisen käytön hyödyt 

koulutuksessaan (TVT-asenne ja  koettu muutos) 
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3. Opettajakouluttajan pedagogista lähestymistapaa voidaan kuvailla 

opiskelijalähtöiseksi 

4. Opettajakouluttajan TVT-osaaminen on linjassa hänen pedagogisen  

lähestymistapansa kanssa 

Merkittävin yksittäinen edistävä tekijä innovatiiviselle TVT:n käytölle 

kouluttamisessa on tutkimuksen tulosten mukaan henkilökohtainen yritteliäisyys 

(personal entrepreneurship). Ne opettajakouluttajat, joilla oli Drentin ja Meeliseenin 

tutkimuksessa (2008, 197) henkilökohtaista yritteliäisyyttä, loivat mahdollisuuksia 

kokeilla erilaissa TVT-sovelluksia. He myös tutkivat TVT:n käyttöä omassa 

koulutuksessaan ja reflektoivat tämän käytön tuloksia sekä vaihtoivat ajatuksia ja 

ideoita kollegoidensa kanssa. Mikäli halutaan edistää innovatiivista TVT:n käyttöä 

opetuksessa, on  tärkeä luoda puitteet, jotka mahdollistavat kaikkien neljän 

kohdan täyttymisen. Erityisen tärkeää on mahdollistaa suhteiden syntyminen 

kollegoihin ja opettajien henkilökohtaisen kehittyminen näissä suhteissa 

tapahtuvan tiedonvaihdon kautta.  

Tätä näkemystä tukee myös Sugar et al. (2004) tutkimus. Yksi sen tärkeimmistä 

löydöksistä on, että tukeakseen opettajien teknologian hyödyntämistä koulun 

hallintohenkilökunnan tulisi mahdollistaa tehokkaat tukirakenteet, jotka 

edesauttavat opetajien onnistumisen tunteita teknologian parissa. Tämä voi johtaa 

positiivisten asenteiden syntymiseen, mikä puolestaan saa aikaan vahvan 

aikomuksen käyttää teknologiaa.  Ross, Hogaboam-Gray ja Hannay (1999, 87) 

puolestaan havaitsivat, että tilaisuus päästä kokeilemaan teknologioita kasvatti 

opettajien mahdollisuuksia onnistuneisiin opettamiskokemuksiin ja kasvatti heidän 

itseluottamustaan opettajina. Lisäksi TVT-käyttökokemusten läpikäyminen 

kasvattaa itseluottamusta sen käyttöä kohtaan, riippumatta kokemuksesta (Ross 

et al. 1999, 93). 

Muissa tutkimuksissa on havaittu, että myös TVT:n käytön opettajalähtöinen 

suunnittelu ja kehittäminen voivat vähentää teknologiaan liittyvää vastarintaa ja 

kuormitusta. Esimerkiksi Ragu-Nathan et al. (2008, 423) tutkimuksessa nähtiin, 
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että käyttäjien mahdollisuus osallistua TVT:n käytön suunnitteluun sekä 

mahdollisuudet vaikuttaa sovellusten käyttöön vähentävät merkittävästi koettua 

kuormitusta ja lisäävät työtyytyväisyyttä. Koska opettajien uskomukset vaikuttavat 

vahvasti siihen miten he ajattelevat, opettavat ja oppivat, näkevät Sugar et al. 

(2004) sen mitä opettajat ajattelevat teknologiasta olevan avainasemassa, kun 

halutaan saada aikaan menestyksekäs teknologian omaksuminen opetuskäyttöön.  

Ennen teknologian käyttämistä opetuksessa opettajien pitää  itse olla 

vakuuttuneita siitä, että teknologian hyödyntäminen edesauttaa heidän 

oppilaidensa oppimista ja nähdä käytännössä miten jokin tietty laite toimii 

opetuskäytössä (Lam 2000).  

TVT:n tehokkaalle hyödyntämiselle on myös opettajista johtuvia esteitä. Euroopan 

kouluverkon julkaisema The ICT Impact Report (Balanskat et al. 2006,  50-54) on 

ansiokkaasti koonnut niitä yhteen eri tutkimuksista. Esteet liittyvät raportin mukaan 

riittävien TVT-taitojen puuttumiseen, sopimattomaan tai puutteelliseen 

opettajankoulutukseen sekä motivaation ja itseluottamuksen puutteeseen liittyen 

TVT:n hyödyntämiseen. Yhteispohjoismaisen E-learning Nordicin tutkimus (2006,  

89) osoittaa, että joissain tapauksissa opettajan taidot käyttää laitteita vaikuttavat 

pedagogisia tai didaktisia syitä enemmän siihen käytetäänkö TVT:tä tai mediaa 

osana opetusta. Kun opettajat eivät ole itse varmoja siitä miten tietotekniikka 

käytetään, eivät he uskalla antaa oppilaillekaan tätä mahdollisuutta (E-learning 

Nordic 2006, 89). Kun opettajat kohtaavat vastoinkäymisiä tekniikan kanssa 

oppitunneilla, heidän varmuutensa käyttää laitteita kärsii ja he alkavat vältellä 

niiden hyödyntämistä opetuksessa (Balanskat et al. 2006, 51). 

Suomessa vuonna 2016 ilmestynyt perusopetuksen oppimisympäristöjen 

digitalisaation nykytilanteesta kertova raportti (Tanhua-Piiroinen et al., 54-63) 

puolestaan löysi merkittävimmiksi opettajista riippuviksi teknologian käytön esteiksi  

opettajan ajan ja resurssien puutteen, osaamisen sekä asenteet. 

Yhteenlaskettuina näihin kolmeen opettajiin liittyvään luokkaan kuuluvia 

digitalisaation esteitä mainitsi 29,6 % kyselyyn vastanneista opettajista.  
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Jotta opettajista johtuvat esteet voidaan välttää ja toisaalta saavuttaa parhaat 

mahdolliset hyödyt TVT:n hyödyntämisestä opetuksessa, tulisi varmistaa, että 

kaikilla opettajilla on selkeä visio siitä mitä TVT:llä voidaan tehdä ja mitä sen 

käytöllä apuvälineenä voidaan saavuttaa. Opettajilla pitää olla käytössään riittävät 

digitaaliset resurssit sekä tekninen tuki laitteille, jotta opettajien aikaa ei kulu 

näiden ongelmien selvittämiseen. Heitä pitää lisäksi jatkuvasti kouluttaa 

ammatillisesti hyödyntämään uusimman teknologian mahdollisuuksia sekä tukea 

tarvittaessa.  
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 MENTAALIMALLIT 3.

Havainnoidessaan ympäristöään, toisiaan ja teknisiä laitteita ihmiset luovat 

sisäisiä kuvauksia ja käsityksiä eli mentaalimalleja (englanniksi mental model)  

itsestään ja asioista, joiden kanssa he ovat vuorovaikutuksessa (Norman 1983, 7). 

Nämä mallit luovat meille Normanin (1983) mukaan ennalta arvattavan ja 

selitettävissä olevan tavan ymmärtää tätä  vuorovaikutusta ympäröivän 

maailmamme kanssa. Mentaalimallin sisältämä tietämys on mielekkäiden 

selitysten lähde (Kieras & Polson 1985, 377), eli aiempien kokemustemme 

perusteella luomme sisäisiä ennakkokäsityksiä siitä millä tavalla ympäröivämme 

maailma toimii ja peilaamme näitä käsityksiä tositilanteisiin. Mentaalimalli on 

kuitenkin rajallinen, yksilön sisäinen konseptuaalinen käsitys ulkoisesta 

rakenteesta ja tästä syystä eri ihmisillä voi olla keskenään hyvinkin erilaisia 

mentaalimalleja samoista tilanteista ja esineistä (Morecroft 1992). 

Ideat ja käsitykset vaikuttavat yksilöiden päätöksentekoon varsinkin 

epävarmuuden vallitessa. Useimmissa tilanteissa epävarmuus leimaa valintaa 

päätöksenteossa ja tällaisina hetkinä ihmisten tulkinta ympäristöstään 

(mentaalimalli) heijastelee heidän aiemmin oppimaansa. Yksilöt, joilla on 

samankaltainen kulttuuritausta ja kokemuksia, jakavat kohtuullisen yhteneviä 

mentaalimalleja ja ideologioita ja ihmiset, joiden oppimistaustat (sekä kulttuuriset 

että ympäristölliset) eroavat toisistaan hahmottavat maailmaa ja ympäristöään eri 

tavalla. (Denzau ja North 1994, 3-4) Näin ollen voidaan ajatella, että opettajien 

mentaalimallit liittyen älylaitteiden hyödyntämiseen opettamisessa eroavat 

toisistaan erilaisten oppimistaustojensa perusteella.  

Mentaalimalleja muokkaavat ja rajoittavat monet tekijät. Uutta teknologiaa 

kohdattaessa tärkeimpiä tekijöitä ovat käyttäjän tekninen tausta, aiempi kokemus 

samankaltaisista järjestelmistä sekä ihmisen oma tapa prosessoida tietoa 

(Norman 1983, 8). Tietoteknisiin laitteisiin liittyviin mentaalimalleihin vaikuttaa 

erityisesti tieto, joka tekniikan käyttäjällä on yleisesti informaatiojärjestelmistä ja 

mekaanisista laitteista, joita he ovat aiemmin kohdanneet. Kun siirrytään 
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käyttämään uusia tai korvaavia tekniikoita ja järjestelmiä mentaalimalleja pitää 

muokata siten, että ne edelleen ohjaavat käyttäjien vuorovaikutusta niiden kanssa 

(Zhang ja Xu 2011, 202).  

Hannon tarkastelee artikkelissaan (2008, 60) esimerkkinä, miten lennättimen 

mentaalimalli vaikutti lankapuhelimen käyttöönottoon ja käyttökokemuksiin 1870-

luvulla. Ensimmäiset puhelimet olivat mekaniikaltaan hyvin samanlaisia kuin 

lennättimet, minkä takia niiden käyttö oli mutkatonta lennättimiä aiemmin 

käyttäneille. Heille uutuuslaite puhelin olikin huomattavasti luontevampi laite 

käyttää kuin tavallisille kansalaisille, joilla ei ollut minkäänlaista kokemusta 

lennättimestä. Lennättimen toimintaperiaate ja mentaalimalli olivat kuitenkin tuttuja 

myös tavallisille ihmisille. Peruskäyttäjille puhelin näyttäytyi aluksi hämmentävänä 

ja jopa pelottavana, kunnes laite opittiin mieltämään ”puhuvaksi lennättimeksi”. 

Näin uusi laite alettiin yhdistää osaksi lennättimen toimintaperiaatteeseen 

pohjautuvaa mentaalimallia. Lennättimen mentaalimalli näkyi aluksi jopa ihmisten 

tavassa puhua puhelimeen: puhe oli lyhyttä, asiallista ja ytimekästä aivan kuten 

lennättimen kautta lähetetyissä sähkeissä.  

Kykymme käyttää ja oppia käyttämään uutta tekniikkaa onkin siis riippuvainen 

kokemuksistamme aikaisemman tekniikan parissa. Uutta kokemusta verrataan 

väistämättä aiempaan ja se sulautuu osaksi vanhaa synnyttäen uudenlaisen 

yhdistetyn mentaalimallin samankaltaisista järjestelmistä. Ihminen pyrkii näin 

soveltamaan aiempaa tekniikkaan liittyvää tietoa ja osaamistaan aina uusia 

tekniikoita kohdatessaan. Näin on epäilemättä asianlaita myös uusien 

opetusvälineiden kanssa. Ongelmana on, että uusi ja nopeasti kehittyvä tekniikka 

ei aina noudatakaan suoraan ennalta tuttuja toimintaperiaatteita eikä 

tablettitietokonetta voikaan hyödyntää täysin samalla lailla opetuksessa kun 

vaikkapa pöytätietokonetta tai piirtoheitintä. Uuden ja oudon tekniikan käyttö vaatii 

siis uudenlaisia mentaalimalleja, mikä aiheuttaa käyttäjässä helposti 

hämmennystä ja tunteen laitteen epäjohdonmukaisesta toiminnasta. (Hannon 

2008, 60-61) 
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Vaikka mentaalimallit eivät aina ole välttämättömiä tehokkaassa 

vuorovaikutuksessa teknisten laitteiden kanssa, niillä on kuitenkin merkittävä rooli 

useimmissa ihmisen ja laitteen välisissä vuorovaikutustilanteissa, erityisesti kun 

laite ei toimi odotetulla tavalla. Ihmiset käyttävätkin mentaalimallejaan 

ennakoidakseen mitä tietyn laitteen tai järjestelmän kanssa pitää tehdä ennen 

varsinaisesti sen fyysistä käyttämistä. (Rowe ja Cooke 1995, 244). Nämä mallit 

ovat jatkuvasti kehittyviä, ja ollessaan vuorovaikutuksessa kohdesysteemin 

kanssa ihmiset muodostavat mentaalimalleja tästä systeemistä rakentaen uutta 

aiemmin muodostettujen mallien päälle. Aina kohdatessaan uudestaan 

kohdesysteemin ihmiset jatkavat mentaalimallin kehittämistä päässään 

saadakseen aikaan toimivan mallin. Näiden mallien ei tarvitse olla teknisesti 

tarkkoja, eivätkä ne yleensä olekaan, mutta niiden tulee olla käytännöllisiä 

(Norman 1983, 7).  

Opettajilla on siis jo olemassa joitakin mentaalimalleja päässään siitä miten tieto- 

ja viestintätekniikkaa voidaan hyödyntää opetuksessa sekä siitä miten vaikkapa 

tietokoneet toimivat tässä apuna. Mitä enemmän kokemusta ja tietoa käyttäjällä on 

yleisesti informaatiojärjestelmistä ja mekaanisista laitteista, joita he ovat aiemmin 

kohdanneet, sitä totuudenmukaisempia mentaalimalleja opettajilla on myös 

mobiililaitteiden käytöstä.  Näiden pohjalta heillä on päässään luotuna näkemys 

siitä miten tabletteja voidaan mahdollisesti käyttää opetuksen apuna, ja nämä 

mallit kehittyvät eteenpäin kun laitteita päästään kokeilemaan opetusvälineinä. 

Mentaalimallit myös kehittyvät jatkuvasti sitä laajemmiksi ja tarkemmiksi mitä 

enemmän opettajat kokeilevat ja hyödyntävät laitteita opetuskäytössä.  

3.1  Mentaalimallien ylläpito, rakentaminen ja muokkaaminen  

Pohjimmiltaan mentaalimallien muokkautuminen on oppimista. Tässä tapauksessa 

opittavana taitona on tablettien käyttö ja niiden tehokas hyödyntäminen 

opetuksessa. Lovell (1980, 22) on todennut, että kaikki oppiminen merkitsee 

uuden tiedon vastaanottamista, sen säilyttämistä tietyn ajanjakson ajan ja tietyn 

ajan päästä siihen palaamista. Oppiakseen uusia taitoja ihmisten tulee siis 

vastaanottaa tietoa aktiivisesti ja toisaalta palata tähän tietoon vielä uudestaan. 
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Mentaalimallit ohjaavat Vandenboschin ja Higginsin (1996, 200-201) mukaan 

ärsykkeiden vastaanottamista, ja prosessointi sekä ärsykkeet puolestaan auttavat 

mentaalimallien vahvistamista tai muuttamista. He näkevät kuitenkin 

mentaalimallien radikaalien muuttumisen olevan todennäköisesti harvinaista. 

Tyypillisemmin ihmisten henkilökohtaiset mentaalimallit laajentuvat, kuin ne 

korvaantuvat kokonaan (Collins ja Gentner 1987). 

Mentaalimallien rakentaminen ja ylläpito 

Vandenbosch ja Higgins (1996) tutkivat tiedon hankkimisen ja oppimisen suhdetta 

toimeenpanevan johdon tukijärjestelmien (executive support systems, ESS) 

kontekstissa. Osana tätä tutkimusta he loivat mallin, jossa mentaalimallien ylläpito 

ja rakentaminen nähdään osana oppimista.  

Mentaalimallien ylläpidossa uusi tieto sopii yhteen olemassa olevan mentaalimallin 

kanssa ja näin vahvistaa sitä (Vandenbosch ja Higgins 1996, 198). Kun käyttäjä 

ottaa uutta teknologiaa käyttöönsä, voi hän mentaalimallien ylläpidon kautta 

laajentaa kokemusta ja tietoa aiemmasta teknologiasta, jota hän on uudella 

laitteella korvaamassa. Tällöin käyttäjän aiemmat uskomukset vahvistuvat ja 

hänen laitteen käyttötapansa voi jatkua ilman merkittävää muutosta. 

Menestyksekäs mentaalimallin ylläpito siis omalta osaltaan helpottaa korvaavaan 

teknologiaan vaihtamista, mikä puolestaan helpottaa uuden teknologia näkemisen 

hyödyllisenä. Se tekee myös uuden teknologian käytön oppimisesta helpompaa 

kun uutta käyttötapaa voidaan peilata vanhan korvattavan laitteen tai teknologian 

käyttöön. (Zhang ja Xu 2011, 204) 

Mentaalimallien rakentaminen viittaa tilanteeseen, jossa mentaalimallit muuttuvat 

vastaamaan paremmin uutta saatua tietoa (Vandenbosch ja Higgins 1996, 198). 

Tämänkaltainen oppiminen on välttämätöntä kun otetaan käyttöön kokonaan uutta 

teknologiaa, sillä uusi teknologia on aina jollain tapaa erilaista kun teknologia, jota 

se on korvaamassa. Uusissa laitteissa on tyypillisesti uusia ominaisuuksia ja 

toimintoja, joiden kaltaisia ei ole ollut korvattavissa teknologioissa. Toisaalta niistä 

puuttuvat edellisen laitteen vanhentuneiksi katsotut toiminnallisuudet. Siksi täyden 
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hyödyn irti ottaminen uudesta laitteesta vaatiikin mentaalimalliin uudelleen 

rakentamista ainakin osittain, jotta tähän malliin mahtuvat uudet ominaisuudet 

uudesta laitteesta ja toisaalta korvattavan laitteen vanhojen ominaisuuksien 

puuttuminen. (Zhang ja Xu 2011, 204).  

Verrattuna mentaalimallien ylläpitämiseen, on mentaalimallien rakentaminen 

käyttäjän kannalta hankalampaa, sillä se vaatii uuden informaation ja vanhojen 

mentaalimallien välisen epäjohdonmukaisuuden käsittelemistä (Zhang ja Xu 2011,  

204). Tämä vaatii ylimääräistä ponnistelua (Vandenbosch ja Higgins 1996) ja voi  

olla käyttäjän kannalta turhauttava prosessi (d’Apollonia et al. 2004). Siksi olisikin 

hyvä pyrkiä vahvistamaan ja ylläpitämään olemassa olevia käsityksiä niin paljon 

kuin se on mahdollista, ja vasta tilanteessa, jossa ei ole olemassa vertailukohtaa 

rakentaa kokonaan uutta mallia.  

Mentaalimallien muokkaaminen  

Mentaalimallit voidaan nähdä, kuten Johnson-Laird (1994) tapana esittää tietoa ja 

näiden mallien manipulointia järkeilyn muotona. Hänen mukaansa 

mentaalimalliteoria voi selittää miksi ylipäänsä pystymme ymmärtämään 

esimerkiksi kirjoitettua tekstiä. Järkeilyn avulla voidaan siis myös muokata 

ihmisten henkilökohtaisia mentaalimalleja. Senge (1992) on luonut suuntaviivat 

sille, miten tätä voidaan tehdä.  

Meidän ajatuksemme liikkuvat valonnopeudella, mikä, ironista kyllä, hidastaa 

usein oppimista koska meillä on tapana hypätä yleistämään asioita niin nopeasti 

ettemme tule testanneeksi niitä. Senge kutsuu tätä ilmiötä artikkelissaan (1992, 8) 

abstraktioloikaksi  (leap of abstarction), jossa otamme palan informaatiota ja 

yleistämme sen totuudeksi kyseenalaistamatta sen paikkansapitävyyttä. 

Opettajien tapauksessa tämä voisi tarkoittaa vaikkapa tabletin kokeilua 

matematiikan opettamisen apuvälineenä ja sen hylkäämistä heti ensimmäisen 

hankaluuden osuessa kohdalle todeten, ettei tabletti sovi ollenkaan matematiikan 

opetukseen. Senge (1992, 8-9) esittelee myös tapoja havaita ja kyseenalaistaa 

näitä abstraktioloikkia: Ensimmäisenä tulee kysyä itseltään: ”Mille datalle perustan 

yleistykseni?” Seuraavaksi tulee esittää itselleen kysymys ”Olenko valmis 
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hyväksymään, että tämä yleistys saattaa olla epätarkka tai harhaanjohtava?”. 

Tämänkin kysyminen tietoisesti on Sengen mukaan tärkeää, sillä jos vastaus on 

”ei”, ei  ole mitään järkeä jatkaa eteenpäin. Mikäli yleistyksen kyseenalaistamiseen 

ollaan valmiita, on seuraava vaihe tämän yleistyksen selkeä erottaminen datasta, 

joka on johtanut tähän päättelyyn. Opettajaesimerkissä tulisi opettajan palata 

yleistyksensä alkulähteelle ja nähdä, että hänen kohtaamansa hankaluus oli syynä 

oman mielipiteen syntymiselle.  

Myös kyselemisen ja vastailemisen (inquiry & advocacy) tasapainottaminen ja 

sekoittaminen keskustelussa on Sengen mukaan (1992, 9-10)  tärkeää, kun 

halutaan antaa mahdollisuus omien mentaalimallien muokkautumiselle. Jos vain 

kyselemme, piilotamme oman näkemyksemme muilta ja jos vain vastaamme, 

emme ymmärrä muiden näkökulmia. Tilanteessa, jossa kaksi ”vastailijaa” kohtaa 

ja olisivat jopa kiinnostuneita toistensa näkökulmista, vie heidän tapansa 

argumentoida omaa kantaansa molemmilta mahdollisuuden oppia toisiltaan ja 

näin muokata omia mentaalimallejaan. Argumentoinnin jatkumisen ja 

voimistumisen lumipalloefektin voi Sengen mukaan (1992, 9) katkaista kysymällä 

muutaman yksinkertaisen avaavan kysymyksen kuten ”Mikä toi sinut tähän 

johtopäätökseen?” ja ”Voisitko perustella mielipiteesi minulle”, eli toisin sanoen, 

voitko näyttää minulle dataa tai kokemuksia, joilla perustelet väitteesi. Myöskään 

pelkkä kyseleminen ei ole hyvästä, vaikka se voikin olla elintärkeää kun halutaan 

rikkoa voimistuvaa vastailua, mutta niin kauan kuin yksilö ei opi yhdistämään 

kysely- ja vastailutaitoja, on oppiminen hyvin rajoitettua.  Oppiminen näkyy lopulta 

uudessa toiminnassa, ei uuden informaation sisään ottamisessa tai ideoinnissa. 

Muutoin voimme kuvitella, että olemme ”oppineet” jotakin vaikka olemme 

kehittäneet vain ajatuksia jättäen käyttäytymisemme ennalleen. 
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 TEKNOLOGIAN OMAKSUMINEN 4.

Teknologian omaksuminen on prosessi, johon vaikuttavat monet tekijät. Näitä 

tekijöitä esitellään tarkemmin tässä luvussa. Lopuksi luvussa käydään läpi TRITS-

malli, jossa tuodaan esiin tyypillisimpiä opettajien teknogianomaksumusryhmiä.  

4.1 Teknologian hyväksymismalli 

Teknologian hyväksymismalli, englanniksi Technology acceptance model (TAM), 

on yksi käytetyimpiä teorioita kun halutaan selvittää miksi yksilö tai organisaatio 

omaksuu tai on omaksumatta uusia teknologisia ratkaisuja. Mallin katsotaan 

syntyneen Fred Davisin (Davis, 1986; Davis, Bagozzi, & Warshaw, 1989) 

luomana, ja se on Venkateshin (2000, 343) mukaan jopa eniten sovellettu malli 

omalla alueellaan. Teo (2010) on tutkinut teknologian hyväksymismallin 

vastaavuutta opetusteknologian käyttöönottoa tarkastelevassa tutkimuksessaan ja 

todennut sen hyvin toimivaksi tähänkin kontekstiin. Näin ollen sen avulla 

voidaankin hyvin selittää ilmiötä, jota tässä lopputyössä on tutkittu.   

TAM pohjautuu alun perin Fishbeinin vuonna 1967 esittelemään ja hänen sekä 

Ajzenin vuonna 1975 parantelemaan harkitun toiminnan teoriaan (Theory of 

Reasoned Action, TRA). Tämä teoria rationaalisesta käyttäytymisestä perustuu 

oletukselle, jonka mukaan ihmiset ovat kohtalaisen  rationaalisia ja käyttävät 

saatavilla olevaa tietoa systemaattisesti hyväkseen. Sen tavoitteena on suhteuttaa 

uskomukset asenteisiin, asenteet toimeenpanoaikomuksiin ja toimeen-

panoaikomukset todelliseen käyttäytymiseen. Toimeenpanoaikomuksen asteella 

kuvataan TRA-mallissa sitä, kuinka voimakas on yksilön todellinen aikomus toimia 

tietyllä tavalla.(Fishbein ja Ajzen 1975, 288). Asenteen on Fisbeinin ja Ajzenin 

tutkimuksessa määritelty olevan ”yksilön positiivinen tai negatiivinen tunne 

kyseessä olevaa käyttäytymistä kohtaan”. Subjektiiviset normit puolestaan 

tarkoittavat tässä tapauksessa yksilön käsityksiä siitä, että hänelle tärkeimmät 

ihmiset ajattelevat, että hänen pitäisi toimia tai olla toimimatta tietyllä tavalla 

(Fishbein ja Ajzen 1975, 302). Uskomukset ovat tässä mallissa yksilön 

subjektiivinen todennäköisyysuskomus siitä, että tietynlainen käyttäytyminen 
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johtaa tiettyyn lopputulokseen. Arviolla taas tarkoitetaan tiettyyn seuraukseen 

liittyvää implisiittistä arvioivaa vastetta (Fishbein ja Ajzen 1975, 29).  

Alla (Kuva 2) teknologian omaksumismallin luojan Davisin (1989, 983-984) 

esittämänä harkitun toiminnan teoria. Tämän mallin mukaan siis ihmisen todellinen 

käyttäytyminen riippuu hänen omasta toimeenpanoaikomuksestaan (behavioral 

intention, BI) ja toimeenpanoaikomus puolestaan riippuu sekä asenteesta tällaista 

käyttäytymistä kohtaan (attitude, A) että subjektiivisista normeista, SN (Davis et al. 

1989). Tästä saadaan kaava, jolla käyttäytymistä voidaan TRA:n mukaan 

ennustaa:  

BI = A + SN 

 

 

Kuva 2 Harkitun toiminnan teoria TRA (Davis et al. 1989, 948) 

 

TRA on hyvin yleispätevä malli ja se on suunniteltu “selittämään käytännössä mitä 

vain ihmisten käyttäytymistä” (Fishbein ja Ajzen 1980, s. 4). Myös teknologian 

hyväksymistä voidaan selittää sen avulla; onhan sekin yksi käyttäytymisen muoto. 

Davis kuitenkin näki (1986), että teknologian, erityisesti tietotekniikan, 

hyväksymistä kuvaamaan tarvitaan yksityiskohtaisempi ja juuri tätä tarkoitusta 

varten suunniteltu malli. Sen takia hän esitteli 1986 teknologian hyväksymismallin 

TAM:n TRA:n pohjalta. Tätä mallia hän edelleen kehitteli Fisbeinin ja Ajzenin 

kanssa 1989. Tämä versio on viitatuin ja käytetyin. Se on esitelty kuvassa 3. TAM 
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on huomattavasti vähemmän yleispätevä kuin TRA, sillä se on suunniteltu 

nimenomaan tietotekniikan hyväksymistä silmällä pitäen. Koska malli sisältää 

tutkimustuloksia tietotekniikan tutkimuksesta vuosikymmenien ajalta, se soveltuu 

Davisin et al. (1989) mukaan erittäin hyvin  tietoteknisten laitteiden omaksumisen 

kuvaamiseen.  

Teknologian hyväksymismallin merkittävin ero TRA:han on sen esittelemät 

teknologian käyttöaikomukseen (TRA:ssa toimeenpanoaikomus) vaikuttavat koettu 

hyödyllisyys, englanniksi perceived usefullness, U, ja koettu helppokäyttöisyys, 

englanniksi perceived ease of use, EOU. (Davis et al. 1989). Nämä käsitteet  

avataan tarkemmin luvussa 4.1.1. Kuten TRA:ssa, myös TAM:ssa nähdään että 

tietotekniikan käyttö riippuu lopulta BI:stä (toimeenpanoaikomus/käyttöaikomus), 

mutta TAM:ssa nähdään BI:n johtuvan henkilön asenteesta laitteen käyttämistä 

kohtaan (A) ja koetusta hyödyllisyydestä (U). Näin ollen TAM:ia kuvaava kaava on 

Davisin et al. (1989, s. 4) mallissa:  

BI = A + U 

 

 

Kuva 3 Teknologian hyväksymismalli TAM (Davis et al. 1989, 985) 

Vahvin suhde TAM:issa on A-BI. Mikäli muissa tekijöissä ei tapahdu muutoksia, 

ihmiset tekevät asioita, joita kohtaan heillä on positiivinen asenne. U-BI suhde 

perustuu ajatukselle, jonka mukaan työympäristössä ihmiset luovat aikomuksia 

tekemiselle, jonka he uskovat nostavan työnsä tehokkuutta riippumatta siitä onko 

tätä kohtaan suhtautuminen muuten positiivista vai negatiivista. Kuten kuvasta 3 
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nähdään, koetulla helppokäyttöisyydellä ja hyödyllisyydellä on vaikutusta siihen 

millaisia asenteita ihmisillä on. Näin ollen saadaan yhtälö:  

(Davis et al. 1989, 986-987) 

A = U + EOU 

Koettu helppokäyttöisyys voi vaikuttaa huomattavasti koettuun hyödyllisyyteen. 

Ylimääräinen työ, joka aiheutuisi liian hankalan laitteen käytön opettelusta 

saadaan säästettyä, jos laite koetaan riittävän helppokäyttöiseksi, mikä puolestaan 

vaikuttaa koettuun hyödyllisyyteen. Työn tehokkuus paranee nopeammin, kun 

tämä ylimääräinen vaihe jää pois. Toinen TAM:in koettuun hyödyllisyyteen 

vaikuttava tekijä on ulkoiset muuttujat. Esimerkiksi opettamalla käyttäjiä uuden 

laitteen tuomasta tehokkuudesta, voidaan ulkopuolelta vaikuttaa henkilön 

kokemaan hyödyllisyyteen. Siispä koettuun hyödyllisyyteen vaikuttavista tekijöistä 

saadaan kaava:  

 (Davis et al. 1989, 987) 

U = EOU + Ulkoiset muuttujat 

Käytetäänkö uutta laitetta aidosti työskentelyn apuvälineenä? TAM-mallin mukaan 

sen määrittää lopulta aikomus käyttää  tätä teknologiaa työhön liittyvissä 

tehtävissä. Esimerkiksi Yi ja Hwang löysivät vuonna 2003 merkittävän suoran 

yhteyden käyttöaikomuksen ja web-pohjaisen työalustan aidon käytön kanssa. 

Yuen ja Ma (2008, 235) puolestaan näkevät, että TAM:n ja käyttöaikomuksen 

avulla voidaan ennustaa opettajien aikeita käyttää uusia laitteita opetustyön 

apuvälineenä ja sitä kautta kehitystyötä ja koulutusta voidaan ohjata oikeille 

alueille.  

Kuten millä tahansa teorialla, on myös TAM:lla omat rajoitteensa. Koska se 

perustuu harkitun toiminnan teoriaan, oletetaan siinä että ihmiset käyttäytyvät 

rationaalisesti ja käyttävät saatavilla olevaa tietoa hyväkseen ennen kuin ottavat 

uusia laitteita käyttöönsä. Näin ei kuitenkaan luonnollisesti aina käyttäydytä. 

Esimerkiksi ensimmäisen iPadin ilmestyessä monet jonottivat sitä jo etukäteen 
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kaupan ovella,  vaikka kenelläkään ei voinut olla mitään käsitystä siitä miten iPad 

toimii eli onko se jollain tapaa hyödyllinen tai helppokäyttöinen. Tai vaikka 

virtuaalitodellisuuslasien opetuskäytöstä ei vielä ei juurikaan sovelluksia valmiina, 

ovat ensimmäiset innokkaat opettajat jo hankkimassa niitä. Toinen TAM:n suuri 

heikkous on, ettei se kerro miten teknologiasta voidaan tehdä helppokäyttöistä tai 

hyödyllistä (Venkatesh ja Davis 1996). Teoria ei siis anna mitään 

suunnitteluohjeita paremmalle teknologialle lukuun ottamatta hyvin yleisluontoisia 

lausahduksia ”Varmista että se on helppokäyttöistä” tai ”Varmista että laite on 

hyödyllinen”.  

4.1.1 Koettu hyödyllisyys ja -helppokäyttöisyys 

Koettu hyödyllisyys ja koettu helppokäyttöisyys ovat ihmisten subjektiivisia 

näkemyksiä laitteista, eivätkä täten aina heijasta objektiivista todellisuutta (Davis 

1989, 320). Toisin sanoen, vaikka laite esimerkiksi parantaisikin objektiivisesti 

katsoen suorituskykyä, ihmiset eivät todennäköisesti ota sitä käyttöönsä, jos eivät 

itse koe sitä hyödylliseksi (Alavi ja Henderson 1981). Mentaalimalleilla ja itse 

luoduilla todellisuuksilla on siis valtavasti merkitystä kun katsotaan näitä määreitä.  

Sekä koettu hyödyllisyys että koettu helppokäyttöisyys korreloivat Davisin 

alkuperäisessä tutkimuksessa vahvasti laitteiden käytön kanssa. Näistä kahdesta 

kuitenkin hyödyllisyydellä oli vahvempi yhteys käyttöön, kuten TAM-malli esittää. 

Eli tilanteessa, jossa laite koettiin hankalaksi käyttää, mutta sen katsottiin tuovan 

merkittävää lisäarvoa työlle, se saatettiin kuitenkin ottaa käyttöön.  Vaikka laitteen 

vaikeakäyttöisyys voikin joissain tapauksissa estää muuten hyödyllisen 

järjestelmän käyttöönoton, usein se ei sitä kuitenkaan tehnyt. Sen sijaan 

tutkimuksen mukaan helppokäyttöisyydellä ei voi mitenkään kompensoida 

järjestelmää, joka ei muuten käyttäjien mielestä ole hyödyllinen. (Davis 1989, 333-

334) 

Koettu hyödyllisyys 

Ihmisillä on tapana käyttää laitteita niin kauan kun he uskovat niiden helpottavan 

omaa työtään. Davis (1989, 320) kutsuu tätä artikkelissaan koetuksi 
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hyödyllisyydeksi (englanniksi perceived usefullness). Hän määrittelee koetun 

hyödyn seuraavasti: ”aste, jonka mukaan ihminen uskoo tietyn järjestelmän 

käyttämisen auttavan omaa työntekoaan”. Tavoitetila on olennainen kun mietitään 

laitteen tuottamaa hyötyä käyttäjälleen. Harvoin tavoitteena on laitteen 

käyttäminen itsessään, vaan se on työkalu, jota käytetään oikean tavoitteen 

saavuttamiseen (Sinkkonen et al. 2006, 36). Tavoitetila voi olla esimerkiksi 

maantiedon tunnilla Suomen merkittävimpien kaupunkien sijaintien opettelu. 

Opettaja voi tilanteessa nähdä helpommaksi tablettien käytön ja sieltä karttojen 

selaamisen, kuin karttakirjojen kaikille jakamisen. Tällöin opettaja kokee laitteen 

hyödyttävän omaa työntekoaan.  

Davis tutki yhdessä Venkateshin kanssa vuonna 2000 tarkemmin koettuun 

hyödyllisyyteen vaikuttavia tekijöitä. He kehittivät tämän pohjalta teknologian 

hyväksymismalliin laajennuksen, jota kutsutaan TAM2-malliksi. Mallilla voidaan 

selittää koettuun hyödyllisyyteen vaikuttavia tekijöitä. Kuvassa 4 esitellään nämä 

havaitut vaikuttavat tekijät, jotka ovat mallin mukaan sosiaalisen vaikutuksen 

tekijät: subjektiivinen normi (subjective norm) ja imago (image) sekä kognitiiviset 

tekijät: yhteys työtehtäviin (job relevance), tuloksen laatu (output quality), tulosten 

esiteltävyys (result demonstrability) sekä jo TAM-mallista tuttu koettu 

helppokäyttöisyys. Myös käyttäjän kokemus ja järjestelmän käytön 

vapaaehtoisuus vaikuttavat koettuun hyödyllisyyteen subjektiivisen normin kautta 

TAM2-mallissa. (Venkatesh ja Davis 2000) 
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Kuva 4 Koetun hyödyllisyyden taustatekijät (Venkatesh ja Davis 2000, 188) 

Tärkein sosiaalisen vaikutuksen ilmentymä on Venkateshin ja Davisin (2000) 

havaintojen mukaan subjektiivinen normi, eli se, että käyttäjälle tärkeiden 

henkilöiden mielipiteet asiasta vaikuttavat henkilön omaan mielipiteeseen. 

Tilanteessa, jossa käyttäjän on ”pakko” käyttää teknologiaa, subjektiivinen normi 

ilmenee myöntymisenä. Tällöin teknologiaa saatetaan aikoa käyttää omasta 

haluttomuudesta huolimatta, jos työtoverit ja esimies ovat sitä mieltä, että niin 

pitäisi tehdä. Vastaavanlaista myöntymistä ei sen sijaan esiinny vapaaehtoisissa 

käyttötilanteissa. Subjektiivisen normin vaikutus käyttöaikomuksiin koetun 

hyödyllisyyden kautta ilmenee sisäistämisenä. Käytännössä siis käyttäjä sisäistää 

itselleen tärkeän henkilön uskomuksen omakseen, ja kokee siksi järjestelmän 

käytön hyödylliseksi. Sekä myöntymisen että sisäistämisen vaikutus koettuun 

hyödyllisyyteen vähenee ennen pitkää ajan myötä, sillä kokemuksen kautta 

käyttäjä saa myös omakohtaista tietoa teknologian hyödyllisyydestä. (Venkatesh ja 

Davis 2000). Songin, Singletonin, Hillin, ja Kohin  (2004) tutkimus on myös 

osoittanut, että käyttäjän aiempi kokemus minkä tahansa tietotekniikan käytöstä 
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kouluympäristössä vaikuttaa siihen miten hyödylliseksi he kokevat mahdollisen 

tulevan oppimisteknologian.  

Imago sosiaalisen vaikutuksen ilmentymänä viittaa siihen, että tietyn teknologian 

hyödyntämisen koetaan parantavan omaa asemaa työyhteisössä ja siten lisäävän 

vaikutusvaltaa. Tämän taas koetaan lisäävän oman työn tuottavuutta, eli tässä 

tapauksessa laitteen käytöstä koettua hyödyllisyyttä. Imagon vaikutus koettuun 

hyödyllisyyteen ei subjektiivisten normien tavoin vähene ajan myötä, sillä 

teknologia käytöstä saavutettu status tuo hyötyä käyttäjälle niin kauan kuin 

työyhteisön sosiaaliset normit puoltavat kyseisen teknologian käyttöä. (Venkatesh 

ja Davis 2000.) 

Kognitiiviset prosessit vaikuttavat koettuun hyödyllisyyteen kun käyttäjät käyttävät 

mentaalisia mielikuvia eli mentaalimalleja, sen arvioimiseen, kuinka uusi 

teknologia suoriutuu tehtävistä, joita täytyy tavoitteiden saavuttamiseksi suorittaa. 

Kognitiiviset prosessit ilmenevät yhteytenä työtehtäviin, tuloksen laatuna ja 

tulosten esiteltävyytenä. Käyttäjä siis arvioi mielessään, mihin työhön liittyviin 

tehtäviin uudesta teknologiasta on apua, tai onko siitä ollenkaan apua, miten hyvin 

se suorittaa sille osoitetut tehtävät ja miten ymmärrettäviä tulokset ovat 

työtehtävien suorittamisen kannalta. Näiden kognitiivisten tekijöiden vaikutus ei 

vähene ajan ja kokemuksen myötä, vaan järjestelmän kyky suorittaa työn kannalta 

tärkeät tehtävät pysyy myös ajan kuluessa pohjana hyödyllisyyden arvioinnille. 

(Venkatesh ja Davis 2000.) 

Opettajan täytyy tarkastella teknologian käyttökelpoisuutta oman näkökulmansa 

lisäksi myös oppilaan näkökulmasta. Haaparanta (2008, 62-108) kehitti omassa 

väitöskirjassaan alkuperäisen TAM-mallin pohjalta opettajien TAM-mallin (kuva 5), 

joka ottaa tämän seikan huomioon. Haaparannan (2008, 78) mukaan: ”Opettajan 

näkökulmasta katsottuna oleellista on opettajan työprosessien helpottaminen ja 

yksinkertaistaminen. Oppilaan näkökulmasta oleellista on taas oppiminen. 

Opettaja, joka tarkastelee teknologian käyttökelpoisuutta opetuksessa 

voimakkaasti oppilaan näkökulmasta, on valmis tekemään jopa lisätöitä, jotta 
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teknologia palvelisi entistä paremmin oppilaiden tarpeita. Oman työn 

näkökulmasta teknologian käyttökelpoisuutta tarkasteleva näkee teknologian 

enemminkin työvälineenä, joka helpottaa, nopeuttaa ja tehostaa opettajan omaa 

työprosessia.”  Erona alkuperäiseen TAM-malliin, opettajien TAM-mallissa koettu 

hyödyllisyys onkin jaettu kahteen erilliseen osaan: käyttökelpoisuuteen 

oppimisessa ja hyödyllisyyteen opettajan oman työprosessin helpottamisessa. 

 

Kuva 5 Opettajien TAM-malli (Haaparanta 2008, 78) 

  

Koettu helppokäyttöisyys 

Davisin (1989, 320)  mielestä toinen merkittävä tekijä uusien tietoteknisten 

laitteiden omaksumisessa on koettu helppokäyttöisyys (englanniksi perceived 

ease of use). Ihmiset uskovat usein, että uusi laite on liian hankala käyttää ja sen 

käyttämisestä koituvat hyödyt ovat liian pieniä verrattuna vaivaan, joka sen 

käyttämisestä koituu. Koetun helppokäyttöisyyden Davis (1989, 320) määrittelee 

näin: ”aste, jonka mukaan ihminen uskoo tietyn järjestelmän käyttämisen olevan 

vaivatonta”.  Käyttäjät saattavat tuntea olonsa epämukavaksi tilanteessa, joissa 

heidän oletetaan hyödyntävän tietotekniikkaa opetuksessa ja oppimisessa mikäli 

heillä ei  ole aiempaa kokemusta samankaltaisten laitteiden käytöstä (Reed ja 

Geissler, 1995), jolloin he helpommin kokevat laitteen vaikeakäyttöiseksi. Myös 

samankaltaisen tietotekniikan käytöstä muissa yhteyksissä on etua koettuun 

helppokäyttöisyyteen (Straub, Keil, ja Brenner, 1997) eli jos opettaja on 
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onnistuneesti käyttänyt tabletteja muissa yhteyksissä, hän suhtautuu 

todennäköisemmin positiivisesti niihin myös työkäytössä.  

Venkateshin ja Davisin (2000)  TAM2 malli sekä Haaparannan (2008) Opettajien 

TAM-malli siis sovelsivat ja laajensivat alkuperäistä teknologian hyväksymismallia 

koetun hyödyllisyyden osalta, mutta koettuun helppokäyttöisyyteen ne eivät 

ottaneet kantaa. Sen sijaan Venkatesh (2000) on yksin tutkinut tarkemmin 

koettuun helppokäyttöisyyteen vaikuttavia tekijöitä teknologian hyväksymismallin 

taustalla. Hän on kehittänyt teoreettisen kehyksen, jonka avulla selitetään miten 

koettu helppokäyttöisyys muodostuu ja toisaalta muuttuu käyttäjien kehittyessä 

aloittelevista käyttäjistä kokeneemmiksi käyttäjiksi. Nämä kuvassa 6 kuvatut 

koettuun helppokäyttöisyyteen ajan myötä vaikuttavat tekijät ovat Venkateshin 

(2000) mallissa alkuvaiheessa ankkuritekijät (anchors) ja pidemmän 

käyttökokemuksen jälkeen sopeutumistekijät (adjustments). 

 

Kuva 6 Koetun helppokäyttöisyyden taustatekijät (Venkatesh 2000, 346) 
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Ankkuritekijät ovat olennaisessa asemassa ennen kuin käyttäjillä on suoraa 

kokemusta käytössä olevasta teknologiasta. Käyttäjät siis ikään kuin ankkuroivat 

omat yleiset uskomuksensa tietotekniikan helppokäyttöisyydestä uuteen 

järjestelmään (Venkatesh 2000). Kun käyttäjällä ei ole vielä kokemusta uudesta 

teknologiasta, eivät hänen uskomuksensa sen helppokäyttöisyydestä eroa eri 

järjestelmien välillä. Näin ollen uuden järjestelmän tai teknologian käytön 

alkuvaiheessa käyttäjällä on sen helppokäyttöisyydestä yleisiä näkemyksiä, jotka 

olisivat sovellettavissa myös muihin uusiin teknologioihin (Venkatesh ja Davis 

1996). Ankkuritekijät ovat järjestelmästä tai teknologiasta riippumattomia 

kontrolliin, luontaiseen motivaatioon ja tunteeseen liittyviä rakenteita, joilla on 

tärkeä merkitys koetun helppokäyttöisyyden muodostumisessa (Venkatesh 2000).  

Kontrolliin liittyvät taustatekijät ovat käyttäjän henkilökohtainen arvio uuden 

tietotekniikan käyttötaidosta (computer self-efficacy) sekä käsitys ulkoisesta 

kontrollista siihen liittyen. Ensimmäinen näistä on sisäisen kontrollin ilmentymä ja 

sen kautta ihmiset arvioivat itseensä liittyviä mahdollisuuksia tai rajoituksia 

teknologian käyttöä kohtaan. Käsitys ulkoisesta kontrollista liittyy käyttäjän 

organisaation sisäisiin tukirakenteisiin sekä käyttäjän käsityksiin näistä rakenteista. 

Se miten organisaatiossa on aiemmin saanut apua vastaavissa tilanteissa, kun 

uutta teknologiaa on otettu käyttöön, vaikuttaa vahvasti käyttäjän käsitykseen 

ulkoisesta kontrollista. Mikäli käyttäjä luottaa, että hänen organisaatiossaan 

tuetaan riittävästi uuden teknologian käyttöä ja siihen tutustumiseen on saatavilla 

tarpeellista apua, on hänellä todennäköisimmin positiivinen kuva ulkoisesta 

kontrollista. (Venkatesh 2000). 

Käyttäjän luontaista motivaatiota kuvaamassa mallissa on 

tietotekniikkaleikkisyyden käsite (computer playfulness). Henkilöt, jotka 

suhtautuvat lähtökohtaisesti leikkisästi tietotekniikkaan, käyttävät usein uusia 

järjestelmiä ja laitteita ”huvikseen”. Heillä on myös taipumus aliarvioida uuden 

järjestelmän vaikeutta, sillä he nauttivat uusien järjestelmien käyttämisestä ja 

käytön opettelusta. Sen sijaan henkilöt, jotka tuntevat tietotekniikkapelkoa tai 
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näkevät uuden teknologian usein uhkaavana, reagoivat negatiivisemmin uusiin 

tietoteknisiin hankintoihin. (Venkatesh 2000). 

Kun uusi teknologia on saatu käyttöön ja käyttäjän kokemus siitä pikku hiljaa 

lisääntyy, alkavat koettuun helppokäyttöisyyteen vaikuttaa sopeutumistekijät 

objektiivinen käytettävyys ja koettu nautinto. Objektiivisella käytettävyydellä 

(objective usability) viitataan järjestelmän käytön ja käytettävyyden arviointiin 

aitojen kokemusta, ei siis mielikuvien, perusteella. Koettu mukavuus (perceived 

enjoyment) taas liittyy siihen miten mukavaksi järjestelmän käyttö koetaan 

riippumatta sen vaikutuksista työtehtäviin. (Venkatesh 2000). 

Ajan kuluessa ja kun uuteen teknologiaan ollaan sopeutumassa, muuttuvat myös 

koettuun helppokäyttöisyyteen vaikuttavat tekijät. Järjestelmäleikkisyyden rooli 

vähenee, kun järjestelmäkohtainen koettu mukavuus lisääntyy. Objektiivinen 

käytettävyys muokkaa käyttäjän arviota omasta käyttötaidoistaan sekä mahdollista 

pelkoa tietokoneita kohtaan. Käsitys ulkoisesta kontrollista muuttuu yleisistä 

havainnoista ja odotuksista tiettyä uuttaa tekniikkaa ja sen käyttöä koskevaksi. 

(Venkatesh 2000). 

4.2 Laitteen ominaisuuksien vaikutus 

Everett M. Rogers on luonut innovaation diffuusioteorian selittämään sitä miten 

ihmiset ottavat käyttöönsä uusia innovaatioita ja toisaalta kuinka nämä innovaatiot 

leviävät sosiaalisissa käyttäjäryhmissä. Hän määritteleekin diffuusion ajassa 

tapahtuvaksi prosessiksi, jossa innovaation leviäminen siirtyy tiettyjä kanavia pitkin 

sosiaalisessa järjestelmässä eteenpäin (Rogers 1995, 5). Tutkielmassa on valittu 

luvun 4.3 TRITS-malli selittämään opettajien jakautumista erilaisiin ryhmiin 

mobiiliteknologian omaksumisen perusteella. Tätä osaa innovaation 

diffuusioteoriasta ei tarkastella tarkemmin. Sen sijaan Rogersin malli auttaa 

ymmärtämään innovaation omaksumista laitteen ominaisuuksien vaikutuksen 

perusteella. Tämä on myös tämän työn kannalta olennaista osuutta Rogersin 

teoriasta. Agarwal (2000, 90) on todennut, että diffuusioteoriassa ”potentiaaliset 

käyttäjät tekevät innovaation hyväksymis- ja hylkäämispäätöksiä perustuen 
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uskomuksiin, joita he muodostavat innovaatioista”. Tämä vastaa hyvin sekä 

mentaalimallien että TAM:n näkemystä innovaatioiden omaksumisesta. 

Diffuusioteoria sopiikin hyvin näiden kanssa yhdessä käytettäväksi tältä osin.  

Rogersin mallissa on viisi tärkeää innovaation tekijää, joiden avulla voidaan 

ennustaa ottavatko potentiaaliset käyttäjät sen käyttöönsä. Nämä ovat: 

suhteellinen hyöty, yhteensopivuus, kokeiltavuus, näkyvyys ja monimutkaisuus. 

Mikäli neljän ensimmäisen tunnusmerkit yksilön mielestä täyttyvät ja laite on 

hänen mielestään riittävän yksikertainen, omaksuu hän sen nopeammin 

käyttöönsä. Näiden ominaisuuksien on myös todennettu olevan tärkeimmät 

innovaation omaksumisnopeutta selittävät tekijät. (Rogers 1995, 16).  

Suhteellisella edulla viitataan siihen asteeseen, jonka mukaan innovaatio 

mielletään parempana kuin alkuperäinen idea tai tuote, jonka se korvaa. 

Saavutettua etua voidaan mitata taloudellisella hyödyllä, mutta sosiaalinen arvo, 

käytännöllisyys ja tyytyväisyys ovat yhtälailla tärkeitä mittareita. Sillä ei ole 

niinkään väliä onko innovaatiolla objektiivisesti tarkasteltuna etua korvaaviin 

laitteisiin, vaan tässäkin on tärkeää kokeeko käyttäjä sen paremmaksi. (Rogers 

1995, 15).  

Yhteensopivuudella tarkoitetaan ennen kaikkea yhteensopivuutta käyttäjän 

aiempien kokemusten, arvojen ja tarpeiden kanssa. Ajatuksena on, että näiden 

kanssa huonosti yhteensopivaa innovaatiota ei oteta yhtä nopeasti käyttöön kuin 

hyvin yhteensopivaa, koska huonosti yhteensopivan laitteen omaksuminen vaatii 

myös uuden arvojärjestelmän omaksumista, mikä on suhteellisen hidas prosessi. 

(Rogers 1995, 15-16). Jokainen uusi omaksuttu innovaatio myös vaikuttaa omalta 

osaltaan opettajan mielipiteisiin, uskomuksiin, arvoihin ja näkemyksiin opetuksesta 

(Hoerup 2001).  

Monimutkaisuudella tarkoitetaan sitä kuinka vaikeaksi käyttäjä kokee innovaation 

ymmärtämisen ja käytön. Osa innovaatioista on kaikille helppoja ymmärtää ja 

käyttää.  Sellaiset innovaatiot, jotka ovat yksinkertaisia ymmärtää omaksutaan 
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nopeammin kuin laitteet, jotka vaativat uusien taitojen kehittämistä. (Rogers 1995,  

16).  

Kokeiltavuus on Rogersin (1995, 16) mallissa käytännössä mahdollisuutta testata 

rajoitetusti laitetta etukäteen. Tämän ansiosta potentiaalisilla käyttäjillä on 

vähemmän epävarmuutta niiden toimivuudesta, sillä käyttöä on mahdollista oppia 

sitä oikeasti käyttämällä. Innovaatiot, joiden käyttöä päästään harjoittelemaan ja 

kokeilemaan niiden luonnollisessa ympäristössä omaksutaan siis helpommin 

käyttöön.  

Näkyvyydellä taas viitataan siihen kuinka helposti ja selkeästi innovaation tuomat 

hyödyt ja tulokset ovat muiden kuin käyttäjän itsensä havaittavissa. Tällainen 

näkyvyys edesauttaa käyttäjän lähipiirissä syntyvää keskustelua laitteesta, kun 

käyttäjän tuttavat kyselevät sen tuomista eduista. (1995, 16). Tablettien 

käyttötilanteissa opettajat saattavat nähdä kuinka toisen luokan oppilaat ovat 

innostuneempia jostakin opeteltavasta asiasta päästyään tutustumaan siihen 

tabletin avulla. He kiinnostuvat asiasta ja kyselevät sitten kollegoiltaan tabletin 

käytön mahdollisista hyödyistä. 

4.3 TRITS-malli  

Rubegni ja Landoni (2013) tutkivat neljän vuoden ajan opettajaryhmää ja heidän 

mobiililaitteiden käyttöään. Tämän tutkimuksen ja teorian pohjalta he loivat TRITS-

mallin (teacher role in introducing technology at school) selittämään eri rooleja, 

joita opettajat ottavat mobiiliteknologian integroimisessa opetukseen. TRITS-malli 

siis kertoo millaisia erilaisia innovaationomaksujaryhmiä opettajien keskuudesta 

voidaan havaita liittyen mobiiilaitteiden ottamiseen osaksi heidän opetustaan.  

Malli auttaa tutkijoita ja hallintohenkilökuntaa ennustamaan potentiaalisesti 

ongelmallisia tilanteita ja reagoimaan näihin etukäteen. Se myös antaa opettajille 

suuntaviivat ja auttaa heitä ymmärtämään oman roolinsa ja vastuunsa (Rubegni ja 

Landoni 2013, 7).  
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Kuvassa 7 on kuvattuna Rubegni ja Landonin matriisimuotoinen TRITS-malli. Sen 

kaksi ulottuvuutta ovat: 1) osallistumisen taso luokassa tapahtuviin aktiviteetteihin 

täysin osallistuvasta ja läsnä olevasta ei lainkaan osallistuvaan (engaged vs. not 

engaged) sekä 2) teknologian läsnäolo luokassa aktiivisesta passiiviseen (active 

vs. passive). Näiden dimensioiden pohjalta on hahmoteltu neljä eri opettajaroolia 

proaktiivinen (proactive), fasilitaattori (facisilatator), johtaja (manager) sekä 

seuraaja (follower). Yksi opettaja voi todellisuudessa toimia yhden tai useamman 

roolin mukaisesti tai vaihtaa paikkaansa ajan kuluessa roolista toiseen. Näillä 

kuitenkin saadaan hahmoteltua perusroolit, joita opettajat ottavat teknologian 

tuomisessa mukaan opetukseen. (Rubegni ja Landoni, 2013, 7-8)  

 

Kuva 7 TRITS-malli (Rubegni ja Landoni 2013, 7) 
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Proaktiiviset opettajat tekevät itse aloitteen uuden teknologian käyttämisestä sekä  

tuomisesta mukaan erilaisiin opetustilanteisiin. He käyttävät luovuuttaan ja 

kokemustaan hyväksi ymmärtääkseen uuden teknologian hyödyntämisen 

potentiaalin ja rajoitteet ja ovat aktiivisia integroimaan teknologiaa osaksi koulun 

toimintatapoja. Proaktiiviset opettajat myös auttavat muita opettajia käyttämään 

digitaalisia resursseja ja laitteita osana opetusta. Proaktiiviset opettajat ovat 

tyypillisesti lähellä oppilaita ja seuraavat heidän tekemisiään ja sitä saavuttavatko 

nämä teknologian tarjoamia koulutuksen hyötyjä. He käyttävät siis teknologiaa 

aktiivisesti luokassaan ja stimuloivat myös oppilaita omaksumaan teknologiaa 

osaksi omaa oppimistaan. (Rubegni ja Landoni 2013, 7) 

Fasilitaattorit keskittävät tekemisensä oppilaiden tukemiseen teknologian 

käyttämisessä. Heidän roolinsa ei ole ainoastaan kertoa oppilaille miten 

teknologiaa käytetään, vaan myös rohkaista ja helpottaa näiden omaa oppimista 

ongelmanratkaisun avulla. Fasilitaattorit antavat oppilaille vastuun löytää paras 

mahdollinen tapa hyödyntää digitaalisia resursseja ja laitteita oppimistehtävän 

ratkaisemiseksi. Tyypillisesti tällaiset opettajat järjestävät puitteet eli käytännössä 

aikataulun ja tehtävänannon luokassa tapahtuvalle aktiviteetille ja jättää sen 

toteuttamisen sitten oppilaille. (Rubegni ja Landoni 2013, 7) 

Johtajat ohjaavat ja hallinnoivat hanketta, jossa teknologiaa tuodaan opetukseen. 

He johtavat toisten opettajien ja muun koulun henkilökunnan suhdetta sekä 

valvovat virallisen opetussuunnitelman toteutumista ja auttavat toisia opettajia 

sopeuttamaan omaa toimintaansa sen mukaiseksi. (Rubegni ja Landoni 2013, 7) 

Seuraajat eivät itse ota aktiivista roolia teknologian integroimiseksi osaksi omaa 

opetustaan, vaan seuraavat siitä annettuja ohjeita. Rooli on kuitenkin tärkeä, sillä 

heillä on mahdollisuus panna käytäntöön toisten tekemät päätökset, vaikka heillä 

ei omia ideoita olisikaan. (Rubegni ja Landoni 2013, 8) 
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4.4 Innovaation ominaisuuksien ja TAM:in yhteneväisyydet 

Lee, Hsieh ja Hsu käsittelivät vuoden 2011 tutkimuksessaan opettajien 

elektronisen oppimisen sovelluksien omaksumista teknologian hyväksymismallin 

ja innovaation viiden tärkeimmän ominaisuuden avulla ja havaitsivat näiden välillä 

yhteneväisyyksiä. Alkuperäisissä hypoteeseissaan Lee et al. (2011, 127-128) 

otaksuivat kaikkien viiden tekijän vaikuttavan sekä koettuun helppokäyttöisyyteen, 

koettuun hyötyyn, että käyttöaikomukseen. Kuten kuvasta 8 näkee, niin kaikilla 

laitteen ominaisuuksilla ei heidän tutkimuksen mukaan kuitenkaan ollut 

merkittävää suoraa yhteyttä sekä koettuun hyötyyn, että koettuun 

helppokäyttöisyyteen, mutta kaikki ne vaikuttavat omalta osaltaan 

käyttöaikomukseen.  

 

Kuva 8 Innovaation ominaisuuksien ja teknologian hyväksymismallin yhtenevyydet 

(Lee, Hsieh & Hsu 2011) 

Suhteellisella hyödyllä sekä yhteensopivuudella havaittiin Lee et al. (2011) 

tutkimuksessa olevan merkittävä yhteys koettuun hyötyyn. Tutkimuksen mukaan 

opettajilla oli tapana harkita ennen sovelluksen käyttöönottoa onko elektroninen 

oppimisen sovellus relevantti heidän työtehtäviensä kannalta ja täyttääkö se 
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työtehtävän vaativat tarpeet. Jos käyttäjät havaitsivat elektronisen oppimisen 

sovelluksen paremmaksi kuin perinteiset opetusmetodit he saattoivat kokea nämä 

hyödyllisemmiksi. Lee et al. (2011, 133). Monimutkaisuuden osalta sekä TAM että 

diffuusioteoria kertovat, että ihmiset tekevät päätöksen uuden laitteen 

käyttöönottamisesta perustuen osittain sen koettuun helppokäyttöisyyteen tai 

monimutkaisuuteen (Davis et al.  1989 ja Rogers 1995). Molemmat mallit siis 

esittävät, että mitä yksinkertaisempi laite on käyttää, sitä todennäköisemmin 

ihmiset ottavat sen käyttöönsä. Myös Lee et al. (2011) löysivät näiden kahden 

väliltä selvän yhteyden. Sen sijaan heidän tutkimuksensa osoittaa hieman 

yllättäen, että monimutkaisuudella on merkittävä positiivinen vaikutus koettuun 

hyödyllisyyteen, jos käyttäjät kokivat monimutkaisemman järjestelmän 

yksinkertaista hyödyllisemmäksi omassa työssään. Lee et al. (2011, 133) uskovat 

tämän johtuvan siitä, että vaikka opettajilla oli hankaluuksia uusien elektronisten 

oppimisen sovelluksien käytössä, he kuitenkin tunnistivat monimutkaisempienkin 

järjestelmien hyödyt omassa työssään ja oppilaiden oppimisessa. Toisaalta 

esimerkiksi Lee (2007) ja Hardgrave et al. (2003) ovat omissa tutkimuksissaan 

löytäneet täysin vastakkaisen yhteyden monimutkaisuuden ja koetun 

hyödyllisyyden välillä, joten tämä muuttuja ei ole täysin yksiselitteinen.  

Myös näkyvyyden ja koetun hyödyllisyyden yhteys eroaa Leen et al. (2011) 

tutkimuksessa muista vastaavista tutkimuksista saaduista tuloksista. Esimerkiksi 

Huang (2004) ja Yang (2007) ovat löytäneet näkyvyyden ja koetun hyödyllisyyden 

väliltä selkeän yhteyden, mikä olisi luonnollista ottaen huomioon Rogersin 

alkuperäisen näkyvyyden määritelmän. Sen mukaanhan näkyvyydellä viitataan 

siihen kuinka helposti ja selkeästi innovaation tuomat hyödyt ja tulokset ovat 

muiden kuin käyttäjän itsensä havaittavissa, mikä puolestaan edesauttaa käyttäjän 

lähipiirissä syntyvää keskustelua laitteesta, kun muut kyselevät sen tuomista 

eduista (Rogers 1995, 16). Sen sijaan Lee et al. eivät tätä yhteyttä löytäneet, 

minkä he ajattelevat johtuvan siitä että vaikka käyttäjät näkivät toisten käyttävän 

elektronisia oppimisen sovelluksia, he kokivat ne muiden käytössä vähemmän 

hyödyllisinä (Lee et al. 2011, 133).  
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Oppimissovelluksen koetun helppokäyttöisyyden tärkeä selittäjä oli kokeiltavuus. 

Kun käyttäjillä oli etukäteen enemmän mahdollisuuksia kokeilla järjestelmiä, he 

näkivät ne todennäköisemmin helppoina käyttää. Siksi Lee et al. (2011, 134) 

mukaan olisikin tärkeää, että koulujen hallintohenkilökunta tarjoaisi opettajille 

mahdollisuuksia harjoitella uusien järjestelmien ja laitteiden käyttöä ennen niiden 

varsinaista käyttöönottoa.  
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 MENTAALIMALLIT OSANA INNOVAATIOIDEN OMAKSUMISTA 5.

Kuten jo aiemmin teoriaosuudessa on todettu, ovat sekä mentaalimallit, 

teknologian hyväksymismalli TAM että innovaation diffuusioteorian laitteen 

ominaisuudet hyviä selittämään omalta osaltaan teknologian omaksumista. 

Mentaalimallit pureutuvat käyttäjän käsityksiin siitä miten laite toimii. TAM:issa 

tärkeimmät selittävät tekijät teknologian omaksumiselle ovat koettu hyöty ja –

helppokäyttöisyys, joihin laitteen ominaisuudet omalta osaltaan vaikuttavat. Näitä 

kaikkia ei kuitenkaan ole yhdessä hyödynnetty selittämään laitteiden 

omaksumista, vaikkakin mentaalimalleja ja TAM:ia (Zhang ja Xu 2011) sekä 

toisaalta TAM:ia ja laitteen ominaisuuksien vaikutusta (Lee et al. 2011) onkin 

tutkittu. Tämän tutkielman teoreettisessa viitekehyksessä (kuva 1) tuodaan nämä 

kolme teoriaa yhteen ja niiden avulla tulkitaan TRITS-mallia, joka luokittelee 

opettajat neljään luokkaan sen mukaan miten he ottavat uutta teknologiaa 

käyttöönsä. 

Kuva 1 Teoreettinen viitekehys 
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Vaikka TAM on yksinäänkin varsin hyvä malli selittämään innovaation 

omaksumista ja tämä on useissa jatkotutkimuksissa pystytty osoittamaan 

erilaisissa yhteyksissä (esim. Hu et al. 1999, Karahanna ja Limayem 2000, Hong 

et al. 2001, Ong et al. 2004, Fang et al. 2005), ei silti voida olla täysin varmoja sen 

toimivuudesta aivan kaikissa yhteyksissä, joissa omaksutaan tietotekniikkaa (Lee 

et al. 2011, 125). Tämän takia monet empiiriset tutkimukset ehdottavatkin TAM:in 

yhdistämistä muihin teorioihin (Carter & Belanger 2005; Legris, Ingham, & 

Colerette 2003). Siksi tässäkin tutkimuksessa hyödynnetään TAM:n yhteydessä 

muita teorioita.  

Aikaisempi kokemus teknologian käytöstä ylipäänsä sekä ennen kaikkea 

vastaavanlaisista teknologioista vaikuttaa tutkimusten mukaan merkittävästi siihen 

miten uutta teknologiaa omaksutaan. Tämä on havaittu sekä TAM-mallin 

yhteydessä (esim. Taylor ja Todd 1995, Venkatesh ja Davis 2000, Agarwal ja 

Prasad 1998) että mentaalimallien teoriassa (esim. Norman 1983 ja Hannon 

2008). Mentaalimallien teoria keskittyy vahvasti aikaisemmin saadun tiedon 

merkitykseen uuden oppimisessa. TAM:in yhteydessä on muun muassa todettu, 

että kokeneet käyttäjät voivat hyödyntää aiemmin hankkimaansa tietoa 

muodostaessaan aikomusta käyttää tekniikkaa (Taylor ja Todd 1995) ja että 

aiemmasta teknologian käytöstä johtuva tuttuuden tunne  saa käyttäjät luottamaan 

siihen enemmän ja kokemaan teknologian siksi helpommaksi käyttää (Gefen, 

Karahanna ja Straub 2003).  

Zhang ja Xu tutkivat vuonna 2011 tarkemmin mentaalimallien vaikutusta 

korvaavan teknologian hyväksymiseen hyödyntäen TAM:n viitekehystä. He siis 

tarkastelevat artikkelissaan mentaalimallien avulla sitä miten käyttäjien kokemus 

aiempien teknologioiden kanssa vaikuttaa uusien korvaavien teknologioiden 

käyttöönottoon. Sekä mentaalimallien rakentaminen että ylläpitäminen nähtiin 

Zhangin ja Xu:n (2011) tutkimuksessa merkittäviksi tekijöiksi uuttaa teknologiaa 

kohtaan koettuun hyödyllisyyteen ja helppokäyttöisyyteen. Tutkimuksen tulokset 

osoittavat, että käyttäjät pyrkivät ymmärtämään korvaavia eli uusia teknologioita 

niitä edeltäneiden avulla ja tässä auttaa mentaalimallien ylläpito. Mitä enemmän 
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käyttäjät voivat tätä olemassa olevaa tietoa soveltaa, sitä hyödyllisemmiksi ja 

helppokäyttöisemmiksi he uuden teknologia kokevat (Zhangi ja Xu 2011, 207).  

Lisäksi mentaalimallien rakentaminen auttaa käyttäjiä kaventamaan eroa 

korvaavan ja sitä edeltäneen teknologian välillä. Laajamittainen mentaalimallien 

rakentaminen auttaa positiivisempien mielipiteiden muodostumiseen liittyen 

korvaavasta teknologiasta koettuun hyödyllisyyteen (Zhangi ja Xu 2011, 208).   

Merkittävä havainto Zhangin ja Xun tutkimuksessa oli, että vaikka sekä 

mentaalimallien rakentaminen että ylläpitäminen vaikuttavat omalta osaltaan 

koettuun hyödyllisyyteen ja helppokäyttöisyyteen, on näistä jälkimmäisellä selvästi 

suurempi rooli molemmissa. Zhang ja Xu (2011, 208) otaksuvat tämän johtuvan 

ihmisten taipumuksesta välttää ylimääräisiä ponnisteluja.  Koska mentaalimallien 

rakentaminen vaatii enemmän käyttäjiltä, he saattavat luottaa mahdollisimman 

paljon mentaalimallien ylläpitoon yrittäessään ymmärtää korvaavaa teknologiaa.  

Zhang ja Xu (2011, 209) huomauttavat, että useat tutkimukset (esim. Venkatesh ja 

Davis 1996, Bedard et al. 2003, Amoako-Gyampah ja Salam 2004) esittävät 

harjoittelua tärkeäksi elementiksi, joka auttaa käyttäjiä omaksumaan uutta 

teknologiaa. Siksi he näkevätkin harjoittelun hyvänä tapana, mutta haluavat 

erotella mentaalimallien ylläpitämiseen ja rakentamiseen tähtäävän harjoittelun 

toisistaan. Tunnistamalla mentaalimallien rakentaminen ja ylläpito kahdeksi 

toisiaan täydentäväksi prosessiksi, joiden avulla käyttäjät pyrkivät sopeutumaan 

uuteen teknologiaan ja opettelemaan sen käyttöä, voidaan luoda 

harjoitteluohjelmia edeltäneisiin teknologioihin tottuneille käyttäjille. Nämä ohjelmat 

voidaan suunnitella niin että ne ottavat huomioon käyttäjien kokemuksen 

edeltäneiden teknologioiden kanssa, mikä auttaa sekä mentaalimallien 

rakentamista että ylläpitoa. Esimerkkinä Zhang ja Xu mainitsevat tilanteen, jossa 

koulutuksessa verrattaisiin korvaava teknologiaa ja sitä edeltävää teknologiaa 

toisiinsa. Yhtäläisyyksien ja erojen selostaminen auttaa käyttäjiä laajentamaan 

kokemustaan edeltävästä teknologiasta korvaavaan teknologiaan, mikä voi 

helpottaa oppimista ja pehmentää siirtymistä uuteen teknologiaan. Zhang ja Xu 

(2011,  209). 
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 TUTKIMUSMETODOLOGIA 6.

Tässä luvussa käydään läpi tutkimusmetodologiaan eli tutkimuksen toteuttamiseen 

liittyvät asiat.  Ensiksi kuvataan case-kohde pääpiirteittäin. Tämän jälkeen 

paneudutaan tutkimusmenetelmän valintaan ja taustoitetaan syitä tälle valinnalle. 

Luvussa käydään myös tutkimusaineiston keruun ja kerätyn materiaalin 

analysointiin liittyvät toimenpiteet läpi.  

6.1 Case kohde 

Tutkielman case-kohteena on Imatran kaupungin opetustoimi ja tarkemmin 

rajattuna yläkouluopetus (7 – 9  luokat). Imatran kaupunki on hankkinut kaikille 

yläkoulujen oppilaille omat Microsft Surface 3  tabletit. Kaupungissa ei ole 

vastaavanlaista hankintaa aiemmin tehty, joten juuri syksyllä 2016 oli 

hedelmällinen tilanne tutkia opettajien ajatuksia tästä hankinnasta.  

Imatra on noin 30 000 asukkaan kaupunki Etelä-Karjalassa. Kaupungissa toimii 

kolme yläkoulua. Imatran kaupunki on jaettu kolmeen alueeseen, jolla kullakin 

toimii yksi yläkoulu ja useita alakouluja sekä päiväkoteja. Tämän lisäksi erillinen 

säätiön omistama Itä-Suomen suomalais-venäläinen koulu järjestää myös esi- ja 

perusopetusta sekä lukiokoulutusta alueella. (Imatra 2016a). Imatran kaupungit 

ylläpitämät yläkoulut ovat Vuoksenniskan koulu (1-9 luokat), Kosken koulu (luokat 

1–9) Imatrankosken alueella ja Mansikkalan koulu (luokat 7–9), jossa on 

yleisopetuksen lisäksi mahdollisuus opiskella kansainvälisillä luokilla 

englanninkielisessä opetuksessa tai musiikkipainotteisessa opetuksessa (Imatra 

2016b).  

6.2 Tutkimusmenetelmän valinta 

Tutkimus on laadullinen tutkimus, mutta tämä valinta ei ollut itsestään selvää. Alun 

perin oli tarkoituksena toteuttaa nimen omaan laadullinen tutkimus, mutta 

prosessin edetessä myös määrällinen, eli kvantitatiivinen tutkimus tuli 

varteenotettavaksi vaihtoehdoksi. Teoreettinen viitekehys (Kuva 1, 8) viittaisi 

vahvasti kausaliteettiin eli syy-seuraus-suhteisiin, jota voidaan määrällisen 
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tutkimuksen keinoin mitata (Metsämuuronen 2007, 397-399). Olennaista 

kehyksessä oli löytää toisiinsa vaikuttavat asiat ja tutkimuksen keinoin tarkastella 

miten nämä yhteydet ilmenevät nimenomaan Imatran yläkouluopettajien 

suhtautumisessa tabletteihin ja niiden käyttöön. Tavoitteena ei niinkään ollut 

todistaa ja vahvistaa näiden yhteyksien paikkansapitävyyttä numeerisesti tässä 

kontekstissa.  

Tutkimusmenetelmää valittaessa olennainen kysymys oli lopulta se, mikä on 

tutkielmani tavoite. Määrällisen tutkimuksen tavoitteena on tyypillisesti joko 

selittää, kuvata, kartoittaa, vertailla tai ennustaa ihmistä koskevia asioita ja 

ominaisuuksia tai luontoa koskevia ilmiöitä (Vilkka 2007, 19). Vilkan (2007, 13) 

määritelmän mukaan: ”Määrällinen tutkimus on menetelmä, joka antaa yleisen 

kuvan muuttujien (mitattavat ominaisuudet) välisistä suhteista ja eroista. Se vastaa 

kysymykseen kuinka paljon tai miten usein.” Kvantitatiivisen tutkimuksen avulla 

olisi siis ollut mahdollista selittää yleisesti esimerkiksi kuinka usein opettajat 

käyttävät tai uskovat tulevaisuudessa käyttävänsä tabletteja opetuksessa ja miten 

nämä käyttömäärät eroavat toisistaan. Tämä olisi toki mielenkiintoista, mutta se ei 

ole tutkimukseni perimmäinen tavoite. Psykologian perusrakenteisiin liittyvää tietoa 

voidaankin yleistää, mutta tietoa tietyn ryhmän uskomuksista ja taidoista voidaan 

saada vain kyselemällä tämän ryhmän edustajilta ja seuraamalla heidän 

toimintaansa (Sinkkonen et al. 2006, 28).   

Metsämuuronen (2007, 208) sekä Syrjälä, Ahonen, Syrjäläinen ja Saari (1994, 12-

13) näkevät, että laadullinen tutkimusote soveltuu erityisen hyvin 

tutkimustilanteeseen, jossa: 

1) ollaan kiinnostuneita tapahtumien yksityiskohtaisista rakenteista eikä 

niinkään niiden yleisluontoisesta jakaantumisesta 

2) ollaan kiinnostuneita tietyissä tapahtumissa mukana olleiden yksittäisten 

toimijoiden merkitysrakenteista 

3) halutaan tutkia luonnollisia tilanteita, joita ei voi järjestää kokeeksi tai joissa 

ei voida kontrolloida läheskään kaikkia vaikuttavia tekijöitä 
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4) halutaan saada tietoa tiettyihin tapauksiin liittyvistä syy-seuraussuhteista, 

joita ei voida tutkia kokeen avulla.  

Näistä neljästä ainakin kolme ensimmäistä sopivat tähän tutkielmaan ja sen 

tavoitteisiin hyvin. Ensimmäisen laadullisen tutkimuksen ominaispiirteen mukaan 

olennaista on mitä tapahtuu nimenomaan yhdessä tietyssä paikassa, tässä 

tapauksessa imatralaisissa yläkouluissa, eikä yleisesti monissa eri paikoissa 

(Syrjälä et al. 1994,  12). Toki voi hyvin olla, että tutkimustulokset sopivat myös 

tilanteisiin muissa kouluissa, mutta sitä ei voida yksiselitteisesti tutkielmallani 

osoittaa, eikä se ole tavoitteiden kannalta mielekästä. Toinen kohta sopii niinikään 

hyvin tutkielman tavoitteisiin, sillä spesifisti juuri imatralaisten yläkouluopettajien 

käsitykset tableteista ja niiden käytöstä ovat avainasemassa. Myös kolmas kohta 

käy yksiin tutkimuksen toteuttamisen kanssa, koska on käytännössä mahdotonta 

vakioida olosuhteita, joissa opettajat joko omaksuvat tabletit käyttöönsä tai jättävät 

ne käyttämättä. Viimeinen kohta ei ole yhtä selvä, sillä periaatteessa olisi kyllä 

mahdollista tutkia myös esimerkiksi kyselytutkimuksen avulla omaksuvatko 

opettajat laitteiden käytön ja vaikuttavatko teoriassa esitetyt tekijät tähän. 

Kuitenkin Syrjälä et al. (1994, 13) huomauttavat, että mikäli pyrkimyksenä on 

edelleen kehittää surveytutkimuksen tai eksperimentin avulla laadittuja teorioita, 

voidaan tämä hyvin tehdä tapaustutkimuksella tietystä kohteesta. Esimerkiksi 

TAM:n alkuperäinen teoria (Davis 1986; Davis et al. 1989) sekä toisaalta 

mentaalimallien osallisuus uuden teknologian omaksumiseen (Zhang ja Xu 2011) 

on todennettu tilastollisten menetelmien avulla. Näin ollen siis näiden soveltumista 

tiettyyn tarkasti rajattuun tilanteeseen voidaan hyvin tutkia hyödyntäen laadullisia 

menetelmiä.  

Tärkeä laadullisen tutkimuksen tehtävä on olla emansipatorinen. Tällä tarkoitetaan 

sitä, että tutkimuksen tulisi lisätä myös tutkittavien ymmärrystä asiasta ja vaikuttaa 

tätä kautta myönteisesti tutkittavien tutkittavaa asiaa koskeviin ajattelu- ja 

toimintatapoihin (Vilkka 2005, 103). Haastattelutilanne opettajien kanssa on hieno 

tilaisuus tätä varten. Tilanteessa sekä haastattelija että muut haastateltavat voivat 

osaltaan tuoda omia ajatuksiaan esiin aiheesta, mikä toivottavasti on kasvattanut 
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kaikkien ymmärrystä aiheesta. Emansipatorisuutta voidaan Vilkan (2005, 103) 

mukaan vahvistaa niin että ryhmähaastattelun aikana asiantuntijaryhmällä on 

mahdollisuus esimerkiksi luoda yhteinen kanta keskusteltavista teemoista, vaikka 

tämä ei olisikaan tutkijan ensisijainen tavoite. Tämän takia haastateltavien 

tavoitteeksi asetettiinkin yhteisen kannan muodostus ja tablettien hyvien 

käyttömahdollisuuksien esiintuominen toisilleen (Liite 1, Haastattelukysymykset). 

6.3 Fenomenografinen tutkimusote 

Tässä lopputyössä on hyödynnetty fenomenografista tutkimusotetta, joka on yksi 

laadullisen tutkimuksen suuntauksista. Siinä pyritään kuvaamaan, analysoimaan ja 

ymmärtämään erilaisia käsityksiä todellisuudesta. (Rissanen 2003, 23). 

Fenomenografia tutkii siis ihmisten laadullisesti erilaisia tapoja kokea, 

käsitteellistää ja ymmärtää heitä ympäröivän maailman eri puolia ja ilmiöitä 

(Marton 1988, 144). Käytännössä fenomenografiassa  tutkitaan käsityksiä 

vertailemalla eri ihmisten käsityksiä toisiinsa ja toisaalta suhteuttamalla yhden 

ihmisen käsityksiä jostain ilmiöstä hänen muihin käsityksiinsä (Syrjälä et al. 1994, 

117).  

Ymmärtääkseen tätä tutkimussuuntausta tulee nähdä mitä fenomenografit 

käsityksellä ja ilmiöllä tarkoittavat. Syrjälä et al. (1994, 117) näkevät asian näin: 

”Ilmiö ja käsitys ovat fenomenografille saman asian kaksi puolta. Ilmiö on ihmisten 

ulkoisesta tai sisäisestä maailmasta saama kokemus, josta hän aktiivisesti 

rakentaa käsityksen. Ilmiö ja käsitys ovat samanaikaisia ja siksi erottamattomia. 

Kokemus on suhde, joka yhdistää subjektin ja objektin, jolloin käsitys ei ole 

ulkoisen todellisuuden kuva vaan samalla kertaa subjektiivinen ja objektiivinen 

kokonaisuus. Käsitys on kokemuksen ja ajattelun avulla muodostettu kuva jostain 

ilmiöstä.” Fenomenografisen suuntauksen ajatus käsityksestä terminä ei siis 

juurikaan eroa mentaalimallien teoriasta. Nehän olivat Normanin (1983, 7) mukaan 

ihmisten sisäisiä kuvauksia ja käsityksiä itsestään ja asioista, joiden kanssa he 

ovat vuorovaikutuksessa. Siksi fenomenografinen tutkimus sopiikin hyvin ihmisten 

mentaalimallien selvittämiseen ja toisaalta näen, että se toimii myös TAM:n teorian 
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kanssa, kun halutaan nähdä opettajien kokemukset laitteiden 

helppokäyttöisyydestä ja hyödyllisyydestä.  

Marton  (1981) erittelee kaksi eri astetta fenomenografisesta tutkimusotteesta: 

ensimmäisen ja toisen asteen näkökulman. Niin sanottu ensimmäisen asteen 

tutkimusnäkökulma pyrkii ymmärtämään ympäristön ilmiöitä ja toisella asteella 

tutkija pyrkii tarkastelemaan näihin ilmiöihin liittyviä käsityksiä. Ensimmäisen 

asteen näkökulmalla tutkija siis kuvaa jotakin todellisuuden ulottuvuutta suoraan, 

sellaisena kuin se hänelle näyttäytyy, jolloin ympäröivän maailman ilmiöt nähdään 

faktisina ja tutkijan katsotaan voivan kuvata todellisuutta sellaisena kuin se hänelle 

ilmenee (Niikko 2003, 24). Toisen asteen näkökulma on kuitenkin se, mikä 

erottelee fenomenografian muista tutkimussuuntauksista. Siinä kiinnitetään 

huomiota ihmisten ajatuksiin heitä ympäröivästä maailmasta tai heidän 

kokemuksiinsa siitä, jolloin tutkijan ajatusten keskiössä on toisten ihmisten tapa 

kokea jokin ilmiö ja hänen täytyy päästä irti omista kokemuksistaan ja 

käsityksistään (Niikko 2003, 24 – 25). 

Lopullisena tavoitteena fenomenografisessa tutkimuksessa on löytää erilaisia 

kuvauskategorioita ihmisten käsityksistä. Tällaisen tutkimuksen kautta päästäänkin 

vastaamaan sekä tutkielman päätutkimuskysymykseen ”Millaisia erilaisia 

ennakkokäsityksiä opettajakunnassa on digitaalisiin työvälineisiin liittyen?” että 

yhteen alatutkimuskysymyksistä ”Millaisia ennakkokäsitysten perusteella 

tunnistettavia ryhmiä löytyy opettajakunnasta?”. Tutkimuksessa ei eritellä kuka 

opettajista mihinkin ryhmään kuuluu vaan etsitään ne erilaiset kuvauskategoriat, 

joilla opettajat kuvaavat laitteita ja niiden käyttöä opetuksen työvälineenä.  

Kuvauskategoriat (category of description) ovat fenomenografisen analyysin tulos 

ja tiivistävät tutkittujen käsitysten merkitykset. Ne eivät edusta yksittäisten ihmisten 

käsityksiä, vaan erilaisia mahdollisia käsityksiä tutkimusaineistossa (Häkkinen 

1996, 33), eli tässä tapauksessa niitä käsityksiä, jotka Imatran yläkouluopettajat 

tuovat esille. Kategorioiden luomisvaiheessa ei siis ole olennaista mikä käsitys on 

kenenkin yksittäisen tutkittavan käsitys, vaan millaisia käsityksiä on ylipäänsä 
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olemassa. Martonin (1990) mukaan kysyttäessä ihmisiltä heidän käsityksiään 

jostakin ilmiöstä voidaan löytää vain rajallinen määrä laadullisesti erilaisia tapoja 

käsittää tämä ilmiö. Hän näkee, että käsityksiä kuvaava kategorioiden joukko on 

pysyvä, vaikka yksilö liikkuisi kategoriasta toiseen eri tilanteissa. Tämä johtuu siitä, 

että vaikka ihminen muuttaisi mieltänsä, niin todennäköisimmin tämä 

mielenmuutos osuu johonkin muista määritellyistä kategorioista.  

Fenomenografinen tutkimus etenee tyypillisesti neljän vaiheen kautta. 

Ensimmäisessä vaiheessa tutkija kiinnittää huomion asiaan tai käsitteeseen, josta 

näyttää olevan erilaisia käsityksiä. Seuraavaksi tutkija perehtyy asiaan tai 

käsitteeseen teoreettisesti ja jäsentää alustavasti siihen liittyvät näkökulmat. 

Kolmannessa vaiheessa tutkija haastattelee henkilöitä, jotka ilmaisevat erilaisia 

käsityksiä asiasta. Lopuksi tutkija luokittelee käsitykset niiden merkitysten 

perusteella. Erilaiset merkitykset pyritään selittämään muodostamalla niistä 

abstraktimpia merkitysluokkia. (Metsämuuronen 2006, 108-109.) Näin etenee 

myös tämä tutkimus. Teoriaosuudessa kiinnitettiin huomio käsiteltäviin aiheisiin ja 

jäsennettiin siihen liittyviä näkökohtia TRITS-mallin avulla. Vaikka TRITS ei 

varsinaisesti erittele suoraan erilaisia näkökohtia tablettien hyväksymiseen, löytyy 

sen omaksujaluokista kuitenkin erilaisia näkemyksiä ja näiden eroja. Seuraavaksi 

haastatteltiin henkilöt ja haastattelujen analyysivaiheessa luokitteltiin eri opettajien 

käsitykset niin moneen merkityksellisen luokkaan kuin se haastattelujen 

perusteella näytti mielekkäältä.  

Tutkielmassa siis hyödynnetään fenomenografista tutkimusta, mutta ei kuitenkaan 

täysin puhdasoppisesti. Oleellinen ero oman tutkimukseni ja  fenomenografisen 

tutkimusperinteen välillä on suhtautuminen aiempaan teoriaan. Syrjälä et al. 

(1994, 123) näkevät, että fenomenorgafiassa sovelletaan niin sanottua grounded 

theorya, jossa tutkimuksen perusväittämiä ei muotoilla aikaisemman tutkimuksen 

ja teorianmuodostuksen vaan oman aineiston pohjalta. Teoriaa ei heidän 

mukaansa siis käytetä käsitysten luokitteluun ennakolta ja teoriasta johdettujen 

asioiden testaukseen. Tutkielma on osittain linjassa tämän näkemyksen kanssa. 

Kirjoittaja ei halua liian tarkasti fakkiutua ennalta teoriasta johdettuihin ja omiin 
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käsityksiinsä siitä mitä opettajat todennäköisesti ajattelevat. Sen sijaan halutaan 

antaa aidosti tilaa näiden käsitysten löytymiseen haastatteluista ja sitä 

seuraavasta analyysista. Kuitenkin tutkielmaa varten kerättyyn teoriaan luotetaan 

ja empiiristä osuutta hyödynnetään osittain sen testaamiseen.  

Lähtökohtana fenomenografisessa tutkimuksessa on, että ihminen on tietoinen 

olento, joka tietoisesti rakentaa itselleen käsityksiä ilmiöistä ja osaa kielellään 

ilmaista nämä tietoiset käsityksensä. Tämän takia fenomenografisessa 

tutkimuksessa ei jäädä tarkkailemaan ihmisiä ja heidän käytöstään, vaan 

ryhdytään vuorovaikutuksen hänen kanssaan tavoitteena näin löytää hänen oma 

tietoisuutensa. (Syrjälä et al. 1994,121-122) Vuorovaikutukseen pääseminen vaati 

käytännössä haastattelutilanteen, jossa osallistujat, tässä tapauksessa 

yläkouluopettajat, saavat itse ilmaista omat tietoiset käsityksensä laitteista ja 

niiden omaksumisesta. Seuraavassa kappaleessa esitellään miten nämä 

haastattelut käytännössä toteutettiin.  

6.4 Aineiston keruu täsmäryhmähaastatteluin 

Aineistonkeruumenetelmänä käytetään haastattelua, tarkemmin täsmäryhmä-

haastattelua. Haastattelussa on menetelmänä sekä hyviä että huonoja puolia. 

Haastattelu on perinteisesti kvalitatiivisen tutkimuksen päämenetelmä ja sen 

suurena etuna on, että haastattelutilanteessa voidaan säädellä keruuta joustavasti 

tilanteen edellyttämällä tavalla vastaajia myötäillen (Hirsjärvi et. al 1997, 205). 

Haastattelutilanteessa haastattelijalla on mahdollisuus tarvittaessa toistaa 

kysymys, oikaista väärinkäsityksiä ja selventää ilmausten sanamuotoja sekä 

käydä keskustelua haastateltavan kanssa (Tuomi ja Sarajärvi 2009, 73). 

Haastattelun avulla on myös mahdollista saada esiin vastausten taustalla olevia 

motiiveja (Hirsjärvi ja Hurme 2008, 34). Toisaalta haastattelun luotettavuutta 

saattaa heikentää se, että haastattelussa on taipumus antaa sosiaalisesti suotavia 

vastauksia (Hirsjärvi et. al 1997, 206). Tämä on erityisen suurena riskinä 

tilanteessa, jossa ihmiset ovat työnsä puolesta haastateltavina. Riski on todellinen 

myös oman tutkielmani haastatteluissa, sillä opettajien esimiehet ovat pyytäneet 

heidät haastatteluihin, jolloin on mahdollista, että he antavat ennemmin 



    
 

 
 

65 

esimiestään miellyttäviä vastauksia kuin vastauksia, joita he oikeasti tarkoittavat. 

Tämä voi tapahtua myös tiedostamatta. Tähän riskiin pyrittiin vastaamaan 

varmistamalla haastateltavien anonymiteetti haastattelujen analyysissa ja tämä 

kerrottiin heille myös ennen haastatteluja.  

Harkinnassa oli myös kysymyslomakkeen lähettäminen etukäteen tutkimukseen 

osallistuville opettajille ikään kuin aiheeseen herättämistä varten. Tästä ideasta 

kuitenkin luovuttiin, sillä tämä saattaisi vaarantaa osaltaan haastattelutilanteen 

sujuvuutta. Haastattelussa on mahdollista säädellä aiheiden järjestystä, kun taas  

lomaketta käytettäessä tutkittavilla olisi mahdollisuus selata sitä eteenpäin, jolloin 

myöhäisemmäksi tarkoitetut osat voivat vaikuttaa muihin vastauksiin (Hirsjärvi ja 

Hurme 2008, 36). Toisin sanoen lomakkeen lähettämisessä olisi ollut riski, että 

opettajat olisivat miettineet etukäteen sopivat vastaukset myös haastattelussa 

mahdollisesti ilmeneviin kysymyksiin, vaikka he eivät varsinaisesti olisivatkaan 

voineet niitä etukäteen tietää. Toinen suuri ongelma lomakkeissa on, että tutkijan 

omasta mielestä hyvinkin kattaviksi valmiiksi laatimat valmiit vastausvaihtoehdot 

harvoin tavoittavat vastaajan ajatusmaailma tai hänen maailmankuvansa 

olennaiset puolet (Hirsjärvi ja Hurme 2008, 37). Näihin kohtiin olisi tietenkin ollut 

mahdollista palata haastattelussa. Koska tutkimuksen kannalta on tällä kertaa 

kuitenkin hyvin tärkeää havaita opettajien maailmankuvasta myös ne puolet, joita 

lomakkeella ei välttämättä olisi voinut selvittää, olisi lomakkeen lähettäminen 

turhaa  ja aiheuttanut turhaa lisätyötä sekä haastateltaville että tutkimuksen 

toteuttajalle.  

Haastattelut toteutettiin pääosin useamman opettajan ryhmähaastatteluina. 

Ryhmähaastatteluja voidaan oikeastaan pitää keskusteluina, joissa osallistujat 

pääsevät melko spontaanisti kommentoimaan ja tekemään havaintoja tutkittavasta 

ilmiöstä ja tuottamaan monipuolisesti siihen liittyvää tietoa. Tyypillisesti 

ryhmähaastatteluissa haastattelija puhuu useille haastateltaville yhtä aikaa, 

suunnaten kuitenkin välillä kysymyksiä myös ryhmän yksittäisille jäsenille. 

(Hirsjärvi ja Hurme 2008, 61). Sulkunen (1990, 264) näkee, että 

ryhmähaastattelun avulla voidaan tavoittaa pienoiskulttuurien jaetut 
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merkitysrakenteet. Tällaisten löytäminen opettajien keskuudesta olisikin tutkielman 

kannalta olennaista.  

Tutkielmassa on hyödynnetty aineiston keruussa paljon käytettyä 

ryhmähaastattelun muotoa täsmäryhmähaastattelua, jonka Hirsjärvi ja Hurme 

(2008) ovat suomentaneet sen englanninkielisestä nimestä focus group interview. 

Täsmäryhmähaastattelu on Morganin (1996, 130) määritelmän mukaan 

tutkimustekniikka, jossa kerätään dataa tutkijan määrittelemästä aiheesta 

hyödyntäen ryhmän vuorovaikutusta. Useimmiten täsmäryhmiä käytetään 

Hirsjärven ja Hurmeen (2008, 62) mukaan kun tarkoituksena on kehitellä uusia 

ideoita, paljastaa kuluttajien tarpeita tai asenteita tai kehittää uusia palveluita. He 

ottavat vielä erikseen tätä tutkielmaa hyvin vastaavan esimerkin tilanteesta, jossa 

suunnitellaan uuden teknologian käyttöönottoa ja sen viemistä organisaatioon.  

Täsmäryhmähaastatteluilla on viisi erityistä piirrettä, jotka Hirsjärvi ja Hurme 

(2008, 62)  kirjassaan esittelevät:  

1) Se on ryhmä, joka koostuu muutamasta ihmisestä. Useimmiten tämä 

ryhmän koko vaihtelee kuuden ja kahdeksan välillä. 

2) Ryhmä jäsenet kutsutaan erikseen keskusteluun ja heidät on tarkasti valittu. 

Haastateltavat ovat usein alan asiantuntijoita tai vaihtoehtoisesti henkilöitä, 

joiden mielipiteillä ja asenteilla on vaikutusta tutkittavaan ilmiöön ja heillä on 

myös mahdollisuus aikaansaada muutosta.  

3) Ryhmällä on tarkoin määritelty tavoite ja se on myös selkeästi ryhmän 

jäsenille ilmaistu.  

4) Ryhmällä on moderaattori, käytännössä siis tutkimuksen tekijä, joka 

selvittää ryhmäistunnon tarkoituksen ja helpottaa ideoiden vaihtoa 

ryhmässä. Moderaattori pyrkii aikaansaamaan vapaata keskustelua ja 

saamaan mukaan myös ne henkilöt, jotka eivät ole muuten sanoneet 

mitään. Hänen tehtävänään on myös ehdottaa siirtymistä seuraavaan 

keskusteluteemaan, mutta hänen ei tulisi selittää sisältöjä tai muutenkaan 

sekaantua keskustelun kulkuun.  
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5) Ryhmän istunnot koetetaan saada miellyttäviksi ja rentouttaviksi 

kokemuksiksi siihen osallistuville. Istunnot kestävät yleensä noin 45-60 

minuuttia ja sisällön tallentamiseksi ne useimmiten nauhoitetaan.  

Laadullisessa tutkimuksessa tarkoituksena on yleensä tavoitteena saada 

teoreettisesti mielekäs tulkinta jollekin ilmiölle.  Siksi onkin tärkeää, että henkilöt, 

joilta tietoa kerätään tietävät tutkittavasta ilmiöstä mahdollisimman paljon tai heillä 

on kokemusta asiasta (Tuomi ja Sarajärvi 2009, 85). Opettajat ovat ehdottomasti 

omien tuntemuksiensa ja kokemuksiensa asiantuntijoita ja heillä on mahdollisuus 

ottaa laitteet käyttönsä ja oppilaiden käyttöön, mitä voidaan pitää muutoksena 

aikaisempaan. Heillä on myös pedagoginen koulutus ja mahdollisesti tuoreempaa 

täydennyskoulutusta, joten voidaan olettaa, että ainakin osalla opettajista on 

hyvinkin valistuneita ajatuksia siitä miten tabletteja voidaan parhaiten hyödyntää 

opetuksessa. Ryhmän tavoitteen asettamisella voidaan myös edistää Vilkan 

(2005,  103) peräänkuuluttamaa emansipatorisuutta ja siksi opettajille asetettiinkin 

useampi pienempi ongelma tai haaste yhdessä ratkaistavaksi 

täsmäryhmähaastatteluiden aikana. Nämä tulevat ilmi liitteen 1 kysymys-

patteristosta. Kirjoittaja toimi itse ryhmän moderaattorina ja selitti 

haastattelutilanteissa mistä on kysymys, sekä parhaansa mukaan varmisti, että 

keskustelu sujuu luontevasti ja kaikki haastatteluihin osallistuvat opettajat pääsivät 

myös ilmaisemaan mielipiteensä. Tilanteessa pyrittiin myös varmistamaan että itse 

haastattelutilanne olisi kaikille osallistujille miellyttävä kokemus ja etteivät ne 

venyisi yli tunnin pituisiksi.   

Morganin (2001) tekstissä Focus group interviewing esitellään kaksi toisistaan 

poikkeavaa tapaa suorittaa täsmäryhmähaastattelu; enemmän strukturoitu 

lähestymistapa ja vähemmän strukturoitu lähestymistapa. Näistä jälkimmäisessä 

lähestymistavassa haastateltavien henkilökohtaisella mielenkiinnolla tutkittavaan 

aiheeseen on suurempi merkitys. Lähestymistapojen erot liittyvät toisaalta siihen 

miten ja mitä kysymyksiä esitetään ja toisaalta moderaattorin eli keskustelun 

ohjaajan käyttäytymiseen haastattelutilanteessa (Morgan 2001, 147). 

Markkinoinnissa on perinteisesti suosittu strukturoidumpaa lähestymistapaa, jossa 
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kysymykset ja haastattelutilanteiden kulku on tarkkaan mietitty etukäteen (Morgan 

2001, 146-147), mutta tutkielman luonteesta johtuen käytettiin tällä kertaa 

kuitenkin vähemmän strukturoitua lähestymistapaa. Alla oleva Morganin 

esittelemää (2001, 146-148)  kahta eri lähestymistapaa havainnollistava taulukko, 

taulukko 2, avaa  hyvin syitä tähän.  

Taulukko 2 Enemmän- ja vähemmän strukturoidun lähestymistavan vertailua 

täsmäryhmähaastatteluissa Morganin mallia mukaillen (Morgan 2001, 147) 

Enemmän strukturoitu lähestymistapa 
Vähemmän strukturoitu 

lähestymistapa 

• Tavoite: Vastata tutkijan 
kysymyksiin 

• Tutkijaa kiinnostavat asiat 
hallitsevat keskustelua 

• Kysymykset määrittelevät 
keskustelun kulun 

• Suurempi määrä tarkempia 
kysymyksiä 

• Ennalta määrätty aika kysymystä 
kohden 

• Haastattelija ohjaa keskustelua 
• Haastattelija tarvittaessa 

uudelleensuuntaa väärille raiteille 
lähteneen keskustelun 

• Osallistujat keskustelevat 
moderaattorin kanssa 

• Tavoite: Ymmärtää osallistujien 
ajattelua 

• Osallistujia kiinnostavat asiat 
hallitsevat keskustelua 

• Kysymykset ohjaavat 
keskustelua 

• Pienempi määrä yleisiä 
kysymyksiä 

• Joustavasti aikaa kysymystä 
kohden 

• Haastattelija fasilitoi osallistujien 
välistä vuorovaikutusta 

• Haastattelija voi tutkia uusia 
esille tulleita suuntia 
keskustelusta 

• Osallistujat keskustelevat 
keskenään 

 

Suurin syy vähemmän strukturoidun lähestymistavan valintaan on jälleen kerran 

tutkielman tavoite: ymmärtää opettajien ajatusmaailmaa, eli kuten Morganin (2001, 

147) taulukossa asia esitetään, ymmärtää osallistujien ajattelua. Haastatteluissa 
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käytettävä kysymysrunko (Liite 1) onkin siis tarkoituksella väljä ja lyhyehkö, sillä 

haastattelutilanteessa halutaan antaa tilaa opettajaryhmien omalle keskustelulle ja 

toisaalta tilanteessa eteen tuleville kysymyksille ja ajatuksille. Haastattelija pyrki 

myös itse ottamaan enemmän keskustelua herättävän ja seuraavan moderaattorin 

roolin kun koko haastattelutilannetta hallitsevan tutkijan roolin. Toinen syy 

vähemmän strukturoidun haastattelutavan valinnalle on se, että se on mahdollista 

koska opettajat tietävät jo valmiiksi paljon aiheesta ja todennäköisesti osaavat 

itsekin viedä keskustelua eteenpäin. Morgan (2001, 148) sanoo, että kun 

täsmäryhmän osallistujilla on valmiiksi vahva tunneside tai muunlainen sidos 

käsiteltävään aiheeseen, on heidän helpompi ylläpitää keskustelua, mikä tekee 

vähemmän strukturoidun lähestymistavan realistiseksi vaihtoehdoksi.  

Kohdejoukolla on olennaisesti vaikutusta siihen, ketä haastateltaviksi valitaan 

laadullista tutkimusta tehtäessä. Hirsjärvi ja Hurme (2008, 59) ottavat esimerkiksi 

tästä tilanteen, jossa halutaan selvittää miten yrityksen eri henkilöt ovat kokeneet 

yrityksessä toimeenpannun uudistuksen. He suosittelevat tilanteessa 

haastateltavien jakamista ryhmiin hierarkkisen aseman suhteen. Koska tässä 

tutkielmassa on tarkoituksena selvittää erilaisten opettajien suhtautumista 

tabletteihin, jaettiin haastateltavat opettajat ryhmiin heidän opettamiensa 

oppiaineiden mukaan täsmäryhmissä tehtäviä haastatteluja varten. Tavoitteena oli 

saada kattava otos eri aineiden opettajia kaikista kolmesta Imatran yläkoulusta, 

niin että yhdessä ryhmässä on aina tietyn oppiaineryhmän edustajia. Ryhmiä 

koottiin neljä, joista ensimmäisessä oli matemaattis-luonnontieteellisen (MatLu) 

alan opettajia, toisessa taito- ja taideaineiden opettajia (Taito- ja taide), 

kolmannessa kieltenopettajia (Kielet) ja neljännessä reaaliaineiden opettajia, 

äidinkielen opettajia sekä muita jotka eivät sopineet kolmen muun ryhmän 

kuvaukseen (Reaali + muut). Näin saatiin jokaisen oppiaineryhmän erityispiirteet 

esille ja toisaalta kaikilla haastateltavilla oli mahdollisuus reflektoida omia 

tuntemuksiaan samankaltaisia aineita opettavien opettajien kanssa.  

Haastattelukutsut (Liite 2) lähetettiin opettajille sähköpostitse Imatra yläkoulujen 

rehtorien toimittaman listan perusteella. Listassa oli opettajat, jotka olivat 
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osallistumassa heille tarkoitettuihin kolmepäiväisiin koulutuksiin. Näistä valittiin 

sattumanvaraisesti opettajat mukaan ryhmähaastatteluihin, niin että jokaiseen 

oppiaineryhmän haastatteluun saatiin 5-6 opettajaa kutsuttua. Peruneiden tilalle 

kutsuttiin uudet opettajat. 

Lopulta haastatteluihin saatiin mukaan yhteensä 20 opettajaa eri kokoonpanoissa. 

Alun perin tarkoituksena oli pitää kolme kuuden hengen haastattelua ja yksi viiden 

hengen haastattelu (taito- ja taideaineet), mutta erilaisten perumisten ja paikalle 

saapumattomuuden takia haastatteluista tuli monimuotoisempia ryhmien koon 

suhteen. Haastattelut toteutettiin 19.9.2016 ja 10.10.2016 välisenä aikana, jolloin 

lähes kaikilla opettajilla ja heidän oppilaillaan oli tabletit ollut viikosta muutamaan 

viikkoon käytössään. Osa haastatteluista toteutettiin ennen opettajien 

tablettikoulutuspäivää Imatran kaupungintalon tiloissa, kuten oli sovittu alun perin. 

Loput haastatteluista pidettiin tablettikoulutuspäivien aikana Imatran kesäyliopiston 

tiloissa. Yhteensä haastatteluja oli lopulta seitsemän eri kokoisilla 

osallistujamäärillä. Nämä osallistujamäärät sekä haastattelujen kestot ja 

päivämäärät on lueteltuna taulukossa 3.  

Taulukko 3 Haastattelut 

Haastattelu Kesto Osallistujamäärä  Haastattelupäivä 

MatLu n. 49 min 6 19.9.2016 

Taito- ja taide n. 28 min 3 22.9.2016 

Kielet 1 n. 17 min 1 26.9.2016 

Kielet 2 n. 25 min 2 26.9.2016 

Kielet 3 n. 44 min 2 26.9.2016 

Reaali + muut 1 n. 35 min 1 10.10.2016 

Reaali + muut 2 n. 32 min 5 10.10.2016 

 

Haastatteluihin saatiin tavoitteen mukaisesti opettajia kaikista Imatran kolmesta 

yläkoulusta, vaikkakin Kosken koulusta vain 4 haastatteluihin kutsuttua saapui 
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lopulta paikalle. Opettajien oikeita nimiä, kouluja tai tarkasti heidän opettamiaan 

aineita ei tutkimuksessa mainita heidän yksityisyytensä suojelemiseksi. Opettajat 

onkin nimetty tutkimusta varten neutraalisti pseudonimillä O1 (Opettaja1), O2, O3 

ja niin edelleen. Heidän ikänsä on ilmoitettu 10 vuoden tarkkuudella (26-35, 36-45, 

46-55 ja 56-65) sillä näin eri ikäryhmien vertailu toisiinsa on helpompaa. Toisaalta 

opettajien tarkkojen ikien mainitseminen ei ole tutkimustulosten kannalta 

olennaista ja niiden poisjättäminen auttaa myös heidän anonymiteettinsä 

suojaamisessa.  Haastateltavia saatiin myös varsin kattavasti myös eri 

oppiaineista. MatLu- ryhmässä edustetut aineet olivat matematiikka, fysiikka, 

tietotekniikka ja kemia. Taito- ja taideaineiden opettajat olivat musiikin, liikunnan 

sekä kotitalouden alalta. Kielten opettajien osaamistaustana löytyi niin ruotsia, 

englantia kuin saksaakin. Ryhmässä Reaali + muut saatiin näkemyksiä  biologian, 

maantiedon, terveystiedon, äidinkielen ja elämänkatsomustiedon opettamisesta 

sekä erityisluokanopettajana ja oppillaanohjaajana toimimesta tabletteja 

hyödyntäen. Kuitenkin esimerkiksi yhtään historian- tai uskonnonopettajaa ei 

päätynyt tutkimukseen mukaan osittain satunnaisesta otannasta johtuen. 

Taulukossa 4 esiteltynä haastatteluihin osallistuneiden opettajien tiedot sekä 

pseudonimet, joilla heitä tutkielmassa kutsutaan.  

Tavoitteena oli saada mahdollisimman paljon havaintoja jokaisesta yksittäisestä 

haastateltavasta, jolloin aineistosta tulee kvantitatiivisesti runsas ilman valtavan 

ihmisjoukon haastattelemista kuten Hirsjärvi ja Hurme (2008, 59) esittävät. Itse 

haastattelutilanteissa oli kuitenkin varsin suuria eroja siinä kuinka paljon eri 

haastatteluihin osallistuneet opettajat puhuivat. Luonnollisesti kahdelta yksin 

haastatellulta opettajalta saatiin varsin runsaasti materiaalia, sillä heidän piti 

miettiä jokaiseen kysymykseen itse vastaukset, kun taas osalla suurempiin 

haastatteluryhmiin osallistuneista opettajista ei ollut ihan joka kohtaan 

kommentointihalua tai –mahdollisuutta, jos  muut ryhmän jäsenet käsittelivät asian 

ryhmän silmissä tyhjentävästi. Haastattelumateriaalia saatiin kuitenkin varsin 

runsaasti yhteensä ja erilaisia kuvauksia opettajien tuntemuksista tablettien 

käyttöönotosta kertyi samalla oikein hyvä määrä.  
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Taulukko 4 Haastatteluihin osallistuneet opettajat 

Pseudonimi Haastatteluryhmä Sukupuoli Ikäryhmä Oppiaineryhmä  

O1 Matemaattis-
luonnontieteelliset Mies 26-35 MatLu 

O2 Matemaattis-
luonnontieteelliset Mies 26-35 MatLu 

O3 Matemaattis-
luonnontieteelliset Mies 36-45 MatLu 

O4 Matemaattis-
luonnontieteelliset Nainen 36-45 MatLu 

O5 Matemaattis-
luonnontieteelliset Nainen 36-45 MatLu 

O6 Matemaattis-
luonnontieteelliset Mies 26-35 MatLu 

O7 Taito- ja 
taideaineet Nainen 46-55 Taito- ja taide 

O8 Taito- ja 
taideaineet Mies 46-55 Taito- ja taide 

O9 Taito- ja 
taideaineet Mies 36-45 Taito- ja taide 

O10 Kielet 1 Nainen 56-65 Kielet 

O11 Kielet 2 Nainen 36-45 Kielet 

O12 Kielet 2 Nainen 46-55 Kielet 

O13 Kielet 3 Nainen - Kielet 

O14 Kielet 3 Nainen 56-65 Kielet 

O15 Reaali + muut 1 Nainen 46-55 Reaali + muut 

O16 Reaali + muut 2 Mies 46-55 Reaali + muut 

O17 Reaali + muut 2 Nainen 36-45 Reaali + muut 

O18 Reaali + muut 2 Nainen 26-35 Reaali + muut 

O19 Reaali + muut 2 Nainen 46-55 Reaali + muut 

O20 Reaali + muut 2 Mies 46-55 Reaali + muut 
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Haastatteluissa käytetty kysymysrunko (Liite 1) on yhdistelmä TAM:n teoriaa, 

mentaalimallien teoriaa sekä opetusmaailman näille tuomia erityispiirteitä. 

Koskinen et al. (2005, 109) toteavat, että haastattelukysymyksiä ei voida aina 

suoraan muodostaa teorian mukaisesti, vaan niiden tehtävänä on tuottaa sen 

kaltaista informaatiota, jota voidaan myöhemmässä vaiheessa tulkita teorian 

avustamana. Siksi tutkimuksessa ei olisi täysin voitu edetä pelkän teorian 

antamien raamien perusteella, vaan kysymyksissä ja haastattelussa on 

huomioitava kokonaisuus ja se mitä tutkimuksella halutaan saavuttaa 

tutkimusasetelman mukaisesti. Lopussa kaikissa haastatteluissa annettiin 

opettajille mahdollisuus tuoda esiin tutkittavan ilmiön kannalta tärkeinä pitämiään 

asioita, joita kysymysten yhteydessä ei muutoin olisi käsitelty. 

Sekä haastattelurungon laatimisessa että haastatteluissa on otettu huomioon 

Martonin ja Boothin (1997, 130 - 132) ajatus siitä, että ensin haastattelussa 

keskitytään tutkittavaan ilmiöön (käsitysten mitä-ulottuvuus) ja tämän jälkeen 

tutkittava ilmiö liitetään tilanteisiin, jolloin haastateltava tarkastelee ilmiötä 

reflektoimalla teemaa (miten-ulottuvuus). Jaottelu vastaa ajatusta, että käsitykset 

muodostuvat näistä kahdesta ulottuvuudesta ja että kokeminen ja käsittäminen 

ovat aina suhteessa johonkin ilmiöön. Kun haastateltava on tietoinen jostakin 

(mitä), niin hän on tietoinen siitä jollain tavalla (miten) (Uljens 1996, 117).  

Haastattelut nauhoitettiin, jotta myöhempi aineiston purku- sekä analyysivaihe 

helpottuisivat ja niihin voidaan tarvittaessa palata löytämään sanatarkkoja 

lainauksia. Hirsjärvi ja Hurme (2008, 92) painottavatkin, että kun haastattelut 

nauhoitetaan, sujuvoittaa tämä itse haastattelua ja tekee siitä katkottomamman. 

He huomauttavat myös, että vaikka haastattelija pyrkisikin kirjoittamaan 

sanatarkasti vastaajan puheita ilman nauhuria, menetetään monia tärkeitä 

haastatteluun sisältyneitä vivahteita (muun muassa äänenkäyttö, tauot ja 

johdattelut), jotka nauhoituksissa säilyvät. Nämä onkin pyritty ottaman huomioon 

mahdollisimman hyvin myös haastattelujen purkamisessa ja analysoinnissa.  
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6.5 Aineiston purkaminen ja analyysi 

Haastattelumateriaali litteroitiin kokonaisuudessaan sanatarkasti lukuun ottamatta 

pieniä hetkiä, jolloin haastatteluissa ajauduttiin puhumaan jostain aiheeseen 

liittymättömästä. Haastattelumateriaalia kertyi nauhalle yhteensä noin 4 tuntia 

lyhimmän nauhoituksen ollessa kestoltaan vain noin 17 minuuttia ja pisimmän noin 

49 minuuttia Yhteensä litteroitua tekstimateriaalia on hieman yli 120 sivua (tekstin 

koko 11, riviväli 1,25). Haastateltavien tunnistamista helpotti haastattelun alussa 

tehty esittelykierros, jonka aikana tutkittavat kertoivat itsestään perustiedot eli iän, 

nimen, koulun ja opettamansa aineet.  

Aineiston analyysissä hyödynnettiin pääosin Huuskon ja Paloniemen (2006) 

esittämää fenomenografian analyysimetodia, joka on vastaa melko hyvin 

fenomenografisen metodin yleistä linjaa. Kuten Merriam (2009, 175–176) korostaa 

analyysissa on aina kyse tavasta, jossa tutkittavasta aineistosta pyritään saamaan 

selvyys. Tämä selvyyden saaminen analyysissa edellyttää tutkijalta pelkistämistä, 

yhdistelyä sekä johtopäätösten tekemistä. Analyysiprosessi ei olekaan siis 

läheskään aina suoraviivainen, sillä se vaatii teorian ja aineiston sekä 

johtopäätösten ja selitysten yhtäjaksoista vuoropuhelua. Seuraavaksi esittellään 

Huuskon ja Paloniemen (2006) fenomenografisen aineiston analyysin etenemisen 

mallin, jota tutkielmassa pyritään noudattamaan niiltä osin kun se tämän työn 

aineiston analysoinnissa nähdään tarkoituksenmukaisena. Huuskon ja 

Paloniemen (2006) mukaisen analyysin eri vaiheet etenevät neljässä eri aallossa 

kuten kuvan 9 tätä työtä varten hieman muokattu versio mallista esittää. Marton 

(1994, 4428) korostaa vielä erikseen vaiheiden interaktiivista luonnetta: eli vaikka 

kuvassa onkin varsin suoraviivainen esitystapa, vaikuttaa jokainen vaihe 

seuraavaan vaiheeseen mutta myös edelliseen vaiheeseen. 
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Kuva 9 Fenomenografisen aineiston analyysin vaiheet Huuskoa ja Paloniemeä 

(2006, 167) mukaillen 

Analyysin ensimmäisessä vaiheessa etsitään merkitysyksiköitä koko aineistosta 

(Huusko & Paloniemi 2006, 166–167). Jo ennen tätä merkitysyksiköiden etsimistä 

on tärkeää, että tutkimuksen tekijä tutustuu huolellisesti tutkimusaineistoonsa ja 

tuntee sen läpikotaisin. Tällä tarkoitetaan käytännössä sitä, että tutkija lukee 

aineistoa niin paljon, että hänen ajatuksensa ikään kuin täyttyvät aineistosta. 

(Niikko 2003, 33.) Tämä aineistoon tutustuminen alkoi jo litterointivaiheessa kun 

jokainen haastatteluissa sanottu sana kirjoitettiin paperille ja näin päästiin hyvin 

sisään aineistoon ja sen merkitysyksiköihin. Litteroitu aineisto käytiin vielä 

koneellisesti alleviivaten läpi ja näin etsittiin kaikki opettajien tuntemuksia kuvaavat 

merkitysyksiköt. Nämä lisättiin Excel-taulukkoon omina soluinaan ja kaiken 

kaikkiaan erilaisia merkitysyksiköitä aineistosta löytyi 191 kappaletta. Vaihe oli 

yllättävän haastava, sillä välillä on oli hankala erottaa mikä ilmaus oikeastaan oli 
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erillinen opettajan omia tuntemuksia kuvaava merkitysyksikkö ja mikä toisaalta 

vain toteamus siitä miten asiat ovat.  

Toisen vaiheen tarkoituksena oli löytää aineistosta nousseista merkityssisällöistä 

ensimmäisen tason kategoriat. Tämä tapahtui vertailemalla ilmauksia toisiinsa 

(Huusko & Paloniemi 2006, 167). Ahosen (1994, 143) mukaan kategoriat 

muotoutuvat sitä mukaa kun tutkijaa löytää merkitysyksiköissä yhteisiä 

ajatuselementtejä. Tätä vaihetta lähestyttiin tarkastelemalla jokaista Excel-

taulukosta löytyvää merkityssisältöä erikseen ja merkkaamalla jokaiseen niihin  

värikoodein kategoria, johon se kuuluu. Kategorioiden muodostamisessa ei ole 

keskeistä ilmaisujen lukumäärä, vaan aineistosta esiin nousevien käsitysten 

vaihtelu (Marton & Booth 1997,  125). Niinpä yksittäinenkin käsitys voi jo sinänsä 

olla laadullisesti ja teoreettisesti mielenkiintoinen. 

Koska merkitykset olivat Excelissä omina soluinaan, oli niiden siirtely ja ryhmittely 

helppoa. Samalla hahmottui konkreettisesti erilaisten merkitysten kirjo, kun 

erilaisia värisävyjä alkoi kertyä taulukkoon. Tarvittaessa litteroinnista tarkistettiin 

merkitysten alkuperäinen ilmaisu ja tämän kontekstin, mikä mahdollisti ilmauksen 

uudelleentarkastelun ja joissain tapauksissa eri ryhmään sijoittamisen. Aluksi 

näitä, tutkijan mielestä toisistaan sisällöllisesti poikkeavia ensimmäisen vaiheen 

kategorioita muodostui yhteensä 41 kappaletta, joista pienimmässä oli vain yksi 

merkitysyksikkö ja laajimmassa 28 erillistä merkitysyksikköä. Tarkempi tarkastelu 

kategorioiden vertailu toisiinsa paljasti osasta niistä päällekkäisyyksiä, ja 

lopulliseksi merkityskategorioiden lukumääräksi supistui lopulta 24.  

Seuraava vaihe, eli analyysin kolmas vaihe keskittyi kuvailemaan aineistosta esille 

nousseita kategorioita abstraktimmalla tasolla. Tavoitteena tässä vaiheessa oli 

rakentaa abstraktimman tason kategoriat niin, että näiden kategoriarajat olivat 

selkeästi nähtävissä ja jokaisella kategorialla oli tietyt käsitysten ominaispiirteet 

sekä oma ainutlaatuinen perspektiivinsä tutkittavaan ilmiöön. (Häkkinen 1996, 43). 

Niikko (2003, 35) huomauttaa vielä, että tässä vaiheessa analyysia kategoriat 

voivat muuttua useasti, kun tarkoituksena on löytää jokaiselle luonteva paikka 
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näistä erillisistä kategorioista. Tätä vaihetta varten luotiin Excel-taulukkoon uusi 

välilehti, jonne siirrettiin muodostuvien kategorioiden merkityssisältöjä. Tämän 

jälkeen näiden pohjalta syntyvät abstraktimman tason kuvaukset kirjoitettiin auki 

osaksi tutkielmaa.  

Viimeinen vaihe Huuskon ja Paloniemen (2006) mukaisessa aineiston 

analysointiprosessissa on kuvauskategoriajärjestelmän luominen. Tässä 

tarkoituksena on yhdistää abstraktimman tason kategorioita laajemmiksi yleisen 

tason kategorioiksi, jolloin yleinen kuvauskategoriajärjestelmä sisältää 

abstraktimmalla tasolla kuvatut kuvauskategoriat (Häkkinen 1996, 43). 

Kategorioita ei eroteltu tosistaan eri tasoisiksi, vaan ne pidettiin keskenään 

samanarvoisina. Tällöin puhutaan horisontaalisesta järjestyksestä, jolle on 

tyypillistä, että kategoriat ovat toisiinsa suhteutettuna tasavertaisia ja 

eroavaisuudet ovat vain sisällöllisiä (Huusko & Paloniemi 2006, 169).  
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 TUTKIMUSTULOSTEN ANALYSOINTI 7.

Tässä analyysiluvussa opettajien käsitykset tableteista työ- ja opiskeluvälineinä on 

koottu fenomenografisen aineistoanalyysin mukaisesti kuvauskategorioiksi. Näitä 

erillisiä kuvauskategorioita muodostui yhteensä yhdeksän kappaletta, joista osa on 

hyvinkin suoraan teorian pohjalta johdettavissa ja osa on täysin sen ulkopuolelta 

opettajien kertomuksien perusteella muodostuneita kategorioita. Jokainen 

kuvauskategoria sisältää yhden tai useamman merkityskategorian, johon on 

ryhmitelty litteroidusta haastatteluaineistosta opettajien kuvaamat ilmaukset 

tableteista ja niiden käytöstä. Opettajien käsityksiä kuvaavat kuvauskategoriat ja 

näiden sisältämät merkityskategoriat on koottu seuraavalla sivulla olevaan 

taulukkoon (taulukko 5) ja esitellään auki kirjoitettuna tarkemmin tässä 

kappaleessa. Kategoriat kuvataan omina kappaleinaan teoreettisen viitekehyksen 

mukaisessa järjestyksessä niin että viimeiseksi esitetään ne kuvaukset, jotka eivät 

tähän alkuperäiseen viitekehykseen syystä tai toisesta osu suoraan. Viimeisessä 

johtopäätösluvussa tuon kaikki nämä kategoriat osaksi teoreettista viitekehystä ja 

jalostan siitä haastattelussa ilmenneitä merkityskategorioita vastaavan version 

kuvaamaan tutkimukseni lopputulosta.  

Haastatteluissa kävi hyvin selväksi, että opettajat hahmottavat tablettien 

käyttöönoton ja kaiken siihen liittyvän hyvin vahvasti paitsi oman opetuksensa ja 

työskentelynsä myös omien oppilaidensa oppimisen ja opiskelun kautta. Tämä 

havainto vastaa hyvin Haaparannan (2008) mallia, jossa hän näki opettajien 

kokeman laitteiden hyödyllisyyden olevan summa laitteiden käyttökelpoisuudesta 

oppimisessa ja opettajan työprosessin helpottumisesta. Näin ollen monissa 

merkityskategorioissa ja niiden sisältämissä ilmauksissa painottuvat myös se 

miten opettajat kokevat heidän oppilaidensa suhtautuvan laitteisiin. Tästä syystä 

on analyysikappale nimetty vastaamaan tilannetta, jossa molempien 

opettamistilanteen roolien merkitys tiedostetaan osana laitteiden 

käyttöönottoprosessia ja siihen vaikuttavia tekijöitä.  
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Osassa merkitysilmauksia, ja näin ollen myös niistä muodostuneita 

merkityskategorioita, oli selkeästi erotettavissa joko tyytymättömyyden tai 

tyytyväisyyden emootio tabletteihin ja niiden käyttöön liittyviin tekijöihin. Erilaiset 

tapahtumat tai ärsykkeet voivat Juujärven ja Nummenmaan (2004, 60) mukaan 

joko vetää puoleensa tai loitontaa itsestään riippuen siitä, millaisen valenssin 

(miellyttävyys - epämiellyttävyys) ne omaavat. Näin ollen myös valenssi, eli 

käytännössä se mielletäänkö asia miellyttäväksi vai epämiellyttäväksi, on 

merkittävä tekijä tutkimuksen kannalta ja esimerkiksi koettuun 

helppokäyttöisyyteen ja  hyödyllisyyteen liittyvät kuvaukset on jaoteltu valenssin 

mukaan omiksi kuvauskategorioikseen.  

Taulukko 5 Opettajien käsityksiä kuvaavat kuvauskategoriat ja merkityskategoriat 

Kuvauskategoriat Merkityskategoriat 

7.1 Laitteen ominaisuudet 

• Käytettävissä missä ja milloin vain  
• Käytettävyysongelmat  
• Laitteen suppeus  
• Puutteet sähköisessä materiaalissa  

7.2 Mentaalimallit 
• Samankaltaisuus muihin laitteisiin 
• Tietotekniikasta itseisarvo 
• Pelko laitteen sivuvaikutuksista terveydelle  

7.3 Koettu 
helppokäyttöisyys • Koettu helppokäyttöisyys  

7.4 Koettu 
vaikeakäyttöisyys 

• Oppilaiden arkuus käyttää laitteita  
• Oppilaiden puutteet tietotekniikkataidoissa  
• Omien tietotekniikkataitojen riittämättömyys 

7.5 Koettu hyödyllisyys  

• Hyödyt pitkällä aikavälillä  
• Opetuksen monipuolistuminen 
• Oppilaiden motivaation parantuminen 
• Tabletin hyödyllisyys opettajan työssä 

7.6 Koettu hyödyttömyys 
• Ei sovellu omaan oppiaineeseen  
• Helpompaa perinteisillä menetelmillä  
• Laitteen riittämättömyys työkoneeksi 

7.7 Riittämättömyyden 
tunne uuden edessä  

• Liikaa vaihtoehtoja opetukseen 
• Lisätyö  
• Oma riittämättömyys kun kaikkia ei ehdi 

auttaa  

7.8 Ulkoiset tekijät  • Puutteelinen infrastruktuuri 
• Laitejaon ajoitus epäonnistui  
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7.1 Laitteen ominaisuudet 

Laitteen ominaisuuksilla viitataan tässä yhteydessä niihin opettajille ja oppilaille 

hankitun tabletin seikkoihin, jotka jollain lailla herättävät ajatuksia opettajissa 

niiden hyvistä tai huonoista puolista. Tähän kuvauskategoriaan kuuluvatkin 

sellaiset merkityskategoriat, joka jollain lailla ottavat kantaa suoraan laitteeseen ja 

sen ominaisuuksien tai sisältöjen tuomiin tuntemuksiin tableteista ja niiden 

käyttöönotosta. Opettajat olivat tyytyväisiä siihen, että laitteet ovat käytettävissä 

missä ja milloin vain. Negatiivisia tuntemuksia useissa opettajissa herättivät 

puolestaan tablettien käytettävyysongelmat, laitteen suppeus tietyissä asioissa 

sekä se, ettei vielä ole olemassa riittävästi hyvälaatuista sähköistä materiaalia 

moneen oppiaineeseen.  

Käytettävissä missä ja milloin vain  

Erityisen hyväksi puoleksi useat opettajat kokivat laitteen kannettavuuden sekä 

sen että nyt kun kaikilla on laitteet käytössään, voidaan ne tarvittaessa aina ottaa 

esille ilman tarvetta esimerkiksi varata tietokoneluokkaa aineiston etsimistä varten.  

O10: ”Onhan tuos tietyst varmaan silleen, ei tarvii varailla erikseen 

mitään tietokoneluokkia, eihän meil enää mitään tietokoneluokkaa 

enää ookkaan, mut siis ei oo niin kun silleen et pitäis varata jotkut 

tietyt koneet tiettynä aikana vaan jokaisel on se siinä. Et silleen 

varmaan niin kun ihan käytännön semmosii itsenäistä työtä ja 

projektityötä helpottaa.” 

O9: ”Miusta opettajan työn kannalta hyvää on se et jos ja kun sitä 

tietotekniikkaa tarvii, niin se on heti saatavilla. Et jos aikasemmin on 

ollu silleen et siel on ollu se 15-20 tablettia koululla tai sit joku ATK-

luokka. Jos sitä joskus sattuu tarviimaan, niin sit se on: ”ai niin se 

pitää varata, oho , sinne onkin jollakin muulla”. Et sit se ei onnistu. Mut 

nyt kun kaikilla on, niin voi kymmenen sekunnin varotusajalla saa sen 

koneen siihen ja pystyy tekemään jotain.”  
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Tämä vastaa hyvin Rogers (1995, 15) kuvausta suhteellisesta edusta. Sillähän 

tarkoitettiin sitä astetta, jonka mukaan innovaatio mielletään parempana kuin 

alkuperäinen idea tai tuote, jonka se korvaa. Opettajat selvästi näkevät nykytilan 

parannuksena entiseen tilanteessa, jossa oppilaiden kanssa piti erikseen mennä 

tietokoneluokkaan, mikäli haluttiin tehdä mitään tietokoneavusteista.  

O17: ”Jää se kokonaan pois että kuvaa kännykällä, tee luonnossa 

kännykällä muistiinpanoja ja siirrä ne Surfacelle. Et jos uskaltaa antaa 

niitten kuskata sitä laitetta mukana niin.” 

Tämä koski monen opettajan mielestä kuitenkin oman laittensa kannalta vain 

tilannetta, jossa opetustilanne siirretään pois luokkahuoneesta. Muutoin moni näki 

perinteisen pöytäkoneen itselleen mieluisempana työskentelyvälineenä.  

O12: ”Niin siis jos sie oikeesti haluut käyttää näppäimistöö et se ei oo 

siin tablet-tilassa niin. Koska miekin tykkään enemmän, kun on siis 

tottunu käyttää niin kun tietokoneena sitä eikä tablettina. Mut et 

tietenkin sitten, aatellaan et jos lähet luokasta pois, niin nappaat 

mukaan, niin totta kai se on kätevä sillon. Että tehäänhän myö niin 

kun muuallakin asioita.”  

Kohtuullisen laaja konsesus saavutettiin kuitenkin siitä, että erilaisen tiedon ja 

oppimissovellusten saatavilla olo kaiken aikaa myös oppilaille auttaa sekä 

opettajia että oppilaita oppimistilanteessa.  

O20: ”Niin tää on ihan hyvä että on. Helpottaa monessa asiassa 

äidinkielessäkin. Koko ajan on niin kun tieto saatavilla ja tiedon haku 

ja kaikenlaisia menetelmiä ja muuta.”  
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Käytettävyysongelmat  

Monet opettajat näkivät puutteita laitteiden käytettäyydessä ja erityisesti sen pieni 

koko (suhteessa pöytäkoneeseen) sekä laitteiden jumittaminen ajoittain saivat 

moitteita osakseen.  

010: ”Ja sit se on liian pieni. Että tämmönen. Kun miul ei oo ees 

opettajan pöytää eli miul on pulpetti. Ja sit ku mie istun siinä ja se 

kone on tässä, niin sit miun pitää olla niin ku tälleen suunnilleen et mie 

nään ees mitä siin lukee ja sit ku mie suurennan sitä niin sithän siin 

näkyy vaan osa.” 

Edellä mainittujen lisäksi ongelmaksi nähtiin myös, esimerkiksi se että tabletteja 

on hankala saada toimimaan yhdessä muiden koulun laitteiden kanssa.  

O10: ”Ja sit jotain semmosii, jos täs nyt ei sitten. Se ei siis toimi niitten 

meijän tykkien sun muitten kanssa yhteistyössä. Kaikki johot nyhtää 

irti ja sammuttaa laite ja kokeilla uuestaan. Ja toinen juttu et mie en oo 

saanu sitä vieläkään yhistymään meijän printtereihin.” 

Laitetta verrattiin käytettävyydessä toisaalta myös iPadeihin, jonka osa opettajista 

näki tablettina parempana tämän osalta ja esimerkiksi O7 koki että opetuskäyttöön 

hankittu malli jumittaa hänen aiemmin käyttämäänsä iPadia enemmän. Samoja 

mietteitä oli myös O9:llä ja lisäksi hän totesi muutaman vuoden iPad 

käyttökokemuksella näin:  

O9: ”Mie sanosin näin, nyt niin kun pienellä käytöllä, se iPadi on ehkä 

vähän näppärämpi käyttää. Tos on hyvää tuo näppis, et siit pystyy niin 

kun ehkä sukkelammin, jos tarvii jotain kirjallisuusjuttuja ja sellasii, niin 

se on ihan ok. Mut iPadi käytettävyydessä on parempi.” 
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Laitteen suppeus  

Tyytymättömyyttä opettajakunnassa  herätti myös laitteen suppeus heidän 

tarpeisiinsa nähden. Hannon (2008, 60-61) mainitsee että kun uusi ja nopeasti 

kehittyvä tekniikka ei noudatakaan suoraan ennalta tuttuja toimintaperiaatteita, 

vaati sen uudenlaisia  mentaalimalleja, mikä aiheuttaa käyttäjässä helposti  

hämmennystä ja tunteen laitteen epäjohdonmukaisesta toiminnasta. Etenkin 

kieltenopettajat olivat toivoneet DVD:n näyttämismahdollisuutta ja sen 

puuttuminen herätti närkästyneisyyttä, mikä voi hyvinkin johtua siitä, että heidän 

tulee vaihtaa omaa mentaalimalliaan tilanteessa vastaamaan tabletin 

ominaisuuksia.   

O10: ”Sillä ei voi näyttää DVD:tä mikä oli yks meijän, kun meiltähän 

kysyttiin että minkälaista halutaan, niin miun toive oli ainakin että 

semmonen millä saa tehtyä kaikki samat hommat kun läppärillä. Ja 

tolla ei voi näyttää DVD:tä ja niitä erillisiä laitteita missä voi näyttää 

DVD:tä niin niitä ei oo tullu vieläkään.” 

Haastatteluissa koettiin lisäksi, että tiettyjen asioiden opettamiseen laite ei tarjoa 

riittävästi mahdollisuuksia. 

O2: ”Ite nään sitten että matematiikkaan se tarjoo lisää, mutta 

tietotekniikan opetuksessa on vähän haastetta laitteen suppeus. Plus 

ohjelmien lisenssit, että kaikkee ei voida sitten asentaa kaikkiin.” 

Puutteet sähköisessä materiaalissa 

Huolta haastatteluissa herätti myös puutteet tämänhetkisessä sähköisen 

materiaalin tarjonnassa. Tämä ei suoraan liity laitteen itsensä ominaisuuksiin, 

mutta on olennainen osa sen kautta saatavasta kokemuksesta, joten sen katsottiin 

soveltuvan parhaiten tämän kuvauskategorian alle. Moniin oppiaineisiin ei ole 

ollenkaan olemassa sähköisiä oppikirjoja ja toisaalta niiden laadussa tuntuu 

yleisesti opettajien mielestä olevan parantamisen varaa.  
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O10: ”Onneks siihen ei lähetty koska kieliin on hirveen huonot 

sähköset kirjat tai pedanet mitä nyt tarjos, niin sil ei ookaan ruotsiin 

kun sellanen alkeiskirja, joka on ihan surkee. Ei sit lähetty ees 

kokeilemaan et miltä. Mut ne joil on ollu sähkösii kirjoi, niin nehän niin 

kun voi vast nyt rueta käyttämään niitä oikeestaan.”  

Tabletit tai kannettavat tietokoneet ovat vielä verrattain uusi asia opetuksessa ja 

niitä ei ole vielä kovin yleisesti yläkouluissa käytössä, joten sähköisten 

materiaalinen vähäisyys ja puutteellisuus on varsin ymmärrettävää, vaikkakin 

valitettavaa, Imatralaisten oppilaiden kannalta. Kansallinen opetuksen digiloikka 

tuonee kuitenkin edetessään parannusta myös tälle saralle. Monet opettajat 

kuitenkin kokivat sähköisen materiaalin puutteellisuuden rasittavaksi ja osaltaan 

myös omaa työtaakkaansa lisääväksi tekijäksi.  

O20: ”Mutta tää tuo opettajalle just sen et tota, missä se materiaali on. 

Sitä pitää rueta tekemään. Tää ei pelkästään helpota vaan sit se tuo 

tän et sit pitää ite rueta tekemään. Miekin mietin tässä koko ajan että 

lähenkö ees tekemään. Et tota on nähty kahteen kertaan jo 

aikasemmin se et tehtiin johonkin ympäristöön ja. Mikä se oli? 

Edusaimaa?”   

Tämä on linjassa aikaisemman tutkimuksen kanssa sillä digitaalisen 

oppimateriaalin toimivuudella sekä saatavuudella on Heinon et al. (2011, 16) 

mukaan merkittävä vaikutus siihen, miten opettajat alkavat hyödyntämään tieto- ja 

viestintätekniikkaa opetuksessa. Lisäksi myös erilaisissa kyselyissä opettajat ovat 

maininneet oppimateriaalien puutteet yhdeksi merkittävimmistä esteistä 

tietotekniikan käyttöönotolle (esim. Korte & Hüsing 2006 ja E-learning Nordic 

2006). 
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7.2 Mentaalimallit 

Ei voida sanoa, että ainoastaan tähän kuvauskategoriaan liittyvät 

merkityskategoriat ja niiden ilmaukset liittyvät mentaalimalleihin. Tämän kategorian 

alle on otettu ne ryhmät, jotka parhaiten osuvat mentaalimallien perusajatuksen 

allekirjoittajan mielestä. Kuten teoriaosuudessa kerrottiin, mentaalimallit luovat   

ihmisille ennalta   arvattavan   ja selitettävissä    olevan    tavan    ymmärtää       

vuorovaikutusta    ympäröivän maailman    kanssa (Norman 1983).  Niiden 

sisältämä    tietämys    on    mielekkäiden selitysten   lähde   (Kieras   & Polson   

1985, 377),   eli   aiempien   kokemusten perusteella  ihmiset luovat  sisäisiä  

ennakkokäsityksiä  siitä  millä  tavalla  ympäröivämme maailma  toimii  ja  näitä  

käsityksiä verrataan  tositilanteisiin. Näin ollen kaikki kuvaukset siitä millaisia 

ajatuksia opettajilla oli laitteista ennen niiden käyttöä, sekä siitä miten nämä 

ajatukset ovat ensikosketuksen jälkeen muuttuneet, liittyvät tavalla tai toisella 

mentaalimalleihin. Kuten edellisessä laitteen ominaisuuksiin liittyvässä 

kappaleessa huomattiin, oli eräiden opettajien hankala suhtautua laitteeseen, 

jossa ei olekaan niitä kaikki ominaisuuksia, joita he olivat toivoneet, ja jotka eivät 

toimineetkaan aivan niin sulavasti kun he uskoivat ennen laitteiden saamista. 

Heidän alkuperäiset mentaalimallit eivät siis täyttyneetkään, vaan heidän tuli 

muodostaa uusia mentaalimalleja vastaamaan kokemaansa.  

Samankaltaisuus tietokoneeseen tai muihin laitteisiin 

Tietoteknisiin  laitteisiin  liittyviin  mentaalimalleihin  vaikuttaa erityisesti  tieto,  joka  

tekniikan  käyttäjällä  on  yleisesti  informaatiojärjestelmistä  ja  aiemmin 

kohtaamistaan laitteista (Zhang ja Xu 2011, 202) ja kyky oppia  käyttämään  uutta  

tekniikkaa  on siis  riippuvainen kokemuksistamme  aikaisemman  tekniikan  

parissa.  Uutta  kokemusta  verrataan aiempaan  ja  se  sulautuu  osaksi  vanhaa  

synnyttäen  uudenlaisen yhdistetyn   mentaalimallin   samankaltaisista   

järjestelmistä. (Hannon 2008, 60-61). Opettajat vertasivat tablettien käyttöä 

enimmäkseen kannettavien- sekä pöytätietokoneiden käyttöön, sillä heidän 

työssään tabletit korvaavat lähinnä näitä. Haastatteluissa oli selvästi havaittavissa, 

että tämä auttoi opettajia hahmottamaan myös tablettien käyttöä.  
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O12: Eihän meil tämmöseen mihinkään mitään koulutusta oo ollu. Et 

ihan niin kun perus tietokoneen käyttö niin, et eihän se sen kummempi 

oo tuokaan.  

O3: En miä niinku näe tuota jaettua tablettia niin kun normitietokonetta 

mitään erilaisempana että mullankin on kotona kolme tietokonetta että 

olen aivan suurkäyttäjä tossa ATK:ssa. 

Myös tuttu käyttöjärjestelmä auttoi opettajia muodostamaan mentaalimalleja 

laitteen käytöstä opetustyössä ja tuntien suunnittelussa, mikä teki sen käytöstä 

helppoa useimmille opettajille.  

O2: On näissä laitteissa se hyvä puoli kun ne, kun ne on PC-koneita 

niin mä pystyn tekemään suunnittelun ja valmistelun oikeella 

tietokoneella ja tiiän että se toimii näissä tableteissa myös sitten.  

O18: On toi varmaan monelle lähestyttävämpi toi Windows. Et sillai 

itelläkin kuitenkin sit siviilielämässä niin kun kokemusta sen 

käyttöjärjestelmästä. Et sitä on aiemmin käyttäny. Että kyl se on sit 

helppo oppii toi kone mikä nyt on tullu.    

Opettajat ovatkin siis päässeet siirtymään sulavasti jo opittujen tietokoneiden 

käyttötaitojen avulla tablettien käyttäjiksi. Heidän ei ole tarvinnut rakentaa 

kokonaan uusia mentaalimalleja tätä varten, vaan mallien päivitys vastaamaan 

tablettien ominaisuuksia ja käyttömahdollisuuksia opetuksessa on riittänyt uusien 

laitteiden toimintojen ymmärtämiseen.  

Tietotekniikasta itseisarvo 

Mentaalimalli  on aina  rajallinen,    yksilön    sisäinen    konseptuaalinen käsitys    

ulkoisesta rakenteesta.  Tästä syystä  eri  ihmisillä  voi  olla  keskenään  hyvinkin  

erilaisia mentaalimalleja samoista tilanteista ja esineistä (Morecroft 1992). 

Kuitenkin    yksilöt,   joilla   on samankaltainen   kulttuuritausta   ja   kokemuksia,   
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jakavat keskenään kohtuullisen yhteneviä mentaalimalleja (Denzau  ja  North  

1994,3-4). Tämä tuli ilmi erityisesti kun opettajat pohtivat sitä millainen on 

oppimisen tulevaisuus tablettien kanssa. Opettajilla oli koulutuksensa ja 

opetuskokemuksensa kautta tietty kuva siitä, millainen opetustilanteen kuuluisi 

olla. Tablettien ja muun tietotekniikan tuominen ei kaikilta osin sopinut tähän 

yhtälöön, sillä sen arveltiin saavan liian suuren roolin opetuksessa. Moni pelkäsi, 

että uusi opetussuunnitelma ja tabletit tekevät tietotekniikasta itseisarvon ja itse 

oppiminen jää sivurooliin.  

O8: Tulee vähän semmonen mieleen että se on tavallaan niin kun 

itseisarvo tuo tietotekniikka. Et se on pakko. Et sä oot vähän tavallaan 

palvelija sille.  

O14: Niin kyllä, mut just se tavallaan niin kun se että ettei tässä nyt 

käy että tää opetettava aines jääkin jotenkin yhtäkkiä vähän tänne 

pieneen sivurooliin.  

Rogers (1995, 15-16) kuvaa yhdeksi merkittävimmäksi innovaation käyttöönottoon 

vaikuttavaksi tekijäksi suureen eli yhteensopivuuden. Yhteensopivuudella hän 

tarkoittaa ennen kaikkea yhteensopivuutta käyttäjän aiempien kokemusten, 

arvojen ja tarpeiden kanssa. Ajatuksena on, että näiden kanssa huonosti 

yhteensopivaa innovaatiota ei oteta yhtä nopeasti käyttöön kuin hyvin 

yhteensopivaa, koska huonosti yhteensopivan laitteen omaksuminen vaatii myös 

uuden arvojärjestelmän omaksumista, mikä on suhteellisen hidas prosessi. 

Opettajat eivät olekaan valmiita, ainakaan vielä hetkeen, hyväksymään osaksi 

omaa arvojärjestelmäänsä sitä, että tekniikka ottaisi merkittävimmän roolin 

opetustapahtumassa.   

O15: Et se on must niin kun karun näköstä, kun kävi tutustumassa 

yhessä koulussa, missä tätä on tehty nyt jo pidempään, niin tota. 

Mulle tuli ihan semmonen dystooppinen olo siellä. Et oppilaat istuu 

silleen niin kun tuijottaen vaan sitä. Se ois niin kun ois jossain 
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tehtaassa ois ollu. Että siellä ei puhuta mitään, et se on sellanen niin 

kun ois jossain niin kun tosiaan opetustehtaassa missä niin kun 

oppilaat silleen mekaanisesti sieltä niin kun tekee sellasta tik tak tik 

tak –systeemiä. Että ei. Siihen en haluu mennä että käytetään niitä 

silleen luovasti. Ei pelkästään siihen että tehään jotain sähkösiä 

tehtäviä sieltä niin kun et.  

Esimerkiksi  O16 epäili, että oppilailla saattaa tulla väsymys siihen että ”sitä koko 

päivä tehdään joka tunnilla aina. Ja aina niiden täytyy tuottaa jotain tai ettiä jotain.” 

Myös ajatukseen siitä, että tietotekniikkaa tulisi käyttää tunneilla laskennallisesti 

jokin tietty määrä suhtauduttiin epäileväisesti.  

O9: Mut mie oon niin kun siinä mielessä vähän samoilla linjoilla ku O8, 

kun oon nyt lukenu jotain Helsingin kaupungin linjauksia siitä että 

pitäis käyttää tietty määrä. Tietty määrä tota digitekniikka vaikka 

päivässä tai viikkotasolla tai miten se oli. Niin kylhän se nyt on aika 

pelottavaa se että jos pitää vaikka niin kun väkisin ympätä vaikka 

johonkin liikunnan opetukseen. ”Kattokaa nyt Jane Fondaa 

YouTubesta” niin saahaan täyteen se kun se jumppaa tai jotain 

muuta. Et kyl se niin kun. Totta kai niit tarvitaan sitä käyttöä mut tota 

ei sitä piä niin kun, ei piä tehä väkisin.  

Tablettien käyttöönoton ei kuitenkaan tarvitse tarkoittaa sitä, että ne olisivat kaiken 

aikaa käytössä ja opettajat ratkaisisivatkin asian tuomalla myös muita elementtejä 

opetukseen osalla tunneista.  

O3: Enkä tähän alkuun aio tuota joka tunnille joka aineeseen sitä niin 

kun tabeltin käyttöä ottaa että. Sen jos kaikki opettajat tekee niin se 

varmaan oppilaistakin alkaa jo tuntua siltä että taasko jotakin tabletilla 

että pitäishän heillekin saada semmosia tunteja että.. 

Tabletit ovat ennen kaikkea työkaluja oppimisen monipuolistamiseksi ja oppilaiden 

kasvattamiseksi tulevaisuuden digimaailmaa varten, joten niistä ei ole 
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tarkoituskaan tehdä itseisarvoa. Tämä on kuitenkin aito huoli opettajien 

keskuudessa, mikä saattaa vaikuttaa siihen että laitteiden käyttöönottoon myös 

työvälineenä suhtaudutaan negatiivisemmin. Tilanne kuvaa hyvin Sengen (1992) 

esittelemää abstraktioloikkaa,  jossa  ihmiset ottavat palan informaatiota ja 

yleistävät sen totuudeksi kyseenalaistamatta sen todellisuutta. Opettajat ovat 

nähneet, että laitteet voivat viedä tilanteeseen, jossa kaikki opetus tapahtuu 

tablettien kautta, eikä tilaa henkilökohtaiselle vuorovaikutukselle jää, ja ovat 

yleistäneet tämän niin, että tablettien tuominen opetukseen voisi jotenkin 

automaattisesti ajaa opetuksen tähän tilaan. Toisaalta tämä huoli heräsi myös 

niiden opettajien keskuudessa, jotka selvästi ovat jo vieneet omaa opetustaan 

suuntaan, jossa laitteita hyödynnetään tarkoituksenmukaisesti. Heidän osaltaan 

tämä pelko kulminoitui nimenomaan siihen että oppiminen, vuorovaikutus ja 

opettajan työ jäävät sivurooliin kun uudesta teknologiasta innostutaan liikaa. 

Pelko laitteen sivuvaikutuksista terveydelle 

Tämä terveysvaikutuksiin liittyvä merkityskategoria linkittyy osittain edelliseen 

merkityskategoriaan ja sen yhteydessä mainittuun yhteensopivuuteen. Opettajille 

on tuottanut vaikeuksia suhtautua uudenlaiseen tilanteeseen, joka eroaa 

merkittävästi heidän aiemmin oppimastaan tavasta opettaa ja hyödyntää laitteita 

tässä. Uusi laite aiheutti monessa heistä pelkoa sen vaikutuksesta sekä 

oppilaidensa että heidän itsensä terveydelle. Heille oli siis syntynyt tältä osin jo 

ennen laitteiden saamista negatiivissävytteinen mentaalimalli niistä.   

Aiemmin on korostettu paljon lasten ruutuajan, eli laitteiden kanssa vietetyn ajan, 

vähentämistä. Monista opettajista tuntui että nyt yhtäkkiä sitä ei pidetäkään 

ongelmana, vaan erilaisten laitteiden kanssa vietettyä aikaa halutaan lisätä vaikka 

oppilaiden terveyden kustannuksella.  

O9: Kyl tos on silleen vähän puurot ja vellit menny sekasin tos 

hommas et tota et silleen on menty vähän liian pitkälle. Tähän asti on 

puhuttu aika pitkälti siitä et sitä ruutuaikaa…  
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O7: Vähennetään   

O9: … on, pitäs saaha vähennettyy niin ku huomattavasti ku se on 

niin ku ihan mieletön jo ihan niin ku vapaa-ajallakin. Ja nyt sitten 

höyrytään sitä että kouluunki pitäis joka tunnille saaha digitalisaatioo 

ja joka tunti pitäs tuijottaa ruutuu ja pitäs siirtää kaikki opiskelu sinne 

nettiin. Ne ei se nyt ainakaan hirveest vähennä sitä ruutuaikaa. Mikä 

nyt on kuitenkin terveyden kannalta kohtuullisen oleellinen asia. 

 

O12: Sitä mie oon vaan miettiny, tai oli puhetta tossa siitä että kun 

lapset käyttää muuten hirveesti kännykkää ja konetta ja ne pelaa ja 

muuta. Et kun yhteen aikaan puhuttiin siit ruutuajan vähentämisestä, 

niin tää ei nyt kyl ainakaan vähennä sitä minkään verran.  Yhtäkkiä 

kukaan ei oo huolissaan siitä et kuin paljon ne tuijottaa ruutua 

päivässä. Et ne voi olla ne määrät kyl aika huimia nyt sitten. Et jos 

koulussa ollaan jo kuus-seittemän tuntia.  

O11: Niin. Ja tää on myös lisänny niillä oppilailla, et tietyst tää lisää 

tasa-arvoa sillä tavalla et kun kaikilla ei ollu varaa siihen omaan 

laitteeseen vielä. Ja nyt kaikilla on se laite, mut myös ne oppilaat, 

jotka ei ennen sitä ruutuaikaa käyttäny niin nyt nekin käyttää. Et siis. 

Et minuu vaan huolestuttaa niin kun silmien puolesta. Japanilaisen 

tutkimuksen mukaan suurimmalla osalla yläkouluikäsistä on nykysin 

miinupohjaset lasit, et miten kauan ne..  

Ruutuajan vähentämisestä onkin muodostunut opettajille mentaalimalli, josta 

poisoppiminen vaatii sen muokkaamista kyselyn ja vastailun avulla Sengen (1992) 

mallin mukaisesti. Toisaalta se vaatii myös oikeaa tietoa siitä millaisia 

terveysvaikutuksia tablettien tuomisesta opetusvälineeksi voi olla, ja mikäli tämä 

tieto yksiselitteisesti puoltaa opettajien mentaalimallia, ei sitä voi tai pidä mennä 

muokkaamaan.  
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Monet opettajat olivat huolissaan myös omasta työergonomiastaan uusien 

laitteiden kanssa ja toivat tämän asian esille myös haastatteluissa:  

O11: Ja sit mie oon ihan niin kun fyysisestä puolestakin huolissani sen 

henkisen puolen lisäks. Et se meillekin on työergonomian kannalta se 

pieni läppäri, tai tää minilaite... niin me ollaan tälleen ja sit myö 

ensimmäiseks ostettiin molemmat hiiret, koska meijän sormetkii, niin 

eihän myö voija niin ku siin opetuskäyttötilanteessa silleen yrittää nyt 

tökkii joko tablettia tai sitä pientä hiirtä käyttää. Et oli pakko niin kun 

ihan. Opettajan kannalta pöytäkone on huomattavasti kätevämpi.  

Myös säteilyn vaikutukset ja oppilaiden ongelmat ergonomiassa aiheuttivat huolta 

opettajakunnassa.  

O11: Eikä myö sit. Sit myö ollaan ihan tällassii. Kyl myö on ihan 

oikeesti puhuttu siitäkin et sit kun niitä tulee niit langattomia asemia 

noihin luokkiin. Jotka meiltä kyllä vielä puuttuvat. Mutta toivomme 

niitä. Niin mikä on se tutkimus, onko valtion tutkimuskeskus tehnyt 

tutkimusta siitä säteilystä ja muusta että.  

O14: Sit  mä jotenkin äitinä ja mummina ajattelen myöskin sitä että, et 

kun oppilaat nykyisinkin mitä he tekee, he on niin kun he katsoo jotain 

ruutua koko ajan ja alle 10-vuotiaat menee fysioterapeutille kun heil 

on niskasärkyä. Et mä niin kun mietin että lisääkö tää vielä jopa 

tällasta kansanterveydellistä riskiä että näistä nuorista tulee entistä 

niskakipuilevempia ja kaikella tavalla niin kun. Et viekö se vielä 

enemmän heidän aikaa kun tää tulee nyt myös koulukäyttöön?  

Pelot laitteiden terveysvaikutuksista tulivat ilmi monen eri ryhmän haastatteluissa 

ja niihin vastaaminen vaatii sen varmistamista, etteivät tabletit opetuksessa 

tarkoita pelkästään ruudun tuijottamista koko päivän, sekä myös opettajien 

työergonomian huomioonottamista. Näistä asioista pitää myös pystyä avoimesti 

keskustelemaan, jotta voidaan luoda yhteisiä ja jaettuja mentaalimalleja siitä miten 
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tabletteja voidaan käyttää opetuksessa vaarantamatta oppilaiden ja opettajien 

terveyttä.  

7.3 Koettu helppokäyttöisyys 

Useimmat opettajat kokivat laitteet suhteellisen helppokäyttöisiksi 

perustoiminnoiltaan, eikä kukaan sanonut että laitteen monimutkaisuus olisi jollain 

lailla este sen käyttämiselle. Aihe ei herättänyt suurempaa keskustelua missään 

ryhmässä tältä osin, sillä sitä pidettiin jopa itsestäänselvyytenä. Joten vaikka 

kappaleessa 6.4 Koettu vaikeakäyttöisyys onkin enemmän merkityskategorioita ja 

–ilmauksia, ei se tarkoita että laitteita olisi peruskäytöltään koettu hankalaksi.  

O10: No on, silleen suht koht [helppokäyttöisiä]. Ainakin jos on tottunu 

käyttämää jotain muutaki tablettia tai jotain vastaavaa. Ei miust siin 

käytös oo niin kun mitään semmost.  

Opettajien vastauksissa korostui laitteen vertaaminen heidän aikaisempaan 

käyttökokemukseensa tietotekniikan kanssa, ja toisaalta se, että laite itsessään 

koetaan helppokäyttöiseksi, mutta sen täysipainoinen käyttö vie opettajien 

muutenkin rajallisia aikaresursseja liikaa.  

O10: No toisaalt on. Et koton miul on sellanen jos ei oo ja kyl mie 

silläkin kirjotin ihan suht koht sujuvasti. Onhan tos tietysti se et sit siin 

kun ei oo se näppäimistö siin kuvan eessä niin jotenkin näkee niin kun 

paremmin. Sen kuvan tai sen tekstin.  

O5: Ei se. Ei se monimutkasuus oo este mut niis menee aikaa. 

Taito- ja taideaineiden opettajien ryhmässä käyty keskustelu kysyttäessä 

kokevatko he laitteet helppokäyttöisiksi, osaavatko he mielestään käyttää niitä tai 

uskovatko oppivansa käytön helposti,  kuvasti hyvin yleistä ajatusta  

O8: Kyllä varmaan.   

O7: Kyl myö nyt opitaan.   
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O8: En mie niin tumpelo oo.  

O7: Niin ja eihän sitä sit tarvii osata ku sen minkä tarvii.  

O8: Pääsee sähköpostiin.   

O7: Ja Wilma merkinnät tekemään 

 

He siis näkivät oppivansa laitteiden käytön helposti ainakin niiltä osin, joita he itse 

tarvitsevat päivittäisessä työssään. Näin ollen laitteen käyttöönottamisen este ei 

ole sen vaikeakäyttöisyys. 

7.4 Koettu vaikeakäyttöisyys 

Huomattavasti laitteiden helppokäyttöisyyttä enemmän mainintoja saivat ongelmat 

laitteen käytössä. Vaikka kaikki opettajat kokivat, että perustoiminnot tabletissa 

ovat heillä hallussa, tuli ongelmia erilaisten sovellusten kanssa ja tilanteissa kun 

tapahtuu jotain odottamatonta. Näiltä osin moni siis vielä koki laitteet 

hankalakäyttöisiksi. Huomion arvoisaa on, että opettajat olivat havainneet myös 

puutteita oppilaiden tietotekniikkataidoissa ja halukkuudessa käyttää laitteita, mikä 

näytti vaikuttavan heidän omiin ajatuksiinsa laitteiden hyödyntämisestä 

opetuksessa. 

Omien tietotekniikkataitojen riittämättömyys 

Osa opettajista selvästi koki ettei heillä ole vielä riittäviä taitoja laitteiden 

täyspainoiseen hyödyntämiseen opetuksessa.  

O11: Perustoiminnoinnot, mut nyt myö ollaan just sitä mitä myö 

tarvittais sit siin opetuksessa. Niin sitä me ollaan hakemassa. Et miten 

esimerkiks neuvoa oppilasta liittämään se videotuotanto. Taikka miten 

sitten niin kun että hyö osais sinne niihin meijän luomiin 

luokkahuoneisiin tehä niitä palautustöitä. Näihin me ei olla saatu  

mitään vielä. 

Tähän näkemykseen vaikuttaa varmasti osaltaan haastattelujen ajankohta, joka oli 

ennen kun opettajat olivat käyneet läpi koko koulutuksena laitteiden käytöstä 



    
 

 
 

94 

opetuksen osana ja esimerkiksi haastatteluja ennen ei opettajat vielä olleet 

opetelleet tekemään nauhoituksista zip-tiedostoja.  

O11: Ja varsinkin kun ne nauhotusjutut ei nyt oikein viel toimi. Kun se 

nauhottaminenkin oli sitä, et kun mie koikeilin nyt tehä videokuvaa niin 

se on liian suuri tiedosto, sitä pitäs pystyy paketoimaan, meil ei oo 

paketointiohjelmia, se pitäs pystyy laittaa linkkinä nettiin. Meil ei tietoo, 

taitoo siihen.  

Erityisesti tilanteissa, joissa kone jumittaa tai niissä on jokin muu ongelma, on 

opettajilla vielä kokemusta siitä etteivät he osaa riittävästi.  

O15: Tietysti se että nyt täs ite pitäsi olla hirvee tietotekninen osaaja, 

koska oppilaat on aika lyhytpinnasia siinä sitten kun joku ei toimikkaan 

koneessa. Niin mikä täs nyt on ja tuu nyt näyttää ja. Sitten jos ei 

osaakaan niin tulee itellekin hölmö olo että no valitettavasti nyt tää sun 

työ tyssää tähän, että en osaa auttaa. Et sillai että niin kun se sellanen 

oma riittämättömyyden tunne siinä tietysti ettei osaa kaikkee tätä 

teknologiaa. Jos mennään vähänkään sinne syvemmälle sinne että 

mitä siellä niin kun prosesseissa tapahtuu niin multa loppuu tietotaito.  

Myös erilaisten oppimissovellusten ja ohjelmien käyttötaidoissa koettiin olevan 

vielä puutteita, sillä niitä on niin paljon ja kaikkia ei tule jatkuvasti käytettyä.  

O9: Mut onhan siel sit sellasia ohjelmia, meilkin nyt näytä koulutuksii 

on menossa täs parhaillaan, niin onhan siellä nyt sellasii ohjelmii, jos 

ei niit tuu hirveesti käytettyy niin eihän niitä jumankauta enää 

kuukauden pääst muista miten niit käytetään. Mut kyl nyt toi 

peruskäyttö on kohtuu helppoo. 

Tähän ratkaisuksi esitettiin, ettei yritäkkään opetella kaikkea mahdollista mitä laite 

tarjoaa, vaan poimii opetusrepertuaariinsa, joitakin itselleen mieluisia ohjelmia.  
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O14: Et tulee vähän semmonen itselle semmonen olo että nyt äkkiä 

taas ja seuraava koulutus on sillon ja sillon ja sitten taas tehdään sitä 

ja tätä. Ja nyt ruetkaa heti käyttämään, ettette unohda sitä mitä olette 

oppineet! Että mä niin kun vaan rauhotan vaan oman mieleni ja kaikki 

vaan pois mä tyhjennän pääni ja mä ajattelen että mä otan sieltä ne 

mitkä mulle sopii ja piste.  

Koettu helppokäyttöisyys on TAM-mallin keskeisimpiä tekijöitä ja Venkateshin 

(2000) mukaan sitä mukaan kun henkilön kokemus laitteen helppokäyttöisyydestä 

kasvaa, kasvaa myös into käyttää laitetta. Tilanne on hyvin sama myös opettajien 

kohdalla ja vähemmän tietotekniikkaa opetuksessaan hyödyntänyt O14 

ilmaiseekin asian näin:  

O14: Ja mä uskon että tässäkin kun me opettajatkin saadaan, ketkä 

nyt tässä vaiheessa tiedetään ehkä vähän vähemmän kuten 

allekirjoittanut, niin sitä mukaan kun se oma tietomäärä kasvaa niin 

varmaan myöskin se innokkuus käyttää sitä lisääntyy sen myötä. 

Positiivista on että suhtautuminen laitteisiin ja niiden käytön oppimiseen oli 

toiveikas opettajakunnassa. He eivät nähneet että eivät tulisi oppimaan itselleen 

tarpeellisia taitoja, mutta aikaa se tulee viemään, mikä on taas on poissa opettajan 

perustyöstä.  

Oppilaiden puutteet tietotekniikkataidoissa  

Opettajakunnassa oltiin huolissaan paitsi omista, myös oppilaiden 

tietotekniikkataidoista muutoksen edessä. Nyt kun kotitehtäviä ollaan siirtämässä 

verkkoon ja opiskelumateriaaleja koneelle, heräsi monella huoli oppilaiden 

riittämättömistä tietotekniikan käyttötaidoista. Osa opettajista kokikin että kaikki 

oppilaat eivät vielä hyödyntää laitteita oppimisessa.  

O11: Ja sit se että kun niillä ei oo niin ku perustaitoja, et vaikka 

tässäkin meijän kouluttaja sano että oppilaat on paljon nohevampia, 
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niin se on se tietty määrä oppilaita, jotka osaa käyttää hyötykäyttöön 

tietokonetta.  

Haastatteluissa ilmeni myös, että opettajista moni koki ettei oppilaille ole 

alakoulussa opetettu riittävästi taitoja, joita he tarvitsisivat nyt jokapäiväisessä 

koulunkäynnissä tablettien kanssa.  

O6: Niin ehkä se on sitten hankalaa että kun me tiedetään että kun 

tietokoneen käyttäminen on tärkeetä, niin sit, otetaan vaikka meidän 

yläkoululaiset, jotka ei oo käyttäny välttämättä vielä alakoulussa sitä 

hirveesti niin. Se että jos sit niinku miettii että suunnittelee sähkösen 

ympäristön niille, niin osallehan se voi olla se kirjottaminen 

tietokoneella vaikeeta tai tietokoneen käyttäminen ylipäänsä. 

O7: Ja sitku se meni tuossa meillä tää meni ihan niin kun, perse 

edellä puuhun mentiin täs hommassa, et niille annettiin tämmönen 

lahja et ”Tässä ole hyvä” mut ei kerrottu ollenkaan et kuinka sitä 

käytetään niin ku tääl koulumaailmassa. Nehän latas sen heti täyteen 

kaikkeen niitä kiinnostavaa asiaa. Ja sitten ku mie alotin 

ensimmäisellä tunnilla, et nyt et meette sinne, et siel on et mie oon 

laittanu teille tehtävän sinne. Niin ei kukaan osunnu mennä ku ne ei 

tienny et mis semmonen on. Sit mie sanoin et meette sähköpostin 

kautta niin sit ne kaivo Chromen sieltä ja rupes Chromen kautta ettii 

sähköpostia. Siis ne niin kun. Siis ihan aivan järkyttävää.   

Nähtiin, että oppilaat osasivat kyllä jo esimerkiksi selata internettiä ja sosiaalista 

mediaa ja että he näkevätkin laitteen ensisijaisesti viihdevälineenä ei niin niinkään 

opiskelu- tai työvälineenä  

O1: Niin näissä pitää kuitenkin lähtee ihan perusjutuista että oppilaita 

joutuu opettamaan että se laite on kans työkalu. Et kyllä ne taitavasti 

osa facebookia ja youtubea käyttää mut sit kun pitäs rueta töitä 

tekemään niin ollaan sormi suussa. Et mites tää toimii? 
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O7: Niin. Ei ne osaa yhtään mitään. Siel lukee isol sähköposti, mut ne 

ei ymmärrä et siit kun painaa niin siit se aukee. [välissä muiden 

kommentteja] O7: Ei, siis yhtään niin kun siis mitä minä olisin niin kun 

olettanu et ne osaa niin ei kun sitten onneks, sit ruettiin käymään et 

meettee ensiks sinne ja sit tänne ja Chromen voitte unohtaa täs 

vaihees. Et se on ainoo minkä ne osaa siellä. Siis jos niitten pitäis niin 

kun jotain muuta kun pelata tai muuta. Ihan hukassa. Ja miekään en 

oo mikään siis taitava näis asioissa.  

Haaparannan kehittämässä opettajien TAM-mallissa (2008, 77-79) hän ottaa 

huomioon opettajien kokeman laitteiden käyttökelpoisuuden oppilaiden 

oppimisessa. Sen sijaan hän ei ole ottanut väitöskirjassaan huomioon sitä miten 

opettajat kokevat laitteiden olevan oppilaille vaikeita tai helppoja käyttää. Tehtyjen 

haastattelujen pohjalta näyttää ilmeiseltä, että tämä on yksi merkittävä tekijä 

opettajien mielessä, kun he pohtivat ottavatko laitteita  käyttöön opetuksessa.  Se 

tulisikin ottaa huomioon laajemmin, sillä oppilaiden puutteet tietotekniikan 

käyttötaidoissa vaikeuttaa olennaisesti opettajan työtä. Heidän tulisi saada 

keskittyä oman oppiaineensa taitojen opettamiseen, ei yleisiin digitaitoihin. 

Oppilaiden arkuus käyttää laitteita  

Sen lisäksi, että opettajat kokivat puutteita oppilaiden tietotekniikkataidoissa, he 

näkivät myös että osa oppilaista on hyvinkin arkoja tietotekniikan edessä. Uudet 

sovellukset saattavat opettajien mukaan pelottaa oppilaita ja esimerkiksi omaan 

puheen nauhoittaminen on jännittänyt osaa oppilaista.  

O15: Kyllä. On. Että niitä pitää vaan niin kun tota. Sillain ettei kaikkee 

kaikille vaan sieltä jotkut soveltuu joillekin. Sitä ne on tosi arkoja ollu 

käyttämään, kun mä oon yrittänyt. Nää jotka, joille kirjottaminen on 

vaikeeta ja lukeminen vaikeeta. Niin mä oon heille yrittänyt opastaa et 

kun siel on se äänitä –nappula. Et sähän voit lukee ittelles vaik sit 

sieltä tai pyytää  jonkun muun tai minäkin voin vaikka lukee sieltä sitä 
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opittavaa tekstiä et kuuntelet sitten sitä. Niin ei, siihen ne ei niin kun. 

Et se äänitysjuttu se on tosi arka paikka näille että.  

Opettajat ovat myös nähneet, että osa oppilaista pelkää rikkovansa laitteen tai 

kadottavansa sinne tuotetun sisällön.  

O4: Minuu hirvittää toi jos oppilaille tulee: ”[paniikki] mun tavarat nyt 

hävis, mitä mä nyt teen? Mitä mä oon nyt tehny väärin?” Että miten 

paljon siitä on sitten tulossa lisää työtä? En tiedä. 

O7: Se oli mun mielestä siinä vaiheessa, tai siis se oli, kun se 

konkretisoitu et kaikki tulee saamaan ne, niin sit mie mietin niin kun 

just käytännössä et kun niille tietyille tyypeille annat sen koneen, niin 

se on kaks päivää kun se on rikki tai hävinny tai jotain muuta. Ja sitten 

se, mikä palaute tuli kodeilta, että onko niitä pakko ottaa. Et tota et 

kun. Tai sitten oppilas itte sano et onks hänen pakko ottaa se, kun ei 

hänellä säily mikään. Et ”kato kato tätä kännykkää, tääkin on täs 

kunnossa” et onks hänen pakko ottaa se? Hirveen niin kun 

realistisesti ne suhtautu siihen mitä tos tulee käymään.  

Samoin kuin opettajakunnassa, on myös oppilaissa osa, jolle perinteinen kirja on 

mieluisin tapa opetella asioita vaikka sinänsä taitoa käyttää teknisiä laitteita 

olisikin.  

O5: No kyl viime keväänä aika kauhuissaan oli nää meijän seiskat ja 

kasit kun ties että ei tuukkaan kemiaan enää kun sähkönen kirja.  

Herää kysymys onko nyt yläasteella oleva sukupolvi ihan niin diginatiivi kun 

julkinen keskustelu antaa ymmärtää?  
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7.5 Koettu hyödyllisyys  

Ihmisillä on tapana käyttää laitteita niin kauan kun he uskovat niiden helpottavan 

omaa työtään (Davis, 1989). Kuten sanottua, niin opettajat kokivat laitteet pääosin 

käyttökelpoisiksi varsinkin oppilaiden oppimisessa, mikä on Haaparannan (2008, 

77-79)  opettajien TAM-mallin mukaan merkittävä tekijä opettajien teknologia-

asenteessa. Tästä kertoo erilaisten kuvausten kirjo siitä, miten tabletin avulla 

opetusta saadaan monipuolistettua.  

Oppilaiden motivaation parantuminen 

Osa opettajista näki, että tablettien avulla oppilaiden motivaatio oppimista ja 

opetettavia aiheita kohtaan voi parantua, kun he innostuvat laitteesta itsestään.  

O6: No oppilaat varmasti innostuu. 

O19: Mut muuten minä oon kyl oikein positiivisen mielin ja mie toivon 

et oppilaat innostuu ja näkee myös sen niin kun mahdollisuutena. 

O15: Sitä mä oon yrittäny oppilaille korostaa et nyt ottakkaa tehot irti 

tästä härpäkkeestä että kun on sitä videomahdollisuutta ja kaikkea 

että. Pikkasen ne on vielä arkoja. Mut sit kun ne huomaa sieltä et ”hei 

tälleenhän voiskin” niin se on kiva nähä sitten jotkut, jotka ei oo saanu 

aikaan mitään niin sit ne motivoituu sitä kautta.  

Tämä merkityskategoria keräsi kuitenkin jopa yllättävän vähä ilmauksia ja 

vaikuttaakin siltä että suurimmat hyödyt laitteiden käytöstä syntyvät opettajien 

mielestä jotain muuta kautta.  

Opetuksen monipuolistuminen  

Erityisesti opetuksen monipuolistumisen mahdollistuminen ja uudenlaisten 

oppimistapojen jalkautuminen opetukseen oli suurimpana syynä sille, miksi 

opettajat kokivat laitteen hyödylliseksi jo ennen kuin he olivat kunnolla päässet 

hyödyntämään sitä opetuksessa. Tätä näkökulmaa tukee Haaparannan (2008, 79) 
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ajatus siitä, että opettajat saattavat kokea oppilaiden oppimisen niin tärkeänä 

asiana, että jopa omaa työtä vaikeuttavaa ja monimutkaistavaa teknologiaa 

otetaan käyttöön, jotta he voivat tukea oppilaiden tulevaisuuden valmiuksia käyttää 

teknologiaa työssään. 

Esimerkiksi koettiin, että tablettien avulla opetus voi monipuolistua tilanteissa, 

joissa hylätään perinteinen luokkahuone oppimisympäristönä ja lähdetään 

”kentälle” oppimaan käsiteltävästä aiheesta.  

O7: Miun mielestä on silleensä et hirveesti liittyy, tai siis silleen et mie 

niin kun esimerkiks niitten pitäs suorittaa jotain vertailua, jotain 

tuotevertailua. Niin niitä on helppo jalkauttaa kauppaan ja sitten ne 

kuvailee siellä niit juttuja. Niitten ei tarvii ostaa mitään mut ne pääsee 

hiplailee niitä.  

O16: No kyllähän se mahdollistaa aika paljon niin kun luokasta ulos 

lähtemisen esimerkiksi. Niin sähän voit hyödyntää niin kun meidän 

oppiaineessa biologiassa niin.  

Osa opettajista näki myös, että tablettien avulla on helpompi seurata mitä jokainen 

yksittäinen oppilas luokassa tai sen ulkopuolella tekee. Laite mahdollistaa lisäksi 

erilaisten korvaavien suoritusten teettämisen ja kontrolloinnin, mikäli oppilas ei 

halua tai pysty suorittamaan oppimistehtävää kaikille yhteisesti suoritetulla tavalla 

ja näin mahdollistetaan yksilöllistä oppimista.  

O7: Miulla tulee silleensä että tulee näkyväks niille se tekeminen. Et 

kun ne niin kun periaatteessa niitten pitäs tehä joka tunnista 

semmonen päiväkirja, tai siis semmonen pieni. Niin sitten kun niistä 

tulee äärettömän erilaisia. Niin miun on hirveen vaikee aina tuntien 

jälkeen sanoo niille et mitä sie oikeesti oot tehny. Et iha ihan oikeesti 

et tehny yhtään mitään muuta kun hait sen leivinpaperirullan. Et mie 

saan osittain niille enemmän näkyväks niille itelle sitä mitä ne on 

tehny.  
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O15: No nimen omaan auttaa siinä että oppilaat saa mahdollisuuden 

tehä sille itelleen omimmalla tavalla. Ja sit mä saan nopeesti laitettuu 

ohjeita, vaikka oppilas ois kipeenä. Voin laittaa sähkösesti hälle. Nään 

mitä hän tekee vaik hän ois kotonakin kun on nää muistikirjat.  

O19: Ja sitten myös tämmösiin, mie oon aatellu että tämmösii 

korvaavia juttuja. Elikkä kun miun oppilaat on sellasia että ne 

esimerkiks kieltäytyy tekemästä jotakin, se voi olla vaik liikuntajuttukin 

mitä ne kieltäytyy tekemästä. Niin tota sit ne on vaan niin kun 

nököttäny siel. Mut sit mie ajattelin et ahaa nyt ne ei pääsekkään niin 

kun koira veräjästä vaan nyt ne joutuu sitten kokoamaan siitä sitten. 

Jos vaik mennään melomaan ja joku ei suostu melomaan niin sitten 

hän tekee melonnasta ja melontavälineistä ja vastaavasta sit jonkun 

raportin, hakee sinne kuvia ja ohjeita ja tällästä.  

Yksilöllinen oppiminen korostui opettajien kuvauksissa myös tilanteissa, joissa 

tabletit mahdollistavat edistyneempien oppilaiden tukemisen uudella tavalla.  

O4: Varmasti nytten opettajat kuten oppilaatkin kasvaa vasta tähän, 

että ei kukaan voi olettaa että meillä on [naps] kaikki valmiina. Kyl tää 

nyt avaa monta ovea enemmän kun mitä tähän mennessä on ollut, 

että. Varsinkin tää uus opetussuunnitelma menee siihen että yksilö 

tekee ja etenee ja ite hakee ja kokoaa. Että on varmaan enemmän 

mahollisuutta tukea oppilaita siinä omassa tasossa ja ruokkia niitä 

noheviakin että, ”hei, sulla olis nytten tällaistakin tarjolla jos haluat 

tehä. Muille mä en kerro tätä.” Että niinku 

Erilaisia lisätehtäviä voidaan antaa tai niiden tekemisen mahdollisuutta voidaan 

esittää edistyneemmille oppilaille ja miksei muillekin.  

O10: Se tietyst se ne oppilaat jos ne viitsii niin nehän voi ite sitten, 

koska on olemassa esimerkiks noihin meidän oppimateriaaleihin on 

semmoset sanastosovellukset olemassa et vois niin kun itekin 
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harjotella. Ja sit oon tehny ite niitä quizzlettejä [?] semmosia et ne on 

sitten kotikoneilla niitä täyttäny. Se on sit taas tietysti ihan oppilaan 

omasta viitseliäisyydestä kiinni et viittiiks tehä niit vai ei. Niitähän voi 

tehä puhelimellakin ja millä vaan.  

Hyödylliseksi koettiin myös mahdollisuus testata ja todentaa oppilaiden oppimista 

ja osaamista monipuolisemmin tablettien avulla.  

O6: Sitten mitä kans on sitten tietyille oppilaille varmaa tarjolla että, 

jos halutaan, nythän halutaan tietä vaan että mitä sie osaat. Jos se 

sitten osaa vain nauhoittaa ja kertoa että mie osaan tämmösiä juttuja 

laskee koska ne menee näin ja näin. Että sekin on yks tapa sit kerätä 

sitä osaamista.  

O15: Kokeista voi luopua nyt. Nyt ei yhtään enää halua takasin sinne 

paperikokeisiin. 

O12: Sitten se ääntämis. Meil on aina yseillä ollu semmonen 

ääntämiskoe keväällä. Nii nythän se on paljon helpompi, kun ne voi 

nauhottaa ne ja. Meil on C-kasetti vielä viime keväänäkin. Mikrofoni ja 

C-kasetti käytössä.  

O15: On ollu, just tää että mä oon niin tyytäväinen siitä Sokrative 

systeemistä että koska siellä pystyy niit  kuviakin laittaa siihen testiin. 

Niin tota, et kun ne tekee vaan ne testikysymykset silleen niin kun. Niit 

pitää aika paljon miettiä et  mittaa sit oikeesti sitä koska se on 

kuitenkin aika paljon sitä, toki siihen avoimia kysymyksiä voi laittaa, 

mut siinä pitää miettiä hirveen tarkkaan että ne vastaukset sitten, kun 

se automaattitarkistaa niitä. Että toki itekin käyn vielä läpi niitä mutta 

tuota että siinä pitää olla tekovaiheessa tosi skarppi, mut sit kun se on 

kerta tehty se testi niin sit helpottaa älyttömästi. Mä oon niin 

kyllästynyt ollu  monta vuotta siihen kokeitten korjaamiseen. Se on siis 

ihan oksettavaa, ihan siis oikeesti konkreettisesti tulee semmonen et 
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yäk oksennan kun näen koepinkan. Niin nyt siitä pääsee eroon niin 

kun et. Ja oppilaat on ruennu nyt niin kun hirveen hyvin tottumaan 

siihen, et okei. Ja sit kun ne voi tehdä omaan tahtiin että tota niin he 

ilmottaa mulle että hei tänään haluaisin tehä testin. No sitten avataan 

vaan laitteet ja… 

Uudessa, yläluokkien osalta vuosien 2017-2019 syksyllä voimaanastuvassa, 

opetussuunnitelmassa korostuu eri lailla oppijan rooli tiedon aktiivisen hakijana ja 

hyödyntäjänä sekä toisaalta erilaiset laaja-alaiset oppimiskokonaisuudet 

(Opetushallitus 2014, 17 ja 20).  Näiden taitojen oppimiseen näkivät opettajat 

tableteista olevan  hyötyä, etenkin koska tiedon etsiminen missä ja milloin vain 

helpottuu, kun kaikilla oppilailla on siihen soveltuvat välineet käytössään.  

O12: Ja kyl se varmaan niin kun niissä kun siel puhutaan niist 

monialasist oppimiskokonaisuuksista ja näistä tämmösistä. Ja 

niissähän se varmaan toimii niin kun tosi hyvin. Että siis oikeesti sitä 

tietoo on niin ku helpompi hankkia kun heil on ne tabletit. 

O14: Varmaan siinä mitä sä just äsken mainitsit, et tavallaan se 

jollakin tavalla, mikä voi myös kääntyä itseään vastaan, se tieto on 

suht koht helppo löytääminen tai helpompi löytäminen. Sillon kun he 

itse etsivät ja jäsentävät sitä omaa ajatteluaan. 

O20: Niin tää on ihan hyvä että on. Helpottaa monessa asiassa 

äidinkielessäkin. Koko ajan on niin kun tieto saatavilla ja tiedon haku 

ja kaikenlaisia menetelmiä ja muuta.   

O11: Siis kun me lähetään vaikka seikkailemaan Tukholmaan tai 

Lontooseen niin myö voijaan lapsille sanoo et nyt mee kattomaan 

sieltä näiltä ja näiltä sivuilta tai etsi itse tietoa. Ja sitten se että se 

maailma tulee lähelle, kun ennen se oli niin kun meijän johdolla 

lähinnä et myö näytettiin se. Mut nyt hyö pystyy itte sitten niinku 

uppoutumaan siihen. 
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Opettajat kertoivat myös erilaisia esimerkkejä tableteille saatavilla olevista 

ohjelmista ja käyttömahdollisuuksista, joiden käytöstä on hyötyä oppilaiden 

oppimisessa ja jotka omalta osaltaan monipuolistavat opetusta.  

O5: Se on just se dynaamiset ohjelmat, esimerkiks geogepra 

matikkaan, jos ei ois laitteita niin ei siitä niin vaan sinne otettas sillon. 

Ja samoin fysiikka/kemiaan tulee pakolliseksi niitten 

animaatioitten/simulaatioden käyttö, niitä nyt on varmaan jokainen 

suunnilleen käyttänytkin jo, mutta kuitenkin. Onhan niitä kivempi 

kattoa tosta tietokoneelta kun kännykän näytöltä. 

O13: No kyl siit voi olla apua, niin kun mie sanoin, et esimerkiks nyt se 

Sway on hyvä ohjelma.  

O15: Joo se lajintunnistus on nyt yks hyvä esimerkki. Että ne 

motivoituu niin kun semmoset joita ei muuten niin kun kiinnosta, niin 

motivoituu paremmin niin kun sillä. Ja myöskin se on paljon.. Ne ehtii 

paljon enempi siinä läpi. Ja myöskin sen että ne voi käydä omaan 

tahtiin niitä läpi. Että jotkut haluu kattoo hitaammin, jotkut nopeempaa. 

Ja tota, ehdottomasti paljon parempi kun esimerkiks oppikirjan 

piirroskuvat tai oppikirjan nää sähköset materiaalit, mis on myöskin 

piirroskuvat tyhmästi. Valokuvistahan ne täytyy opiskella ne. Niin se 

nyt ainakin on ollu sellanen missä on ollut ehdottomasti parempi. 

O13: Sil on helppo esitelmii. On paljon helpompi käyttää kun tota 

PowerPointtia, niin kun oppilaittenkin: liittä kuvia, liittää musiikkia, 

liittää videoita ja tehä esitelmiä. Miul on aina ysiluokan kutoskurssi 

vähän tällanen erilainen kurssi et siin pidetään näit suullisia esitelmiä. 

Niin kyllä se varmaan palvelee tarkotustaan. En mie sitä sano yhtään. 

Ja jos joku on kömpelö motorisesti niin voi olla et kirjottamista 

helpottaa se kone. 
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Video ja kameratoiminnallisuudesta uskotaan myös olevan merkittävää hyötyä 

opetuksen ja oppimisen monipuolistamisessa sekä tuomassa vastaamaan uuttaa 

opetussuunnitelmaa ja sen keskeisiä periaatteita.  

O19: Miul on itelläni ollu mut oppilail ei oo noita nyt ollu noita. Eikä ne 

ihan vähään aikaan saakaan kuulemma. Mut kyl mä ite niin kun 

ajattelen et niin paljon kun vaan pystyy eri oppiainessa niin joo. Et ne 

lähtee ite kasaa sinne kaikkee ja käyttää sitä kameraa ja.  

O7: Kaikki kotitehtävät, niit on älyttömän paljon helpompi palauttaa, 

kun ne pystyy palauttaa ne videoina tai kuvina. Tähän mennessäkin 

ne on palauttanu ne kännykäkuvina, mut niin ku. Et kyl se niin kun, kyl 

siin on hirveesti siin on mahollisuuksia.   

O9: No itte liikuntaan nyt varmaan ei ihan hirveesti. Kyllähän siellä 

pystyy tietysti tota videokuvausta hyödyntämään jossain tapauksissa. 

Et se on varmaan yks semmonen mitä ehkä, nyt kun niil on omat 

laitteet kaikilla niin pystyy ehkä paremmin hyödyntämään. Jonkun 

verran, mut ei se nyt oo mikään semmonen. Kyl kuitenkin 

liikuntatunnilla liikutaan enimmäkseen, se toinen puoli on sit silleen 

aina välillä jotain. Musiikkijuttuihin tietysti, kun musiikkia yhistetään 

liikuntaan, niin siihen voi olla hyötyjä.  

O4: Niin kun mie sanoin, että minä oon tehny niitä opetusvideoita 

ynnä muuta juuri sen takia koska ne laitteet on tulossa. Ja sen takia 

niinku uuden opetussuunitelmaan opetus kehittyy juuri siihen 

suuntaan että minullehan se oli helpotus ettei tarvii enää varata ja 

kannella niitä iPadeja. Ja ihan olen odottanut sitä. 

Hyödyt pitkällä aikavälillä  

Vaikka erilaisia ilmauksia laitteen tuomasta monipuolistumisesta opetukseen olikin 

runsaasti, koki moni opettajista kuitenkin ettei laitteesta vielä haastatteluhetkellä 
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ollut juurikaan iloa, sillä opettajien energiasta suuri osa meni muuhun kuin heidän 

omien oppiaineidensa asiasisältöjen opettamiseen. Monet kokivat etteivät vielä 

osanneet hyödyntää laitetta tarpeeksi, tai että vielä syksyn aikana ei päästä 

käsiksi olennaisimpaan tablettien kanssa, koska ympärillä kuohuu niin vahvasti, 

mutta kunhan meno tasoittuu, niin laitteesta saadaan varmasti pitkällä aikavälillä 

iloa oppimiseen ja opettamiseen.  

O15: Kyl mä uskon että sitten ajan kanssa, kunhan päästään tästä 

siirtymävaiheesta niin luulen että tää on ihan hyvä.  

O7: Niin nyt on niin kun se, et jos sie aiot ajaa itelles sisään sen niin 

nyt pitäs tehä töitä. Et se ei niin kun millään lailla helpota. Mut et tota 

se totta kai se kantaa hedelmän sitten vähän ajan päästä ehkä tai 

kyllä.  

Toisaalta myös koska kaikki oppilaat eivät vielä osaa täysin sujuvasti hyödyntää 

laitteita oppimisessa, tuntui esimerkiksi O10:stä siltä, että hyötyjä saadaan irti 

vähän myöhemmin.  

O10: Mutta kunhan tuota ne oppii eka ite käyttämään niitä niin kyl niist 

varmaan sitten jotain hyötyy voi olla.  Ja sitten mie oon ymmärtäny 

että ne sitten joilla sitten on se sähkönen kirja, sitten kun ne nyt 

oikeesti pääsee sitä käyttämään, niin onhan se nyt silleen ettei niiden 

oppilaiden tarvii kanniskella kaikkii kirjoja mukana et. 

Myös O14 uskoo, että kunhan tilanne rauhoittuu, niin saadaan paras mahdollinen 

hyöty sekä tableteista että uudesta opetussuunnitelmasta digitalisaatioineen ilman 

että sekä opettajia että oppilaita rasitetaan liikaa.   

O14: Ja niin kun ajatella että tässä nyt ehkä täällä kuohuu tosi paljon 

varmaan tän koko digitalisaation ympärillä varmaan kaikissa Suomen 

kouluissa ja kaikilla paikkakunnilla. Mut  jotenkin pitäis niin kun 

maalaisjärjellä ajatella et ennenkin on tullu isoja muutoksia ja ne 
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tapahtuu pikkuhiljaa ja ne loppujen lopuks alkaa tasottua aika paljon, 

että se ei oo semmosta myllerrystä jossain kauheasti vähän aikaa, 

vaan että kyllä ne asiat kuitenkin loppujen lopuks loksahtaa tietyille 

kohdille. 

O14: Ja mä uskon että niin siinä tulee loppujen lopuks käymään että 

aina on enemmän tai vähemmän kuohuntaa. Mut sit se tasottuu. Mä 

haluan niin kun uskoa siihen. 

O6 suuntasi katseensa jo vähän pidemmälle tulevaisuuteen, ja on kiinnostunut 

näkemään millainen tilanne on muutaman vuoden päästä kun alakoulussa jo 

laitteen käyttötaidot oppineet oppilaat pääsevät hyödyntämäänsä osaamaansa 

yläkoulussa.  

O6: Et niinku sinänsä oottaa et minkälainen se jatkumo ois et sit jos 

kun ekaluokkalaiset saa, niin jos niillä on yheksän vuoden päästäkin 

tietokone niinkun omassa käytössään oppimiseen tai niin kun koko 

peruskoulun aikana. Niin mitä sit osataan tehdä sillon ysiluokalla?  

Tabletin hyödyllisyys opettajan omassa työssä 

Tablettien hyödyllisyys ja käyttökelpoisuus opettajan työssä herätti kaksijakoisia 

ajatuksia opettajien keskuudessa. Kuten kappaleessa 7.6 kerrotaan, näkivät 

monet ne riittämättömiksi päivittäisiksi työvälineiksi. Toisaalta useissa 

haastatteluissa myös nähtiin tablettien tuovan hyötyä opettajan arkeen. 

Esimerkiksi liikunnanopettajan päivässä jonkinlainen kannettava laite on 

välttämätön jokapäiväisten asioiden hoitamiseen lennossa, mutta hänen 

tapauksessaan eivät laitteet juuri oppilaiden kanssa vietettyyn aikaan tuo 

helpotusta.  

O9: No miul ei varmaan niin ku, omaa työtä silleen helpotta. Tietysti 

miulla pitää olla, ku mie liikun paljon eri paikoissa, nii miul tarvii olla 

aina kone silleen mukana et pääsee sähköposteihin ja pääsee 
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Wilmaan ja tällasii. Et silleen se on nyt niin ku itelle välttämätön, mut 

sit siihen ihan niin ku konkreettisesti oppilaitten kaa olemiseen ja 

tekemiseen niin ei sil oo hirveesti vaikutusta, koska ei se nyt niin 

kauheen pääosassa tos liikunnassa oo. Ei se myöskään häiritse 

millään tavalla koska ei ne onneks niil koneilla. Ei pelata tennistä 

esimerkiks. 

Nuoremman polven opettajalle O1:lle on erilaisten sähköisten laitteiden käyttö 

työssä hyvin luonnollista, koska hän on aina niitä käyttänyt oman työnsä 

järkeistämiseen jo pidemmän aikaa. Hän onkin siis muodostanut vahvan 

mentaalimallin digitaalisten laitteiden tuomasta hyödystä työskentelyyn ja 

suhtautuu näin ollen positiivisesti myös tablettien käyttämiseen. Hänkin kuitenkin 

uskoo uusiin laitteisiin siirtymisen tuovan myös haasteita mukanaan.  

O1: Et kyl sitä ite osaa niin sujuvasti käyttää ja mielellään kaiken 

tekeekin sähköseen muotoon. Mulla on ollu yliopistosta asti kaikki 

opiskelumateriaalit sun muut mahollisimman paljon sähkösessä 

muodossa. Et siellä miun on helpompi sitä järjestellä ja ettiä aina se 

tarvittava nopeesti. Mut se työmäärä sitten kun kaikkea tommosta 

rupee opetukseen suunnittelemaan niin sit pitää itekin joustaa ja että 

ei kaikkee tarvii kerralla tehä.   

Konkreettisena esimerkkinä tabletien käytön mukanaan tuomista hyödyistä 

muutama opettaja mainitsi oppilaiden tekstien lukemisen helpottumisen, kun enää 

ei tarvitse yrittää saada selvää epäselvistä käsialoista.  

O6: Kyllä minä taas sitten nään niinku jossai äidinkielenopettajat 

haluais että kirjotetaan paljon käsin, niin kyllä minä taas nään että, no 

minä oon matemaatikko ja fyysikko, eri näkökulmasta sen että niillä 

oppilailla on niin huonoja käsialoja ja niin vaikeeta kirjoittaa, että  jos 

niillä on se laite jota ne osaa silti nyt käyttää ja kirjottaa, niin jonku 
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vaikka fysiikan raportin tekeminen on varmasti paljon helpompaa. Kun 

käsin minkään tekstin aikaansaaminen siihen.  

Myös selkeä tablettien päivittäisen käytön mukanaan tuoma etu opettajien arkeen 

on mahdollisuus seurata oppilaiden työskentelyä tarkemmin, kun oppilaat 

tallentavat tekemänsä koulutyöt sähköisiin järjestelmiin.  

O5: No siihen omaan prosessiin se tuo hirveen paljon lisää työtä mitä 

pitää osata niinku sitten, eli ei voi siinä mielessä sanoa että se yhtään 

helpottais, mutta se monipuolistaa. Ja sit taas niin kun uuteen 

opetussuunnitelmaan kun mennään niin kyllä se aikalailla tavallaan 

välttämätön on että pystyy seuraamaan niitä oppilaita.  

O4: No just se vielä, että voi seurata  sitä yksilöö mitä se tekee sinne 

ja kerää niin kun yks yhteen palautetta.  

O17: Ja pystyy myös opettajalle sit se ryhmä kommentointia varten, 

ohjausta varten ja sit tietysti sen lopputuloksen.  Nyt oli hirveen kätsää 

kun oli viikon sairaslomalla. Kun pysty niin paremmin auttamaan kotoa 

käsin. Vaikkei tietysti sairaslomalla tarviis tehä silleen.  

O5: Mut kyllähän siinä class notebookissa on just se hyvä puoli että 

kun tekee luokalle sen kirjan ja jakaa ja sitten ne ketkä rupee käyttään 

sitä sähköstä juttuu, niin voi tavallaan livenä seurata et mitä oppilas on 

tehny. Elikkä että siun ei tarvii olla siinä oppilaan vihkon vieressä ni 

sie voit katto mitä se on tehny. Ehkä just tän takia niin miulla sitten 

osa miun luokkalaisista ei halunnu rueta sitä käyttämään kun miä 

sanoin että nyt mie voin sitten koko ajan kattoo että mitä työ teette.  

Kuten sanottua, niin tablettien hyödyllisyys ainakin vielä tässä vaiheessa, kun 

niiden käyttö ei ole vielä vakiintunut osaksi arkea, jakoi vahvasti mielipiteitä. Osa 

opettajista näkiniissä kuitenkin ennen kaikkea mahdollisuuksia myös oman työn 

helpottumiseen.  
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O15: Ihan siis vaan sen yhteenvetona, että kyllä minä nyt oon ollu 

tyytyväinen ja on helpottanu työtä. 

7.6 Koettu hyödyttömyys 

Haasteluissa kuultiin myös paljon opettajien mielipiteitä ja ajatuksia siitä minkä 

takia uudet tabletit eivät olisi hyödyllisiä koulujen arjessa.  

Ei sovellu omaan oppiaineeseen  

Varsinkin kieltenopettajat kokivat vahvasti etteivät tabletit tuo juuri lisäarvoa heidän 

opettamiinsa aineisiin, ja moni heistä vertasi omaa ainettaan reaaliaineisiin, joihin 

heidän mielestään laitteet soveltuvat erilaisten projektitöiden takia paremmin.  

O13: Tää soveltuu reaaliaineisiin hirveen hyvin. Sil voi tehä ehkä just 

semmosii. Siel tehään hirveesti projekti- ja ryhmätöitä ja näin poispäin, 

niin mie voisin kuvitella.  

O14: Mut must tuntuu että meillä ainakin suht koht vähän. Elikkä 

oppilaat on tottuneet, että jossain reaaliaineissa niitä on tähänkin asti 

käytetty enemmän. Et mä uskon että he ei nyt millään tavalla ryhdy 

nyt vertailemaan. Et nyt kun heil on tabletit, niin nyt pitääkin niin kun 

enkun tunnillakin rueta niin kun huomattavasti enemmän tätä 

käyttämään. 

O11: Se oppiainekohtasuuskin on sitten nähtävissä, et reaaliaineissa 

on ihan eri asia et sie laitat tekemään niin kun pitempijaksosesti 

projektitöitä, mut kieltenopettajan niin meijän pitää kuulla ja nähdä ne 

lapset, et ei myö voija antaa niin kun pelkästään. 

Vaikka kielissäkin voidaan tabletteja opetuksessa hyödyntää, minkä opettajat 

myönsivätkin, oli haastatelluilla kieltenopettajilla kuitenkin kokemus siitä, että 

heidän ei tarvitse omaa opetustaan muuttaa yhtä paljon kun muissa aineissa. 

Kieltenopetuksessa on kuitenkin tärkeää henkilökohtainen vuorovaikutus ja 
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oppilaan kohtaaminen suoraan, minkä ei nähty onnistuvan yhtä hyvin 

tablettiopetuksen kautta.  

O14: Et kielissäkin varmaan löytyy joku semmonen. Niin mut se että 

mä jotenkin kuitenkin ajattelisin et se on pienimuotosempaa. Et kyl mä 

tiedän et esimerkiksi jotkut matikanopettajat on nyt jo puhuneet että 

he rupee tekemään koko kurssin sinne. Ja se on varmaan niin kun 

ihan hienoa ja oivallista, mutta mä silti haluaisin että tästä entisestä 

opetuksesta säilyis jollakin tavalla niin kun tää oppilaan ja opettajan 

välinen vuorovaikutus, nimenomaan kielen opetuksessa.  

O14 oli myös saanut palautetta oppilailta itseltään, että nimenomaan ilman 

minkäänlaisia apuvälineitä tapahtuva oppiminen oli heille mieluisinta.  

O14: mähän todella käytän hyvin vähän sähköistä oppimisympäristöä. 

Ja mä kysyin mun viime vuoden, mul oli kolme ysiä, ja sit kun he 

keväällä lähti niin mä kysyin et oottekste kokeillu, et olisittekste 

halunnu että olis enemmän tietyllä tavalla. Ihan todellakin niin kun 

dokukameran kautta tai jotain muuta enemmän kun sitä suullista 

keskustelua mitä meillä on ollu. Niin he sano ihan päinvastoin. He 

sano et he on nyt niin kun jotenkin niin kun rohkaistuneet puhumaan 

täällä ja kyllähän he sinne älytaululle osaa tuijottaa. Et minun mielestä 

tää oli niin kun aika hyvin sanottu että, tietysti eihän se nyt näinkään 

ihan mustavalkoista toki ole mutta väitän että osa oppilaista kuitenkin 

on sitä mieltä että he kaipaa sitä. 

Oppilaiden kohtaaminen henkilökohtaisesti sekä opettaminen myös ilman 

laitteiden käyttöä on toki tärkeää. Kuitenkaan tablettien osaksi opetusta ei tätä 

mahdollisuutta kokonaan poista, vaan niiden avulla opetuksesta voidaan tehdä 

yhä monipuolisempaa, kuten myös kieltenopettajat ovat esimerkeissään tuoneet 

ilmi.  
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Helpompaa perinteisillä menetelmillä (tietyt asiat) 

Opettajista valtaosa näki, että tabletit eivät sovellu kaikkeen koulutyöhön, vaan 

tietyt asiat on edelleen parempi tehdä niin sanotusti perinteisillä menetelmillä, eli 

esimerkiksi kynällä vihkoon tai harjoituskirjaan.  

O5: No fyysikassa ja kemiassahan meillä ei oo kun sähkönen kirja 

enää että. Matikassa toivon että paperikirja säilyy. Että miä alotin 

ysien matikan sillain että miä olin olin tehny yhen videon ja en ollu 

jakanu niille mitään kirjojakaan, niin yks oppilas vinkkas miut luoksee 

ja iha kauhuissaan kysy että ”kai myö saahaan kirjat?”. Et ne kuitenkin 

haluu vielä matikassa ne paperiset kirjat. Nyt sitten pystyy joka tunti 

tarvittaessa hyödyntämään myös sitten sähkösen puolen juttuja.  

Tiettyjä käytännöntaitoja on luonnollisesti helpompi opettaa tekemällä. Esimerkiksi 

ruuanlaittamisen tai musiikin soittamisen simulointi tableteilla ei varmastikaan tuo 

yhtä hyviä oppimistuloksia kun näiden taitojen harjoitteleminen käytännössä ja 

aidoilla välineillä.  

O8: Miun työssä varmasti justiin toi kuvaaminen ja äänittäminen vois 

olla sellasia missä sitä vois hyödyntää. Kun tuo miun tuo metodi on 

semmonen et se perustuu oikeestaan kokonaan niin tota soittamiseen 

ja laulamiseen se musiikin opetus. Joka ikinen tunti. Ja tuota noin niin 

soitinvalikoima on mulla molemmissa pisteissä äärimmäisen hyvä. 

Pystytään aktivoimaan kaikki oppilaat periaatteessa soittamaan. Ei oo 

mitään mieltä sitten tavallaan lähtee etsimään jotain uutta tai 

keksimään pyörää uudestaan.   

O7: Mut et se sitten niin ku lähetään, siis mennään siihen itse ruuan 

valmistukseen, sil ei oo mitään, enkä miä haluu sotkeekaan sitä koska 

miä haluun pitää tän niin kun taito- ja no, taitoaineena tässä 

tapauksessa. Mut et siihen toiselle puolelle se tuo ihan älyttömästi.  
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Kuitenkin myös käytännön taitojen ympärillä tapahtuvaan opetukseen tabletit 

voivat tuoda lisää myös taito- ja taideaineissa, kuten opettajat kertoivatkin.  

O12 toivoi ettei tabletteihin siirtyminen tarkoittaisi samalla muista hankinnoista 

karsimista, ainakaan kokonaan.  

O12: Nytkin se oli niin kun rahallisesti aika iso satsaus kaupungilta et 

kaikki oppilaat sai ton laitteen, et tota toivotaan ettei se sit vähennä 

muualta. Niis semmosist niin kun perusasioista. Et on kuitenkin viel 

kyniä ja.  

Opettajista moni toi ilmi, että he hahmottavat usein itse asioita paremmin kun 

pääsevät käyttämään paperia ja kynää apuvälineinään. Erityisesti matemaattisia 

pulmia oli heidän itsensä helpompi ratkoa paperilla. He olivat myös havainneet, 

että osa oppilaista kokee vielä, että heidän on helpompi opetella asioita vihkojen 

kanssa, ja halusivat tarjota tähän mahdollisuuden.  

O1: En tiedä itekään et onko se sit matikassa niin semmonen 

hyödynnettävä. Kuitenkin ite jos teen matikan ajattelutyötä, niin mulla 

kynä ja paperi on edelleen se paras apuväline hahmottamaan niitä 

ongelmia. 

O4: Matikassa on mun mielestä niin tehtävien tekeminen ihan 

paperivihkoon niin helpompaa kyllä. 

O10: Ja miekin niin kun en vihkoja en, vihkoja mie oon antanu silleen 

et jos joku haluaa niin mie oon antanu vihon, perinteisen ruutuvihon. 

Jotku haluaa sen. Sit tota aattelin et kaikki mitä nyt yleensä ennen on 

vihkoon tehty niin kai myö nyt sit tabletille. Johonki kansioon niitä... 

O15: Onhan niitäkin jotka ei sit niin kun, ne ihan oikeesti ei haluu niin 

kun ne vaan haluu sitä laitetta. Et ne tekee mielummin vihkoon. Ja mä 

oon antanu sen mahdollisuuden et okei jos se niin kun. Et en haluu 
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niin kun kenenkään, ikään kun et se opiskelu sitten menis niin kun sen 

takii pieleen et on pakko tehä semmosella välineellä mistä ei tykkää ja 

millä ei suju. Että teette semmosella kun itelle parhaalta tuntuu.  

Onko tämän päivän nuorille edelleen tärkeää hahmottaa asioita paperilla? Jos 

kommunikointi kavereiden kanssa tapahtuu Snapchatissa eikä kirjeitä 

kirjoittamalla, ja uutiset luetaan tietokoneelta tai mobiililaitteilta, niin miten nuoret 

ylipäänsä hahmottavat maailmaa? Millainen on heidän mentaalimallinsa asioiden 

oppimisesta tässä ympäristössä? Tämä on asia, jota pitäisi tutkia laajemmin, jotta 

siihen osattaisiin vastata ennen kuin kaikesta oppimisesta tehdään digitaalista. 

Hyvin mahdollisesti tämän päivän yläkoululaisilla on vielä perinteinen mentaalimalli 

oppimisesta, koska he ovat ainakin ensimmäiset kuusi kouluvuottaan käyttäneet 

paperia ja kynää ahkerasti. O19 nostaakin esiin huolen siitä, että 

opettajavanhemmat ovat huomanneet omista lapsistaan, ettei heille vielä 

välttämättä sovi ainoaksi oppimisen apuvälineeksi tabletti.  

O19: Ja osa sanoo huomanneensa, niin kun omist lapsistaan, sen että 

tota et ne tarviais vielä sitä perinteistä kirjaa. Että nytten kun oli 

ensimmäiset kokeet, niin siin vaihees huomas et se kokeisiin 

valmistautuminen niin se oli vaikeeta kun ei ollut tota kirjaa. Ja 

itseasias itekin huomasin, kun niin kun silleen vanhast muistista, 

silleen et ”no, et miepäs vähän kyselen siult. Mut et mistäs mie 

kyselen kun ei miul oo sitä aineistoo. Et se on miul siel koneella omilla 

tunnuksilla”. Et se tuntu itestäkin hankalalta. Että tota, täs on ehkä. 

Toivotaan että tää ikäluokka ei nyt jää silleen tän kaiken tohinan ja 

kokeilun niin kun jalkoihin silleen. Et ne ei kestä ehkä niin siin kyydis 

mukana mikä ehkä opettajalla jo on.   

Toisaalta oppilaiden omien mentaalimallien muokkaaminen ja digitaalisilla 

välineillä oppimaan opettelu on yksi taidoista, joita tablettien tuomisella mukaan 

opiskeluun halutaan saavuttaa.  
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Opettajakunnassa esiintyi myös ajatuksia ja henkilökohtaisia tuntemuksia, siitä 

että asioiden sisäistäminen tablettien avulla ei ole yhtä tehokasta kuin perinteisellä 

opettajajohtoisella mallilla.  

O13: Ihmisillä on niin kun niin yleviä ajatuksia oppimisesta että tota 

niin sitten ne oppii kun ne saa vapaasti tehä. Mut kylmä totuus on se 

että ne tarvii sitä ruohonjuuritason ihan oikeesti. Jos mie opetan nyt 

vaikka englannin passiivin ja sanon vaan että ota toi nyt, eti toi nyt 

netistä toi tai kato toi kielioppi, sieltä katot ja opettelet sen säännön. 

25 oppilaasta ehkä yks tai kaks on niin lahjakkaita ja älykkäitä jotka 

pystyy sen sielt ite päättelemään. Meijän kaltaset. Jotka on ollu meijän 

kaltasia oppilaita, jotka oppii kaiken ilman opettajaa. Mut niit ei oo 

montaa. Niit on siinä ryhmässä yks tai kaks, jotka varmasti pystyy sen 

asian sielt opettelemaan. Mut suurin osa tarvii kuitenkin viel sen 

perinteisen opettamisen. 

O14: Tavallaan mää mietin sitä myöskin että tavallaan tätä 

sisäistämiseen. Et kun mietitään et kun opiskellaan kieliä tai 

opiskellaan mitä tahansa niin siinä vaaditaan se tietty sisäistäminen 

sen asian suhteen. Et sillon jos se on pelkästään sitä että oppilas etsii 

sitä tietoa sieltä ja täältä ja tuolta, niin tapahtuuko siinä semmosta 

prosessointia kun tällä vanhanaikasemmalla osittain 

opettajajohtosellakin tyylillä? Et sä nyt selität tässä vaikka nyt 

englannin aikamuotoja ja sitten kun ollaan nää perusasiat käyty läpi, 

niin sit jokainen voi oman tasonsa mukaan lähteä harjottelemaan.  

Koska opettajien uskomukset vaikuttavat vahvasti siihen miten he ajattelevat, 

opettavat ja oppivat, on se mitä opettajat ajattelevat teknologiasta olevan 

avainasemassa, kun halutaan saada aikaan menestyksekäs teknologian 

omaksuminen opetuskäyttöön (Sugar et al. 2004). Lisäksi ennen teknologian 

käyttämistä opettajien pitää myös itse olla vakuuttuneita, että sen hyödyntäminen 

edesauttaa heidän oppilaidensa oppimista ja nähdä käytännössä miten jokin tietty 
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laite toimii opetuskäytössä (Lam 2000). Näyttääkin siltä, että moni opettajista ei ole 

vielä täysin vakuuttunut näistä uuden teknologian tuomista hyödyistä opetukseen 

ja he tarvitsevat näyttöjä siitä, että tableteista on aidosti hyötyä oppilaiden 

oppimisessa.   

Laitteen riittämättömyys työkoneeksi 

Useimmille opettajille mieluisampi ratkaisu omaksi työvälineekseen olisi ollut 

tietokoneiden säilyttäminen, mutta koska tabletit tulevat olemaan heidän ainut 

työvälineensä, on sen käyttö jopa välttämätöntä opettajien työssä.  

O15: Siis sen kyl haluun tuoda esille että älkää hyvät ihmiset viekö 

meiltä pöytäkonetta! On nimittäin äärimmäisen, niin kun siis 

ergonomisesti aivan järkyttävää työskennellä ton pikkuhärpäkkeen 

kanssa siinä. Eri asia ois jos se ois sellanen laita mikä tota heijastaa 

suoraan et sä voit seisoo missä päin vaan luokkaa et se heijastaa 

suoraan sen. Mut et sitten könötätä siinä niin kun tälläses 

kuuruasennos niin ei hyvää päivää. Niskat on alta aikayksikön jumissa 

ja eikä se siis muutenkaan se ei vaan siis, ei pelitä. Et kyllä toivon että 

pöytäkone saa jäädä opettajalle. 

O12: Ja huono työasento ihan oikeesti et se on niin pieni et niin kun 

tos O11 sano alussa siinä että läppäri ois ollu parempi et siin on 

isompi ja siin on tosiaan mahollisuus DVD:tä näyttää ja muuta että, et 

se ei oo välttämättä niin ku kauheen käytännöllinen sit kuitenkaan.  

O11: Et lapsille se menee kun se menee reppuun ja se on ihan ok ja 

mie ymmärrän sen keveyden ja sen niin kun helppokäyttöisyyden 

siinä mielessä. Mutta että meille, jotka käytetään sitä työvälineenä niin 

en mie oo kirurgi joka tuo niin ku leipäveitsen mukanaan sinne. 

Kuten luvussa 4.1.1 kerrottiin Venkateshin ja Davisin tutkineen (2000), vaikuttaa 

niin kutsuttu subjektiivinen normi käyttäjien kokemaan hyödyllisyyteen laitteesta. 
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Tällä tarkoitettiin sitä että käyttäjälle tärkeiden henkilöiden mielipiteet asiasta 

vaikuttavat henkilön omaan mielipiteeseen. Tilanteessa, jossa käyttäjän on 

”pakko” käyttää teknologiaa, subjektiivinen normi ilmenee myöntymisenä. Tällöin 

teknologiaa saatetaan ottaa käyttöön omasta haluttomuudesta huolimatta, jos 

työtoverit ja esimies ovat sitä mieltä, että niin pitäisi tehdä. 

7.7 Riittämättömyyden tunne uuden edessä  

Ensimmäinen paljastunut merkityskategoria, jota ei voida johtaa teoriasta on 

opettajien kokema riittämättömyyden tunne uusien laitteiden kanssa. Vaikka lähes 

kaikki opettajat olivat jo pidemmän aikaa odottaneet laitteiden tuloa ja halunneet 

päästä niitä opetuksessaan hyödyntämään, oli kuitenkin monella päällimmäinen 

tunne oma riittämättömyys uuden edessä. Aika ei tunnu riittävän uuden laitteen 

käytön ja hyödyntämisen opetteluun päivittäisen työn ohessa. Toisaalta taas 

oppilaiden ja opettajien omat tabletit tarjoavat niin paljon uusia mahdollisuuksia 

opetukseen, ettei kaikkea niitä osata, haluta tai voida sisäistää heti. Myös se että 

oppilaita ei aina osatakkaan auttaa näiden kohdatessa ongelmia koulutyössä, 

tässä tapauksessa laitteiden kanssa, aiheutti opettajissa turhautumisen tunteita.  

Lisätyö  

Kaikista haastatteluista korostui selvästi, että opettajat näkevät tablettien tuovan 

ylimääräistä työtä jo muutenkin hektiseen opettajan arkeen. Osa koki tämän 

luonnollisena asiana ja suhtautui siihen sen mukaisesti, mutta toisille se tämä 

oletettu vapaa-ajalle ajoittuva lisätyö tuntui muodostuvan todelliseksi kynnykseksi 

laitteiden käyttöönotolle.  

O12: Niin toivottavasti on. Mut se että niin kun tosiaan materiaalia ja 

sellasii niin kun vinkkejä pitäs olla tosia paljon. Et en mie ainakaan voi 

niin kun käyttää kaikkee vapaa-aikaani siihen et mie tutkin koko ajan 

niin kun jostain netistä ja etin kaikkee. Et miun mielestä toi niin kun 

nykyajan opettajan työ, ite se työpäivä, jo vaatii niin kun niin paljon 

voimia et sit ei kyl välttämättä koulupäivän jälkeen kauheesti jaksa niin 

kun panostaa tähän. Mut sekin on niin henkilökohtanen juttu.  
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Lisätyötä opettajille tuo erityisesti materiaalien tuottaminen tablettien mukanaan 

tuomiin oppimisympäristöihin. Näitä materiaaleja ei ole ollut valmiina, joten jos 

kurssin haluaa toteuttaa tabletteja hyödyntäen sähköisesti, tulee opettajan tehdä 

itse materiaalit sinne.  

O1: Mulle itelleni, mä oon sen verran nuoremman sukupolven 

opettajia, mulle tuo käyttäminen on aika luontevaa. Mut lähinnä mitä 

ite mietin että se on kuitenkin aika työlästä sit rueta suunnittelemaan 

ja miettimään niitä asioita sinne tunnille. Vaatii kauheesti aikaa kun 

teet vaikka Office 365 classroomiin teet kurssille jonkun pohjan. Niin 

sen pohjan tekemiseen menee monta tuntia ja se ei oo vieläkään 

valmis ja sit se kasvaa siinä kurssin edetessä.  

O5: No se omaan prosessiin se tuo hirveen paljon lisää työtä mitä 

pitää osata niinku sitten sitten eli ei voi siinä mielessä sanoa että se 

yhtään helpottais, mutta se monipuolistaa. Ja sit taas niin kun uuteen 

opetussuunnitelmaan kun mennään niin kyllä se aikalailla tavallaan 

välttämätön on että pystyy seuraamaan niitä oppilaita.  

Pieni osa opettajista koki turhautuneisuutta siitä, että jos haluaa tehdä työnsä niin 

hyvin kuin mahdollista ja niin kuin koulujen johto toivoisi, ”on siihen sisältyvä 

lisätyön määrän ylitsepääsemättömän suurin. Niin valtava, ettei sitä kannata edes 

aloittaa.  

O20: Niin no joo kyllä niin kun päällisin puolin ihan hyvä juttu. Mutta 

me on parikin kertaa oltu sen Pekka Peuran luennoilla ja se sano 

siellä hyvin että viis vuotta hänellä meni ennen kun se. Viis vuotta hän 

teki vuorotta työtä siihen sähkösiin. Siis aamusta iltaan koko ajan. Sen 

jälkeen se rupes toimimaan ja sit ei enää omaa aika tarvinnu käyttää 

hirveesti. Viis vuotta. Ja sillähän on kaikki niin kun saletissa. Kaikki 

tietää sen. Jos on tutkinu tai lukenu et miten se opettaa. Kaikki löytyy 

pilvestä kokeita myöten. Ja kaikki erilaiset kurssitasot ja tota. Tai 
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kokeitahan se ei edes pidä. Mutta tota jos tämmöseen niin kun lähtee 

niin vuosikausia menee.  

Useat opettajat kokivat, että digiloikka, uusi opetussuunnitelma ja näitä varten 

hankitut tabletit tuovat nimenomaan ylimääräistä työtä päivittäisen opetustyön 

oheen. Kukaan ei heille kuitenkaan heidän mukaansa maksa ”ylimääräisestä” 

uuden opetteluun ja uuden materiaalin tuottamiseen käytetystä ajasta, vaan tämä 

työ on tuotu lisäksi ilman erillistä korvausta tai ajan varaamista siihen.  

O13: Mut kukaan ei meille siitä maksa vaan se on et meidän pitäs vaa 

tehdä niitä omalla ajalla ja olla vaan niin harrastuneita ja niin 

innostuneita täst työstä et me jaksettais niit sinne tehdä. Miusta se on 

väärin tai sit siitä pitäs oikeesti meille maksaa: että okei tietty 

tuntimäärä tämmösen materiaalin luomiseen. Niin sit miust se on ok. 

O5: Kyllähän opettajat on se harva ammattiryhmä jolle vaan tulee aina 

vaan lisää töitä ja silti pitää vanhat hoitaa ja ei mitään niinku vanhaa 

lähe pois. Ei ainakaan päivät lyhene. 

O13: Se et osaahan meist kuka tahansa tätä konetta käyttää vihkon 

korvikkeena. Eli että ”Okei nyt harjotellaan ruotsin verbejä. Tee sinne 

kansio ruotsin epäsäännölliset verbit ja sit sinne kirjotat”. Jotka sie voit 

tehä myös vihkoon. Jolloin tää korjaa vihkon. Mutta ymmärtääkseni se 

ei kuitenkaan oo tän tarkotus. En tiedä onks tää yks tarkotus. Mut jos 

miul on tarkotus luoda sinne omii tiedostoja, keksiä oppilaille tehtäviä, 

harjotuksia. Se on ylimääräst aikaa, energiaa niin miulle pitäs myös 

maksaa siitä. 

O15: Toki on ihan älyttömästi joutunut käyttämään omia tunteja, siis 

työ. Jos rupeis laskuttaa niin kun niistä tunneista mitä on kotona 

käyttäny tän opettelemiseen, niin aika iso lasku Imatran kaupungille 

lähtis. Että sen takii niin kun toivon kyllä ettei mitään ylimäärästä 

muuta täs nyt tuu tässä näitten käyttöönottovaiheessa. Et ollaan tosi 
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kuormittuneita. Et niin kun kaikist kamalin syksy niin kun silleen ollu 

että on tosi väsyny ja kun on joutunu niin paljon uutta oppimaan ja just 

sillä omalla ajalla. Että ei siellä työpaikalla niin kun kerkee. Et siel on 

niin paljon sitä muutakin. Että tää välillä tietty nyppäsee tietty sitten 

että. Kun siit ei mitään makseta ja mistään ei niin kun niitä ylimääräsii 

tunteja vuorokaudes tuu että alkaa sit olla niin oikeesti fyysisesti 

väsynyt että ei oikein meinaa jaksaa. 

Opettajan työtä on kuitenkin myös oppituntien pitämisen lisäksi niiden valmistelu, 

itsensä kouluttaminen ajanmukaisen pedagogikaan tasalle sekä uuden 

opetussuunnitelman jalkauttaminen. Olennainen osa tätä on myös tähän 

hankittujen laitteiden ottaminen osaksi päivittäistä opetusta ja näin ollen opettajien 

pitäisi olla myös valmiita käyttämään työaikaansa siihen. Sen sijaan on 

kestämätöntä, että opettajat käyttävät valtavasti omaa vapaa-aikaansa 

materiaalien tuottamiseen ja pahimmassa tapauksessa polttavat itsensä loppuun 

tämän takia. Moni opettaja vaikutti olevan hyvin uupunut tablettien tulemisen ja 

muiden uudistusten myötä. Mikäli sen nähdään olevan olennainen osa uusien 

laitteiden käyttöä, osana opetusta tulisikin varata työaikaa, jos toivotaan että 

opettajat tuottavat kaikki oppilaiden hyödyntämät materiaalit itse.  

Tehokkaampaa kuitenkin olisi varmasti koota samojen aineiden opettajia yhteen 

tuottamaan yhdessä materiaaleja kouluihin, joita kaikki opettajat voisivat 

hyödyntää osana omaa opetustaan. Miksi tehdä samaa työtä moneen kertaan, jos 

yhteistyöllä päästään pienemmällä vaivalla ja kulutetulla ajalla samaan 

lopputulokseen, eli laadukkaisiin oppimateriaaleihin oppilaille? Samalla opettajat 

pitäisivät yllä tiiviitä suhteita kollegoihinsa ja TVT-alan asiantuntijoihin 

edistääkseen omaa henkilökohtaista kehittymistään, mikä oli Drentin ja 

Meelissenin (2008, 197) havaintojen mukaan kaikista merkittävin tekijä 

opettajaopettajien innovatiivisessa TVT:n käytössä ja kuvasti henkilökohtaista 

yritteliäisyyttä.  
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Liikaa vaihtoehtoja opetukseen 

Uudet laitteet tuovat mukanaan myös positiivien ongelman opettajille: 

mahdollisuuksia opetuksen uudistamiseen ja monipuolistamiseen on liikaa.  

O16: Mulle ainakin positiivisia, mahdollisuuksia. Niin paljon on 

mahdollista tehdä. Mut sit tulee tietenkin tää aikakysymys et millä 

ajalla sä teet niin kun sen. Et paljon vois tehdä, mut sitten 

aikaresurssit. 

Opettajakunnassa onkin herännyt huoli siitä mitä kaikkea heidän oletetaan 

omaksuvan kun vaihtoehdot erilaisten opetustekniikoiden hyödyntämiseen 

moninkertaistuivat kertaheitolla. Edessä on siis valinta siitä, minkä kaikkien 

toimintojen ja ohjelmien käyttöön opettajat käyttävät rajalliset henkilökohtaiset 

resurssinsa.  

O4: Nyt ne vaihtoehdot mitä vois tehdä ja millä tavalla vois tehdä nää 

on moninkertaisia että nyt on vähän liikaa tavallaan. Että nyt on 

tehtävä vaan se että valitse, kokeile, valitse ja ota sit se mitä sit sulle 

sopii parhaiten. Et se on se työ mitä tuli nyt hurjasti lisää. 

Kaupungin järjestämät tablettien käyttökoulutukset ovat antaneet opettajille 

pintaraapaisun siitä, mitä kaikkea uudet laitteet koulutuksessa mahdollistavat. 

Samalla ne ovat kuitenkin tuoneet mukanaan lisäahdistusta siitä, mitä kaikkea 

oikein voikaan tehdä tabletteja hyödyntäen. Runsaudenpula on valtava, kun aika 

ei opettajilla tunnu riittävän kaiken opetteluun.  

O4: Se mikä nyt näis koulutuksissa mitä nyt oli, oli niin miun mielestä 

oli hirvittävää et ”Sie opettajana voisit sit tehä näin ja voisit tehä näin, 

voit seurata sitä voit laittaa tuota. ” Että se työmäärä mitä vois tehä, se 

on rajaton. Hirvittää vaan se että hei oletetaanko että ihan oikeasti mie 

toimin näin?  Että sillon 24 tuntia vuorokaudessa ei tuu riittämään ja 
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itse koen jo nytten että olen nyt jo ihan siinä murtumispisteessä mitä 

jaksaa. Että maltillisesti sitten.  

Olisi tärkeää selkeästi kertoa opettajille mitä heiltä odotetaan tablettien käytön 

suhteen. Tällä ei tarkoiteta tiettyjä tuntimääriä tablettien tai tietotekniikan kanssa, 

vaan ohjeistuksia siitä kuinka tabletteja toivotaan lähestyttävän ja miten niitä pitäisi 

tuoda osaksi opetusta. Koulutukset ovat jo tarjonneet oppeja eri 

käyttötarkoituksista. Nyt tarvittaisiin pelisäännöt näiden opittujen taitojen 

jalkauttamiseen päivittäiseen opetustyöhön. Onko tosiaan niin, että kaikki erilaiset 

sovellukset ja tablettien käyttötavat pitäisi ottaa heti osaksi opetusta vai mikä on 

kaupungin toive laitteiden hyödyntämiselle?  

Uudessa opetussuunnitelmassa (2014, s. 23) tieto- ja viestintäteknologian 

osaamisesta ja sen tavoitteista kerrotaan näin: ”Tieto- ja viestintäteknologiaa 

hyödynnetään suunnitelmallisesti perusopetuksen kaikilla vuosiluokilla, eri 

oppiaineissa ja monialaisissa oppimiskokonaisuuksissa sekä muussa koulutyössä. 

Tieto- ja viestintäteknologista osaamista kehitetään neljällä pääalueella 1) 

Oppilaita ohjataan ymmärtämään tieto- ja viestintäteknologian käyttö- ja 

toimintaperiaatteita ja keskeisiä käsitteitä sekä kehittämään 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. Kaikilla 

näillä alueilla tärkeätä on oppilaiden oma aktiivisuus ja mahdollisuus luovuuteen 

sekä itselle sopivien työskentelytapojen ja oppimispolkujen löytämiseen”. Uusi 

OPS onkin hyvin yleispätevä ja korulauseinen kun puhutaan tieto- ja 

viestintätekniikan hyödyntämisestä. Sitä tutkimalla eivät opettajat ainakaan kovin 

helposti sisäistä mitä heiltä oikeastaan vaaditaan ja pyydetään kun puhutaan 

digiloikasta opetuksessa. Tämä tulisikin määrittää paikallisella tasolla 

kaupungeissa.  
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Oma riittämättömyys kun kaikkia ei ehdi auttaa 

Laitteiden ja tietotekniikan hyödyntämisen kaikessa oppimisessa ollessa uutta 

myös oppilaille, tulee väistämättä eteen tilanteita, joissa oppilaat eivät tiedä miten 

edetä laitteiden kanssa. Valitettavan usein opettajista tuntuu, ettei heillä 

itselläänkään ole vastauksia kaikkiin tietoteknisiin ongelmiin. Tästä aiheutuu 

turhautumista molemmissa, kun pulmiin ei heti löydetäkään ratkaisua kuten 

aiemmin on totuttu perinteisillä menetelmillä käyvän. Opettajat osaavat kyllä auttaa 

heidän omien oppiainesisältöjensä pulmien kanssa, mutta laitteet tuovat 

mukanaan ongelmia, jotka eivät opettajien aiempaan koulutukseen kuuluneet ja 

näin ollen heillä jokaisella ei ole kaikkea asiantuntemusta miten tällaisissa 

tilanteissa tulisi menetellä. Lisäksi opettajien aika ei yksinkertaisesti tunnu riittävän 

jokaisen oppilaan henkilökohtaiseen tukemiseen kaikkien ongelmien kanssa, kun 

uusi teknologia mahdollistaa yksilökohtaisen etenemisen ja kaikki luokassa eivät 

enää välttämättä opiskelekaan samaan aikaan samaa asiaa.  

O15: Et sitten tietty mikä on, mikä kuormittaa niin kun itteä henkisesti 

on se että. Et kun hirveen moni tarttis nyt sitä apua kuitenkin siellä, 

niin kun monenlaista apua, teknistä ja sisällöllistä ja muuta, niin iteltä 

loppuu niin kun. Kun ei voi niin kun, mullakaan ei oo avustajaa 

luokassa, niin välillä mulla niin kun ihan silleen siis, että mitä minä niin 

kun nyt teen. Että kun viis saattaa sillen yhtää aikaa pyytää, että ”hei 

tuutko auttamaan?” Ne on oottanu siellä jo pitkään ja tälleen vaan 

oottelee siellä. Ja sitten kun on kuitenkin jo auttamassa jotain muuta 

siellä ja ei vois keskenkään jättää kun toinen on just siinä silleen 

pääsemässä jyvälle. Niin tää on niin kun et.  

Ryhmäkokojen kasvu, uusi opetussuunnitelma henkilökohtaisine 

oppimispolkuineen sekä erityisoppilaiden integroiminen osaksi perusopetusryhmiä 

ovat niinikään aiheuttaneet tarvetta apukäsille opettajien työssä. Uudet laitteet 

eivät ainakaan vielä tässä vaiheessa helpota tässä asiassa, vaan tuovat opettajien 

mukaan enemmänkin lisätarvetta avustajille luokkiin.  
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O11: Mut sit, mut se on ja sit tietyst se et kun myö tiietään et myö 

toivotaan et se ei ois niin kun pois muusta. Että kun meidän 

ryhmäkoko kasvaa ja meijän auttavat kädet poistuu kun meil on 

integroituja lapsia aika paljon, niin totta kai niin kun näil ois tarkotus 

mahdollistaa sen heikommankin oppilaan oppiminen niin kun 

omakohtasesti ihan toisel tavalla. Mutta kun ennen kun sie pääset sitä 

oppilasta ohjaamaan, niin miul ittelläni pitäs olla hyvin handlattu se 

koko laite ja mie pystyisin niin kun tost noin vaan sanomaan et no niin 

sie meet nyt tekee noita kun toiset tekee näitä. Et myö ain pelätään 

sitä et kun tulee uutta tietotekniikka et se vie meiltä sitten muualta sitä 

rahaa. Niin kun niiltä resurssiopettajilta tai koulunkäynnin ohjaajilta, 

joita myö ihan oikeesti niit ihmisii tarvitaan sinne luokkaan. 

O15: Tää [pula apukäsistä oppilaiden ohjauksessa] on sellanen mihin 

nyt ei sitten just tällä hetkellä nää härpäkkeet ehkä pysty auttaa 

kuitenkaan että. Toki siis silleen että kun sieltä sitä videomatskuu 

löytyy niin sitten onhan se joillekin ollu apu kun sielt voi sitten kattoa 

videoita tai kuunnella.  

Kuten eräs opettaja mainitsi, löytyy laitteista kuitenkin toimintoja joiden avulla 

erilaisia oppilaita voidaan tukea etenemisessään, mutta ainakaan vielä ne eivät 

opettajien mielestä riitä korvaamaan ihmisapua. 

 

7.8 Ulkoiset tekijät  

Ulkoiset tekijät voidaan jakaa karkeasti kontekstuaalisiin, eli ympäröistöön liittyviin 

tekijöihin (puutteelinen infrastruktuuri) ja temporaalisiin, eli ajankohtaan liittyviin 

tekijöihin (lanseerausajankohta). Lisäksi opettajat kokivat etteivät saaneett 

riittävästi tukea itsensä ja oppilaidensa kohtaamiin ongelmiin.  
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Puutteellinen infrastruktuuri 

Ilman toimivaa infrastruktuuria ympärillä ei laitteista voida saada kaikkia niiden 

opetukseen tarjoamia hyötyjä irti. Tämän ovat opettajat huomanneet ja se on 

osaltaan vaikuttanut heidän kokemukseensa laitteiden käyttökelpoisuudesta 

opetuksessa. Jos koulun langattomat internetyhteydet eivät toimi, on wifin varassa 

toimivia tabletteja mahdoton hyödyntää verkkoa kaipaavien ominaisuuksien osalta.  

Haastattelujen perusteella vaikuttaa siltä, ettei haastatteluajankohdan aikaan oltu 

Imatran yläkouluja vielä varustettu riittävän kattavilla verkkoyhteyksillä 

vastaamaan kaikkien oppilaiden ja opettajien jatkuvaan kaistayhteyksien 

tarpeeseen. Tämä oli huomattu myös taito- ja taideaineiden opettajien ryhmässä ja 

se on hankaloittanut kaikkien työtä juuri kriittisellä hetkellä kun laitteisiin totuttelu 

oli käynnissä.  

O7: Se oli kans niin kun hauska nytten kun ne sai ne koneet, sitten 

kun niit ruettiin käyttämään niin ne ei pelittäny kun se oli tukkeessa 

se. Mikä se on?  

O8: Verkko 

O7: Verkko. Niil oli kaikki ne pelit siel auki jatkuvasti taustalla pyörivät 

ja YouTube videot pyöri ja musiikit pyöri, niin ei niin kun eduvuoksi 

pelaa enää.  

O8: Ei kapasiteetti riitä. 

 

Verkko on opettajien kokeman mukaan ollut ajoittain hidas ja välillä se on kaatunut 

kokonaan, mikä on luonnollisesti rasittavaa.  

O4: Ettei tarvii niitä sitten enää raahata ja kuitata. Ja. Harmia on siitä 

että pyörii, pyörii, hakee verkkoo ja ei onnistu, mutta toivon mukaan 

nää vielä paranee.  

O5:  Tai sit se verkko kaatuu. Mikä on edelleenkin välil ongelma et 

verkko menee nurin.  
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O5: Öö.. Useimmiten positiiviset, mut sitten aina kun tulee niitä päivä 

et mikään ei toimi ja verkko on nurin ja et voi tehä yhtään mitään ja  ei 

voi tulostaa esimerkiksi tälläkään hetkellä. Se toimi jo pari viikkoa. 

Ongelmallista verkkojen toimimattomuudessa on opettajien kokemuksen mukaan 

erityisesti se, että mikäli oppitunti on suunniteltu niin, että sillä hyödynnetään 

laitteita ja internetiä ja yllättäen verkko ei toimikaan, on tehty työ turhaa ja tunti 

joudutaan miettimään lennossa uusiksi.  

O14: Niin. Ja varmaan siinä on. En mä nyt usko että kauheesti meillä 

on ihan semmosta totaalista muutosvastarintaa että lähinnä niin kun 

mä just, mitä mainitsit, niin tämmöset käytännön ongelmat. Jos sä oot 

niin kun suunnitellu tietyn tunnin että se menee tän ohjelman mukaan 

ja sit jos käy tolleen niin kun sanoit [verkko ei toimi]. Niin sit sä 

tavallaan vielä toisen kerran teet sen saman työn kun sä lähet 

prosessoimaan ja miettimään et mitä nyt pitää tehdä ja siihen sit 

menee aikaa. 

Myös tablettien käyttökoulutuksissa oli ollut ongelmia verkon kanssa, mikä sai 

osaltaan O13 ja O14 suhtautumaan epäileväisesti niiden toimimiseen kouluissa ja 

toivomaan että tilanne paranee näiltä osin.  

O14: Nyt täytyy sanoa et näissä koulutuksissa on ollut ongelmanan 

tää verkon toimimattomuus. Et se on ollu tosi iso ongelma.  

O13: Täälläkään ei päästy verkkoon oikeestaan ollenkaan. Mie oon 

päässy vissiin kerran saanu avattua. Ja sillonkin se tilttas heti kun mie 

otin yhen kuvan sit sillä.  

O14: Et tavallaan se on niin kun sinänsä aika surullinen alku. Se ei nyt 

toki tähän laitteeseen liity. Mutta ylipäätään kun mä niin kun mietin et 

onko se sitten aina tavallaan samanlaista taistelua niin kun mainitsit 

teillä olevan tällä hetkellä. 
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Tablettien liitettävyydessä muihin laitteisiin on myös ongelmia, sillä niissä ei ole 

tarpeeksi esimerkiksi USB-portteja eri käyttötarpeisiin. Tätä liittämistä varten 

tarvittaisiin jakajia kaikille opettajille, mutta näitä ei kaupunki ollut ainakaan vielä 

haastatteluajankohtana hankkinut.  

O16: Ja täl taas on kuitenkin liitettävyydessä kuitenkin ongelmia, kun 

mullakin on niin kun älytaulu luokassa niin sehän pitää olla liitettynä 

siihen jatkuvasti. Niin sehän rajottaa tietysti sen kans niin kun 

liikkumista. Se pitää jakaa ja sit jos sul on muita vielä, älytaulust tulee 

yks USB, joka täyttää sen ainoan portin tossa mikä on. Ja sit jos sä 

tarviit jotain muita USB-paikkoja niin sun pitää tuoda jakaja.  Niitä 

jakajia nyt ei oo saatu et sekin on täytyny hommata ite.  

Myös muut ympäröivät laitteet ovat ainakin matemaattis-luonnontieteellisten 

opettajien mielestä vanhanaikaisia eivätkä siis parhaalla tavalla vastaa tablettien 

mahdollistamiin opetusolosuhteisiin. Ympäröivän infrastruktuurin puutteellisuus 

herättikin vahvasti keskustelua lähtökohtaisesti uutta teknologiaa kohtaan 

myönteisesti suhtautuvien matlu-opettajien keskuudessa.  

O3: Että niinku näitäkin on ruettu tekemään, niin vähän niinku aina 

ollu ongelma että se tehään silti edelleen vielä liian pienellä rahalla 

että. Laitteet ei oo uusinta uutta. Verkot ei ainakaan meijän koulussa 

toimi vielä kunnolla. On ongelmia, no katotaan mitä se on sitten kun 

siellä on kaikki laitteet koko ajan verkossa. Plus kun ei se oo vielä 

sitten kun ne oppilaitteen laitteet, niin osa käyttää vielä todennäkösesti 

vielä ne omat kännykätkin on niissä koulun wifeissä sitten niin 

jatkuvasti. 

O6: Niin vähän niin ku edellisiä jatkaakseni niin sitä että positiivista se 

on mutta kun saatas kaikki se ympäröivä juttu siihen samalla lailla 

kuntoon. Meillä on ikivanhoja smarteja, huonoja tykkejä 

ja kaikkee tämmöstä niin se on sitten se pullonkaula siinä. Että hyvä 
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että tulee uudet laitteet mutta sitten tykki voi olla niin vanha että kuvan 

resoluutio on sen verran huono jo, tai on harmaa kuva tai 

mitä kaikkee meillä nyt löytyykään täältä. Sitten että hirveellä rahalla 

panostetaan koko kaupunkiin uudet laitteet mutta sitten esitysgrafiikan 

puoli sun muu on sitten vähän niin kun lapsenkengissään 

Näiden tulosten ja erillisten merkitysilmausten pohjalta voidaan todeta, että myös 

ympäröivä infrastruktuuri ja varsinkin sen puutteellisuus vaikuttaa selvästi 

opettajien tuntemuksiin laitteiden käyttökelpoisuudesta. Jos verkot eivät toimi, ei 

laitteiden kaikki toimintoja voida hyödyntää ja näin ollen niitä ei koeta ainakaan 

verkon katkeamishetkellä hyödyllisiksi osaksi opetusta. Päinvastoin, niistä saattaa 

seurata jopa lisää työtä kun vaivalla suunniteltu oppitunti pitääkin toteuttaa jollain 

muulla tapaa ja tehty työ valuu hukkaa. Myös muut laitteiden kanssa yhdessä 

käytettävät laitteet vaikuttavat opettajien kokemukseen tabletin hyödyllisyydestä ja 

helppokäyttöisyydestä. Jos laitteiden yhdistäminen esimerkiksi videotykkeihin ei 

ole saumatonta, vaan vaatii useampaa lisäosaa tai vaihetta, on myös itse laite 

helpompi kokea hankalakäyttöiseksi. Hyödyttömäksi koetuksi tässä tilanteessa 

laitteen tekisi kokemus siitä, että asiat on edelleen helpompi esittää oppilaille 

esimerkiksi liitutaululla tai piirtoheittimellä. Näiden hyödyntämiseen opettajilla kun 

on jo valmiiksi olemassa mentaalimallit eikä niitä varten tarvitse rakentaa uusia.  

Laitejaon ajoitus epäonnistui  

Monet opettajat eivät saapuneet haastatteluihin paikalle, vaikka heidän 

työnantajiensa olivat osallistumiseen velvoittaneet. Syyksi mainittiin, ettei haluta 

enää yhtään ylimääräistä työtä, tai että klo 8:00 alkava haastattelu ei heille sovi 

aikataulullisesti, kun sitä seuraa koulutuspäivä. Osa näistä haastatteluihin 

kutsutuista opettajista saatiin kuitenkin osallistumaan järjestämällä haastattelut 

heille kesken tablettikoulutuspäivää. Jo tämä haastatteluiden vältteleminen kertoo 

jotain siitä, että opettajat kokevat olevansa niin ylityöllistettyä ja kiireisiä syksyn 

aikana, että tablettien tuominen tähän aikaan täysin uutena laitteena ei kaikille 

sopinut. Asiaa kommentoitiin myös haastatteluissa.  
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O14: Ollaan niitäkin käyty läpi ja nyt niitä vuosisuunnitelmia tehdään ja 

deadlinet on huomenna itse asiassa. Niin tuntuu että varmaan olis 

vastaanottavaisempi kun ei olis niin paljon samaan aikaan 

tapahtuvaa. Et ehkä just tuo, mitä sanoit, niin mikä se porrastus sitten 

olisikaan ollut.  

O11:  Niin se on niin kun se mikä täs niin kun lähinnä tökkii et. Myö 

ollaan ihan ATK-myönteisiä. Se kuulostaa varmaan hirveelt, mut tää 

ajankohta kun sie tuut nyt haastattelee meitä niin on tän kaaoksen 

kohalla. Et siis tää voi olla ihan toinen tilanne ens syksynä. 

O11: Meil oli ihan sama tilanne et meilt purettiin niin kun meijän 

varsinaisesta koulusta luokat ja myö laitettiin hienosti aina et mikä 

laite mihinkin tulee. Niin kaks ensimmäistä viikkoa oli semmosta 

kaaosta et kun ei meil ollu sillonkaan mitään laitteita eikä muuta niin. 

Sen mie ymmärrän, siis mie tarkotan sitä tuen puutteella sitä että 

meijän ATK-puolella on ihan liian vähän ihmisiä tämmöseen suureen 

muutokseen. Se ei oo heijän vika. 

Tällä kiireen tunnulla sekä ”kaaoksella”, jonka opettajista osa koki olevan päällä, 

oli myös vaikutusta siihen, miten opettajat suhtautuivat laitteisiin itseensä.  

O11: Tää on vähän silleen ihmiselle joka on, me ollaan hyvin 

järjestelmällisiä yleensä opettajat. Me ollaan totuttu niin kun tiettyihin 

asioihin, et ne asiat toimii nyt, nyt, ny, nyt, nyt [painottaa sanaa]. Nyt 

kun se tää kaaoksen sietämistila tai keskeneräisyys niin.  

O14: Niin ja just se kiireen tuntu. Se on mun mielestä se mikä 

varmaan kaikilla on ehkä se. Ainakin kaikkien kenen kans olen jutellu, 

niin kaikki on jotenkin sitä sanonu et kun tää olis tullu hitaammin. Eikä 

niin kun yhdellä rysäyksellä. Se olis pieniks paloiks pilkottuna 

varmaan ollu huomattavasti helpompi. 
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O11: No siis se odotus oli ihan hirveen iso mutta tää on menny niin 

kun niin pyllylleen. Et siis se ajatus oli tosi hieno ja myö ootettiin sitä ja 

aateltiin että tää mahollistaa meijät vaikka mihin. Mut kun tää on 

lähteny nyt niin hullusti käyntiin et täs on niin kun koko ajan tullu niin 

kun este, este, este ja se on kaatunu ja kaatunu ja ei oo toiminu, niin 

se aiheuttaa varmaan sen ihmisissä semmosen turhautumisen 

tunteen et sit niin kun sitä jo yhdistää pelkästää niihin laitteisiin sen et 

antaa olla ihan sama.  

O10: Ai mie. No ei sinänsä. On vaan ottanu hirveestä päähän tää 

homma kun tuota ensinnäkin näitten koneitten piti tulla keväällä, ne 

tuli nyt viikkoo ennen kun koulu alko. Ja sitten kesti aikansa ennen 

kun ne sai sitten yhistettyä näihin kaikkiin meijän tykkeihin ja kaikkiin 

muihin tällasiin ja kaikilla ei kuulemma toimi vieläkään ne systeemit. 

Myös konkreettisia ehdotuksia, siitä miten laitejako olisi aikaan suhteutettuna 

pitänyt hoitaa, kuultiin.  

O11: Niin se. Mut miul täs niin kun, mie ihan rehellisesti sanon, et mie 

oisin toivonu sen toisel taval tän tablettien jakamisen lapsille. Et mie 

oisin toivonu et ensin ois tullu luokkakoneet, et lapset ois harjotellu 

asiallista tabletin käyttöä koulukäyttöön ensisijaisesti. Eikä niin että 

tabletit on otettu käyttöön, niin pelataan Minecrafita, niihin ladataan 

ihan Suomeks sanottuna pornoa ja sitten sen jälkeen ne menee 

viruksista tukkoon ja sit ne ei toimi enää siihen opetustarkotukseen 

ollenkaan. 

Temporaalisia tekijöitä, eli tässä tapauksessa laitejaon ajoitusta, voidaan hyvin 

perustein verrata lanseerausprosessiin kaupallisessa termistössä. Liike-elämässä 

lanseeraamisella viitataan ”yritykselle ja/tai markkinoille uuden tai uudistetun (= 

uudeksi katsottavan) tuotteen markkinoille viemistä siten, että sillä tietoisesti 

tavoitellaan kaupallista menestystä” (Rope 1999,18). Tablettien esitteleminen 
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opetusvälineiksi ei tavoittele kaupallista menestystä, mutta sen kautta toivotaan 

saavutettavan etuja yläkouluoppilaiden oppimisen tehokkuuteen. Rope (1999) 

näkee, että lanseerausprosessiin käytettävä aika tulisi optimoida niin, ettei 

tuotteen markkinoille tulo tapahdu liian pian tai liian myöhään. Sama ajoituksen 

merkitys on olennaista myös uusien laitteiden tuomista työvälineiksi. Kuten 

opettajien vastauksista nähdään, on monen mielestä tablettien ”lanseeraaminen” 

oppilaiden työvälineeksi tapahtunut liian aikaisessa vaiheessa prosessia ja 

opettajille olisi pitänyt varata enemmän aikaan niihin tutustumiselle. Mikäli 

lanseerausprosesseihin varattu aika on liian pieni, seuraa siitä riski, että työtä ei 

ehditä tehdä riittävän laadukkaasti, jolloin jotkin prosessin kannalta olennaiset 

vaiheet saattavat jäädä keskeneräisiksi tai ne ohitetaan kokonaan (Cooper ja 

Kleinschmidt 1996). 

Imatralla ei tarkoituksella oltu tuotu laitteita vasta syksyllä, vaan ne oli tarkoitus jo 

keväällä jakaa opettajien käyttöön. Toimitusongelmien takia jouduttiin kuitenkin 

luistamaan alkuperäisestä aikataulusta, mikä on aiheuttanut kiireen tuntua 

opettajissa ja omalta osaltaan kielteisempää suhtautumista myös itse laitteita 

kohtaan. Samalla opettajilta on jäänyt lähes kokonaan pois mahdollisuus kokeilla 

laitteita etukäteen ennen niiden käyttöönottoa. Rogersin innovaation 

diffuusiomallissa kokeiltavuus oli yksi laitteen ominaisuuksista, joiden katsottiin 

vaikuttavan sen käyttöönottoon. Kokeiltavuudella tarkoitetaan Rogersin (1995, 16) 

mallissa käytännössä mahdollisuutta testata rajoitetusti laitetta etukäteen. Tämän 

ansiosta potentiaalisilla käyttäjillä on vähemmän epävarmuutta sen toimivuudesta, 

sillä käyttöä on mahdollista oppia laitetta itse käyttämällä. Innovaatiot, joiden 

käyttöä päästään harjoittelemaan ja kokeilemaan niiden luonnollisessa 

ympäristössä, omaksutaan siis helpommin käyttöön Rogersin teorian mukaan.  

O12: Koska sie tarviit itelle niin kun aikaa silleen kokeilla ja opetella ja 

prosessoida sitä, et ei voi olettaa että nyt kun mie tähän täst 

kouluttaudun niin huomenna niin kun mie osaan nää kaikki jutut ja 

teettää oppilailla.  
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O15: Joo. Ehkä tota niin kun vielä tehokkaampaa jos ne nyt olis tullu 

about puol vuotta aikasemmin. Et tota nyt täs meni vähän niin kun 

ikään  kun hukkaan tää meidän alkusyksy. Silleen et kun ooteltiin niitä 

ja sit oli vähän semmonen että no antasko näille nyt näitä vihkoja 

ollenkaan. Ja mites tässä nyt, kun oli tehny niin kun ite periaatteessa 

valmiiks näit muistikirjoja, mut eihän ne voinu sit oikein niit käyttää kun 

kännykällä oli tosi kökköstä sitten tihrustaa sieltä niin se oli vähän 

sellasta sekavaa. Et tota sillain ajotus meni vähän pieleen mutta.  

O12: Niin ku ei toimi. Ja sitten just se et ois ollu ehkä kiva niin kun 

vähän aikasemmin ite saaha niin ku tätäkin koulutusta mitä nyt 

saahaan. Koska myö saatiin viikkoo ennen koulun alkua nuo omat 

laitteet. Niin ethän sie niin kun, sitä paitsi ku on muutakin elämää niin 

et sie voi koko aikaa vaan olla sen tabletin kanssa. Niin paljo ei 

kiinnosta et jaksais niin kun hirveesti ite tehä perehtyy vapaa-aikana.   

Jotkut, tosin harvat, opettajat näkivät, että tabletit olisi kannattanut tuoda osaksi 

opetusta jakamalle ne kaikille oppilaille vasta kun uusi OPS astuu yläkouluissa 

voimaan syksyllä 2017. Tämä olisi antanut opettajille lisäaikaa tutustua laitteisiin 

itse.  

O13: Et meidän pitäs olla sinut ton koneen kans ihan täysin et me 

osataan kaikki maholliset kuviot sinne tehdä. Sen jälkeen, koska uus 

OPS:han astuu voimaan vasta ens vuonna, eli ois lanseerattu nää 

koneet pikkuhiljaa rauhassa ja vuosiluokittain oppilaille pikkuhiljaa 

siirrytty, niin kun siirrytään OPS:iinkin. Eikä niin et koko kaupunki 

rysähtää tähän yhtä aikaa. Ja olevinaan saahaan varmaan meriittejä 

tonne julksieen, et Imatra on edistyksellinen ja blaa blaa blaa. Et 

tälläsest mie en tykkää. 
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O10: Uus OPS tulee yläkouluun ens syksynä. Et miks ei alotettu silloin 

seiskoilla? Ja sit silleen pikku hiljaa? Et mitä varten piti niin kun 

esimerkiks yseille ottaa? Ei ne, ne käyttää niitä nyt vuoden  

Valtaosa opettajista oli kuitenkin sitä mieltä, että suhteessa uuteen 

opetussuunnitelmaan ajoitus oli hyvä ja puutteet ajoituksessa liittyivät muihin 

tekijöihin. Esimerkiksi O15 oli jo ottanut uuden opetussuunnitelman 

opetusmenetelmien osalta käyttöön, mikä hänen mielestään yksinkertaistaa 

siirtymistä sisältöjen osalta uuden OPS:in käyttöön kun se on ajankohtaista.  

Kuten ympäröivällä infrastruktuurilla, niin myös onnistuneella ajoituksella on siis 

merkitystä sille miten ihmiset kokevat laitteet, joita heidän tulee käyttää työssään. 

Mikäli ympärillä on hektistä muutenkin, eikä uusiin laitteisiin tutustumiselle ja 

käytön opettelulle ole varattu riittävästi aikaa, on suhtautuminen laitteisiin 

itseensäkin negatiivisempaa. Näin ollen mikäli opettajat, tai muut oman alansa 

ammattilaiset tietävät, että ovat saamaansa käyttöönsä uusia laitteita, mutta heillä 

ei ole varattu riittävästi aikaa sen käyttöön totuttelemiseen, on näihin liitetty 

mentaalimalli todennäköisemmin negatiivissävytteinen. Varsinkin sellaisten 

opettajien, jota eivät aiemmin olleet erilaisia teknologioita kovin aktiivisesti 

opetuksessaan hyödyntäneet, korostuivat tuntemukset kiireestä ja tärkeämpien 

töiden priorisoinnista tablettien käytön opettelun esteenä.  
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 JOHTOPÄÄTÖKSET 8.

Tässä osuudessa luodaan katsaus empiirisen osuuden, sekä teoriaosuudessa 

esiteltyjen mallien ja kirjallisuuden yhteensopivuuteen. Luvussa esitellään myös 

tutkimuksen pohjalta löydetyt vastaukset johdantokappaleessa esitettyihin 

tutkimuskysymyksiin. Vastauksia etsitään siis päätutkimuskysymykseen: ”Millaisia 

erilaisia ennakkokäsityksiä opettajakunnassa on digitaalisiin työvälineisiin liittyen?”  

sekä alatutkimuskysymyksiin: ”Mitkä tekijät vaikuttavat digitaalisten laitteiden 

omaksumiseen opetuskäyttöön?”, ”Millaisia ennakkokäsitysten perusteella 

tunnistettavia ryhmiä löytyy opettajakunnasta?” ja ”Miten eri tunnistettuja ryhmiä 

voidaan tukea ja kannustaa laitteiden täysipainoiseen käyttöön?” Tulosten 

esittelyn jälkeen tarkastallaan vielä tutkimuksen teoreettista- ja manageriaalista 

kontribuutiota, pohditaan tutkimuksen luotettavuutta sekä eritellään mahdollisia 

jatkotutkimuskohteita aiheen tiimoilta.  

8.1 Opettajien käsitykset tableteista työ- ja opiskeluvälineinä 

Tutkimuksen analysointikappale aloitettiin esittelemällä fenomenografisen 

tutkimuksen pohjalta syntyneet erilaiset kuvauskategoriat ja merkityskategoriat 

tableteista työ- ja opiskeluvälineinä. Tämän kuvaus- ja merkityskategoriataulukon 

(Taulukko 5, s. 7) voidaan katsoa vastaavaan tutkimuksen päätutkimus-

kysymykseen: ”Millaisia erilaisia ennakkokäsityksiä opettajakunnassa on 

digitaalisiin työvälineisiin liittyen?”  

 

Opettajakunnassa oli laitteista ennakkomielipiteitä laidasta laitaan. Toiset olivat jo 

pitkään odottaneet tablettien saamista ja käyttäneet paljon omaa aikaansa 

valmistellen niille soveltuvaa materiaalia, kun taas osalle ne näyttivät olevan vai 

välttämätön paha, joka tuodaan oppilaille osana opetuksen digiloikkaa ilman sen 

suurempaa funktiota oppilaiden oppimiseen. Myös siinä nähdäänkö laitteiden 

helpottavan omaa työtä havaittiin eroja, vaikkakin kaikki opettajat tuntuivat jakavan 

näkemyksen, että ainakin käyttöönottovaiheessa niistä aiheutuu merkittävästi 

lisätyötä.  Useimmat opettajat kokivat laitteiden saamisen oppilaidensa 

päivittäisiksi opiskeluvälineiksi pääosin positiivisena asiana ja nekin, jotka 
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suhtautuivat asiaan enemmän varauksella löysivät positiivisia puolia tablettien 

käyttöönottamisesta. Laitteet ovat käytettävissä missä ja milloin vain ja koska ne 

ovat samankaltaisia käyttää kuin esimerkiksi kannettavat tietokoneet, on niiden 

käyttö kohtuullisen yksinkertaista. Tablettien uskotaan tuovan hyötyjä opetukseen 

pidemmällä aikavälillä ja jo nyt ne monipuolistavat opetusmetodeja. Laitteet ovat 

myös hyödyllisiä opettajan omassa työssä ja niiden nähtiin nostavan oppilaiden 

motivaatiota.   

 

Selvästi oli huomattavissa, että vaikka laitteet nähtiin pääosin positiivisena lisänä 

opetustyöhön, oli niiden käytöstä myös paljon epäilyksiä. Vielä ei ole riittävän 

tasokasta sähköistä materiaalia kaikkiin oppiaineisiin, minkä lisäksi uusissa 

tableteissa on ongelmia käytettävyyden kanssa, eikä ympäröivä infra ei pelaa 

saumattomasti yhteen laitteiden kanssa. Opettajakunnassa pelättiin myös 

laitteiden sivuvaikutuksia terveydelle ja sitä että tietotekniikasta tulee itseisarvo 

oppimisen kustannuksella. Tämän lisäksi oppilaiden nähtiin olevan monessa 

tilanteessa vielä arkoja käyttämään laitteita ja että sekä opettajilla että oppilailla on 

vielä puutteita tietotekniikankäyttötaidoissa. Laitteiden ei myöskään katsottu 

soveltuvan kaikkiin oppiaineisiin ja tietyt asiat on monen opettajan mielestä 

edelleen helpompaa opettaa perinteisillä menetelmillä. Tabletteja pidettiin yleisesti 

riittämättöminä työkoneiksi ja opettajat kokivat myös ettei heidän oma aikansa ja 

tietotaitonsa riitä kaikissa tilanteissa, kun oppilailla on ongelmia koneiden kanssa.  

8.2 Digitaalisten työvälineiden omaksumiseen vaikuttavat tekijät  

Alkuperäisessä teoreettisessa tutkielman viitekehyksessä katsottiin, että tablettien 

omaksuminen opetuskäyttöön riippuu pääsääntöisesti opettajan omista 

subjektiivista näkemyksistä eli mentaalimalleista, koetusta hyödyllisyydestä ja 

koetusta helppokäyttöisyydestä, kuten Davisin (1989) TAM ja muun muassa 

Normanin (1983) esittelemä mentaalimallien teoria antavat ymmärtää. Näiden 

lisäksi mukana teoriaosuudessa omaksumista selittämässä olivat Rogersin (1995) 

innovaatioiden diffuusioteorian innovaatioiden ominaisuudet.  Haastatteluissa 

löytyi tukea kaikkien näiden tekijöiden vaikutukseen laitteiden käyttöönotolle, mistä 

kertoo se että valtaosa fenomenografisen tutkimuksen merkitysluokista oli suoraan 
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johdettavissa jostakin näistä, vaikka sitä ei tarkoituksellisesti haettu. Näin ollen 

voidaan todeta, että alkuperäinen teoreettinen viitekehys oli varsin toimiva 

selittämään tablettien käyttöönottoa. Kuitenkin havaintojen perusteella huomattiin, 

että siinä on puutteita mitä tulee ulkoisten tekijöiden huomioimiseen ja toisaalta 

oppilaiden osallisuuteen opettajien käyttöönottoprosessissa.   

Missään alkuperäisen teoreettisen viitekehyksen malleista ei otettu kantaa 

ulkoisiin tekijöihin, jotka vaikuttavat osaltaan siihen miten laitteet nähdään ja 

otetaanko niitä osaksi opetusta. Ulkoisten tekijöiden merkitys korostui kuitenkin 

opettajien haastatteluissa, joissa kävi selväksi että temporaalisilla, eli 

ajoituksellisilla, sekä kontekstuaalisilla tekijöillä on merkittävä vaikutus siihen miten 

laitteisiin suhtaudutaan sekä etukäteen että silloin kun ne pitäisi ottaa käyttöön. 

Jos ajoitus eli laitteen lanseerausajankohta ei osu kohdilleen, voi olla hankalaa 

luoda ilmapiiriä, jossa laitteisiin suhtauduttaisiin positiivisesti, vaikka ne 

objektiivisesti ajateltuna parantaisivatkin opetusta. Näin tuntuu haastatteluiden 

perusteella, Imatralla opettajien mielestä käyneen.  

Myös laitteita ympäröivällä infrastruktuurilla, eli käytännössä sillä miten laite toimii 

yhdessä kouluympäristön muun tekniikan kanssa ja riittävätkö langattomat 

yhteydet kaikkien toimintojen hyödyntämiseen, oli opettajille merkitystä. Opettajat 

olisivat myös kaivanneet enemmän tukea erityisesti laitteiden kanssa 

kohtaamiensa ongelmatilanteiden selvittämiseen. Tästä tuesta ja sen 

parantamisesta puhutaan enemmän luvussa 8.4, mutta voidaan jo todeta, että 

lanseerauksen ajankohdan ohella myös opettajille tarjottujen tukipalveluiden sekä 

toimivan infrastruktuurin merkitys on suuri laitteiden käyttöönottovaiheessa. 

Näiden voidaankin katsoa muodostavan yhdessä toimintaympäristön, jossa laitteet 

otetaan käyttöön ja siksi ne pitäisikin ottaa huomioon aina kun pohditaan uusien 

teknologioiden käyttöönottamista työvälineiksi.  

Kuten analyysikappaleessa tuotiin ilmi, näkivät opettajat sen kuinka hyödyllisiä ja 

helppokäyttöisiä laitteet ovat oppilaille yhtälailla merkittävänä kuin oman 

kokemuksensa. Näin ollen huomattava osa laitteeseen liittyvistä kuvauksista liittyi 
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siihen miten oppilaat opettajien mielestä suhtautuvat laitteisiin ja sekä koetussa 

helppokäyttöisyydessä että koetussa hyödyllisyydessä on otettu myös oppilaiden 

tarpeet huomioon opettajien toimesta. Tämän takia myös sen ymmärtäminen, että 

opettajat hahmottavat koettua hyödyllisyyttä paitsi laitteiden hyödyllisyytenä 

opettajien opetustyössä, myös oppilaiden oppimisessa on tärkeää kun halutaan 

käsittää tekijöitä, jotka vaikuttavat uusien opetusteknologioiden käyttöön. Samoin 

koettua helppokäyttöisyyttä opettajat hahmottivat yhtälailla oppilaiden 

näkökulmasta.  

 
Alkuperäistä teoreettista viitekehystä (Kuva 1, 15) on jatkojalostettu ottamaan 

huomioon haastatteluissa esille tulleet toimintaympäristön tekijät sekä oppilaiden 

osallisuus opettajien tuntemaan hyödyllisyyteen ja –helppokäyttöisyyteen. Tämä 

lopullinen tutkimuksen viitekehys on kuvattuna kuvassa 10 ja se vastaa myös 

ensimmäiseen alatutkimuskysymykseen ”Mitkä tekijät vaikuttavat digitaalisten 

laitteiden omaksumiseen opetuskäyttöön?”.  

 

  

Kuva 10 Lopullinen tutkimuksen viitekehys 
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8.3 Omaksujaryhmät  

Tutkielman yksi tavoitteista oli selvittää se, voidaanko opettajat jakaa ryhmiin 

ennakkoasenteidensa perusteella ja voidaanko näiden ryhmien avulla päätellä 

missä vaiheessa opettajat tulevat hyväksymään uudet älylaitteet jokapäiväisiksi 

työvälineikseen. Yksi alatutkimuskysymyksistä olikin: ”Millaisia ennakkokäsitysten 

perusteella tunnistettavia ryhmiä löytyy opettajakunnasta?”. Opettajat voidaan 

haastatteluissa esille nousseiden  merkityskategorioiden perusteella jakaa 

karkeasti neljään eri ryhmään heidän ennakkoasenteidensa mukaan. Kuten 

Rubegnin ja Landonin (2013, 7-8) tutkimuksessakin kävi, voi yksi opettaja 

kuitenkin todellisuudessa toimia yhden tai useamman roolin mukaisesti tai vaihtaa 

paikkaansa ajan kuluessa roolista toiseen. Sen sijaan tutkimuksen avulla ei 

suoraan voida päätellä tasan tarkkaan ajankohtaa jolloin opettajat tulevat 

hyväksymään laitteita työvälineikseen. Tätä olisi kuitenkin mielenkiintoista tutkia 

jälkeenpäin ja katsoa missä vaiheessa eri tavoin tabletteihin ennakkokäsitteiden 

perusteella suhtautuneet opettajat ovat todellisuudessa ottaneet laitteet 

käyttöönsä.  

Rubegnin ja Landonin matriisimuotoinen TRITS-malli (Kuva 7, 50) selittää kahden 

ulottuvuuden avulla opettajien eri rooleja, joita nämä ottavat mobiiliteknologian 

integroimisessa opetukseen. Nämä ulottuvuudet ovat: 1) osallistumisen taso 

luokassa tapahtuviin aktiviteetteihin täysin osallistuvasta ja läsnä olevasta ei 

lainkaan osallistuvaan ja 2) teknologian läsnäolo luokassa aktiivisesta 

passiiviseen. Näiden dimensioiden pohjalta on hahmoteltu neljä eri opettajaroolia 

proaktiivinen, fasilitaattori, johtaja sekä seuraaja.  (Rubegni ja Landoni 2013). 

Seuraavaksi kuvataan kuinka nämä neljä eri roolia soveltuvat Imatran opettajien 

tablettien omaksumiseen opetuskäyttöön.  

Muutamia hyvin Rubegning ja Landonin kuvaukseen proaktiivisesta opettajasta 

hyvin sopivia opettajia oli Imatralaisissa yläkouluopettajissa. Proaktiiviset opettajat 

ovat itse aloitteellisia uuden teknologian käyttämisessä ja tuomisessa mukaan 

erilaisiin opetustilanteisiin. He käyttävät luovuuttaan ja kokemustaan hyväksi 

ymmärtääkseen uuden teknologian hyödyntämisen potentiaalin ja rajoitteet ja ovat 
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aktiivisia integroimaan teknologiaa osaksi koulun toimintatapoja. He myös auttavat 

muita opettajia käyttämään digitaalisia resursseja ja laitteita osana opetusta ja 

ovat tyypillisesti lähellä oppilaita sekä seuraavat näiden tekemisiä ja sitä 

saavuttavatko nämä teknologian tarjoamia koulutuksen hyötyjä. Proaktiiviset 

opettajat käyttävät siis teknologiaa aktiivisesti luokassaan ja stimuloivat myös 

oppilaita omaksumaan teknologiaa osaksi omaa oppimistaan. (Rubegni ja Landoni 

2013, 7). Nämä kuvaukseen sopivat opettajat olivat itse aktiivisesti ottaneet 

käyttöönsä menetelmällisesti uuden opetussuunnitelman ja hakivat jatkuvasti 

hyötyjä laitteista oppilaiden oppimiseen. Proaktiivisen opettajan kuvaukseen 

sopivat opettajat olivat jo pidemmän aikaa pohtineet tapoja hyödyntää laitteita 

opetuksessa ja mielellään jakoivat näitä ideoita myös muiden opettajien kanssa.  

Fasilitaattoreita ei sen sijaan sellaisenaan Imatralta vielä löytynyt. Rubegnin ja 

Landonin mallissa (2013, 7) fasilitaattorit antavat oppilaille kaiken vastuun löytää 

paras mahdollinen tapa hyödyntää digitaalisia resursseja ja laitteita 

oppimistehtävän ratkaisemiseksi. Tyypillisesti Rubegnin ja Landonin (2013, 7) 

mukaan tällaiset opettajat järjestävät puitteet eli käytännössä aikataulun ja 

tehtävänannon luokassa tapahtuvalle aktiviteetille ja jättävät sen toteuttamisen 

sitten oppilaille. Syy sille miksi tällaisia opettajia ei Imatralla ole liittyy kirjoittajan 

näkemyksen mukaan siihen, että kaikissa ryhmissä pelättiin tietotekniikasta 

muodostuvan itseisarvon jos sille annetaan liian iso rooli. Näin ollen vaikka 

tietotekniikan ja tablettien nähtiin tuovan hyötyjä opetukseen eikä niitä koettu liian 

vaikeakäyttöisiksi, ei niiden haluttu vievän opettajan roolia. Yksittäisillä opettajilla 

oli kuitenkin havaittavissa piirteitä fasilitaattorin roolista, kun he suunnittelivat 

antavansa oppilaille tilaa tehdä esimerkiksi projektitöitä itsenäisesti tai tehdä 

kokeita silloin kun se itselle parhaiten sopii.  

Kolmas Rubegnin ja Landonin (2013, 7) nimeämä ryhmä, johtajat, näytti niin ikään 

haastatteluiden perusteella puuttuvan Imatralaisista yläkouluista. TRITS-mallissa 

johtajat ohjaavat ja hallinnoivat hanketta, jossa teknologiaa tuodaan opetuksessa 

sekä johtavat toisten opettajien ja muun koulun henkilökunnan suhdetta. He myös 

valvovat virallisen opetussuunnitelman toteutumista ja auttavat toisia opettajia 
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sopeuttamaan omaa toimintaansa sen mukaiseksi. Imatralla oli kyllä nimetty ATK-

asioista vastaavia opettajia, mutta heidän roolinsa oli ennemminkin tukea muita 

opettajia heidän kohtaamissaan ongelmissa kuin hallinnoida tablettien 

käyttöönottohanketta. Tämä vastuu on rehtoreilla. Näiden ”johtajien” puuttuminen 

voidaan nähdä ongelmana Imatralla. Koska opettajat eivät ole saaneet selkeää 

ohjeistusta laitteiden käytöstä, eikä heistä kukaan ole ottanut tätä ”johtajan” roolia, 

ovat opettajat hämmentyneitä siitä mitä heiltä oikeastaan odotetaan tablettien 

suhteen.  

Viimeinen Rubegnin ja Landonin esittelemistä opettajarooleista on seuraaja. 

Seuraajat eivät itse ota aktiivista roolia teknologian integroimiseksi osaksi omaa 

opetustaan, vaan seuraavat siitä annettuja ohjeita. Roolia voidaan kuitenkin pitää 

tärkeänä, sillä näillä opettajilla on mahdollisuus panna käytäntöön toisten tekemät 

päätökset, vaikka heillä ei omia ideoita olisikaan. (Rubegni ja Landoni 2013, 8). Iso 

osa Imatralaisista opettajista on ensisijaisesti seuraajia. Ongelmana on että heillä 

ei ole tällä hetkellä esikuvaa tai mallia jota seurata. Nämä ensisijaisesti 

seuraajaryhmään kuuluvat toivoisivat selkeää ohjeistusta laitteiden käytöstä ja 

toisaalta lisää koulutusta nimenomaan omaan aineeseen sopivista tabletin 

hyödyntämismahdollisuuksista.  

Eri oppiaineryhmien haastatteluista löytyi selkeitä eroja toisiinsa liittyen tabletteihin 

suhtautumiseen. Voidaan karkeasti yleistää, että tutkimukseen osallistuneet 

kieltenopettajat suhtautuivat negatiivisimmin tabletteihin, sillä heistä suurin osa ei 

nähnyt laitteiden tuovan merkittävää hyötyjä omien oppiaineidensa opettamiseen. 

Tämän ryhmän keskuudessa esiintyi myös eniten pelkoa laitteita kohtaan ja 

esimerkiksi niiden tuomista terveysvaikutuksia oppilaille oltiin eniten huolissaan 

juuri tämän ryhmän keskuudessa. Kieltenopettajatkaan eivät kuitenkaan olleet 

lähtökohtaisesti vastustamassa laitteiden käyttöönottoa, mutta he kritisoivat 

vahvasti ulkoisia tekijöitä, jotka ovat hankaloittaneet tablettien hyödyntämistä 

opetuksessa. Sekä temporaaliset että kontekstuaaliset tekijät saivat tältä 

haastatteluryhmältä kritiikkiä osakseen.  
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Myöskään taito- ja taideaineissa ei tuntunut opettajien mielestä tableteista olevan 

hyötyä itse taito- tai taidepuolen harjoitteluun. Tämän ryhmän opettajat keksivät 

kuitenkin runsaasti esimerkkejä siitä miten tabletteja voidaan hyödyntää ainesiin 

liittyvässä teoriaopinnoissa ja toisaalta miten ne voivat avustaa tietyissä 

harjoitteissa myös käytännönopeissa. Taito- ja taideaineiden opettajat jakoivat 

lisäksi vahvan konsensuksen siitä etteivät he toivo käytännön tekemisen siirtyvän 

pelkästään koneille, vaikka laitteista voidaan muuten kyllä saada paljon iloa ja 

vaihtelua opetukseen.  

Reaaliaineiden ja muiden aineiden opettajien ryhmä oli kaikista heterogeenisin 

mielipiteissään ja esille tuomissaan asioissa. Ryhmästä löytyi niin erityisen 

innokkaita opetuksen digitalisoija ja uuden opetussuunnitelman jalkauttajia kuin 

laitteisiin varautuneemmin suhtautuviakin opettajia. Reaaliopettajilla oli paljon 

konkreettisia esimerkkejä laitteiden käytöstä ja ne vaikuttavatkin soveltuvan 

erityisen hyvin reaaliaineille tyypillisten projektien toteuttamiseen.  

MatLu –haastatteluryhmän opettajat olivat ehkä eniten odottaneet laitteiden tuloa 

ja he tuntuivatkin osaavan tabletteja jo käyttää aiemman kokemuksensa 

perusteella. Tässä ryhmässä oltiin kuitenkin huolissaan paitsi omasta 

jaksamisestaan, myös siitä miten muut opettajat suhtautuvat laitteisiin. MatLu- 

opettajissa myös herätti eniten keskustelua muun opetuksen infrastruktuurin  

puutteellisuus suhteessa uusiin tabletteihin. Vaikuttikin siltä, että he näkivät 

tablettien tuomisen hyvänä alkuna opetuksen digitalisaatiolle, mutta toivoivat että 

myös muut opetuksen apuvälineet saadaan vastaamaan nykypäivän opetuksen 

tarpeita.  

Usein kun puhutaan teknologian omaksumisesta eri ryhmissä ajatellaan 

stereotyyppisesti, että nuoret oppivat käyttämään tietokoneita ja muita laitteita 

toisin kuin vanhukset. Tässä yleistyksessä piilee kuitenkin myös Sinkkosen et al. 

(2002, 30) mukaan totuuden siemen. Kyse ei ole pelkästään eri sukupolvien 

välisestä biologisesta iästä, vaan myös kulttuurista. Nuoremmat henkilöt tulevat 

vanhuksina jatkamaan elektronisten laitteiden käyttöä suuremmissa määrin ja 
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helpommin kuin korkeammassa iässä olevat. Tablettien käyttäminen tuntuikin 

olevan monille nuorille opettajille luontevampaa kuin vanhemmille myös Imatralla. 

Erityisesti ikäryhmän 26-35 opettajat kokivat laitteet pääosin luontevaksi osaksi 

opetusta ja samanlaisia ajatuksia löytyi paljon myös ikäryhmän 35-45 

keskuudesta. Toki monet vanhemmatkin opettajat olivat odottaneet innolla 

tablettien tulemista, mutta haastatteluiden perusteella voidaan silti sanoa että 

keskimäärin nuoremmat opettajat suhtautuivat varttuneemman polven opettajia 

positiivisemmin ajatukseen tablettien hyödyntämisestä laajastikin opetuksessa. 

Vaikuttaakin siis siltä, että pitkään opettajan työtä tehneillä on vahvemmat 

mentaalimallit siitä että asioita tulee opettaa tietyllä tavalla ja heidän 

mentaalimalliensa muokkaantuminen vastaamaan uuttaa opetussuunnitelmaa ja 

kansallista opetuksen digiloikkaa on työläämpi prosessi.  

 

8.4 Tarjottava tuki  

Ryhmästä riippumatta kaikki opettajat toivovat lisää tukea tablettien käyttöön ja 

mahdollisiin ongelmatilanteisiin. Toisilla opettajilla tämä toive keskittyi erityisesti 

tuen saamiseen niille opettajille, jotka eivät vielä osaa käyttää laitteita yhtä hyvin 

kuin he itse.  Vaikka mentaalimalllien teoria ja innovaation omaksumisen mallit 

eivät ota huomioon TVT-tuen merkitystä laitteiden käyttöönotolle, on riittävien 

tukirakenteiden kuitenkin nähty mobiilioppimiseen liittyvissä tutkimuksissa olevan 

merkittävä tekijä sekä laitteiden käyttöönotolle että niiden innovatiiviselle käytölle. 

Sugar et al. (2004) tutkimuksen yksi tärkeimmistä löydöksistä olikin, että 

tukeakseen opettajien teknologian hyödyntämistä koulun hallintohenkilökunnan 

tulisi mahdollistaa tehokkaat tukirakenteet, jotka edesauttavat 

onnistumisentunteita teknologian parissa opettajille. Tällä voidaan Sugar et al. 

(2004) mukaan edesauttaa positiivisten asenteiden syntymistä, mikä puolestaan 

saa aikaan vahvan aikomuksen käyttää teknologiaa, kuten TAM-mallikin esittää.  

Jotta voidaan saavuttaa parhaat mahdolliset hyödyt TVT:n käyttämisestä osana 

opetusta, tulisi varmistaa, että kaikilla opettajilla on selkeä visio siitä mitä TVT:llä 

voidaan tehdä ja mitä sen käytöllä apuvälineenä voidaan saavuttaa. Tablettien 



    
 

 
 

143 

käytöstä pitää siis tehdä helppoa ja mielekästä opettajille. Myös opettajien 

mentaalimallein muokkaantuminen tulisi ottaa huomioon pohdittaessa tablettien 

käyttöönoton etenemistä. Kyselyn ja vastailun kautta voidaan tuoda esille faktoja 

siitä mitä etuja laitteiden käytöstä voidaan saavuttaa. Jatkossa tablettien käytöstä 

puhuttaessa olisikin hyvä keskittyä siihen, mitä laitteiden avulla on mahdollista 

perustellusti oppia ja saavuttaa. Lisäksi tulisi tarjota mahdollisuus avoimen 

keskustelun käymiselle aiheesta. Tässä voidaan hyödyntää Sengen (1992) 

esittelemää kyselyn ja vastailun mallia, jossa tulee antaa tilaa sekä kyselemiselle, 

että hyvin argumentoidulle vastailemiselle molempien osapuolien toimesta.  

Teoreettisen viitekehyksen ulkopuolelta muodostunut merkittävä kuvauskategoria 

oli opettajien kokema riittämättömyyden tunne uuden edessä. Erityisesti omat 

aikaresurssit herättivät huolta opettajissa, mutta myös se että laitteet tuovat niin 

paljon vaihtoehtoja opetukseen, että näistä on vaikea valita itselleen sopivat. 

Haastatteluissa tuli ilmi, että opettajat kokivat lopulta olevansa aika yksin uusien 

laitteiden kanssa.  

Erityisesti TRITS-mallin mukaiset ”seuraajat” tarvitsisivat tuekseen selkeän 

ohjeistuksen siitä, miten laitteita voi ja pitää käyttää opetuksessa. Tällä ei 

tarkoiteta mitään määrättyjä aikamääreitä siitä, kuinka monta tuntia tabletteja tulee 

käyttää päivässä, vaan opastusta laitteiden laadukkaasta opetuskäytöstä. 

Yksinkertaisia ja konkreettisia esimerkkejä siitä, kuinka jonkun tietyn uuden OPS:n 

mukaisen asian voi opettaa laitteita hyödyntäen sekä tukea tarvittaessa, kun 

laitteiden käytössä tulee ongelmia.  

Vaikka kaupungin järjestämät koulutukset saivat kiitosta, oli opettajille epäselvää 

miten heitä tämän jälkeen tuetaan laitteiden käytössä. Yksi mahdollisuus tämän 

hämmennyksen helpottamiseksi olisi nimetä TRITS-mallin mukaisia ”johtajia” ja 

osallistaa heitä vahvasti tablettien jatkokäytön suunnitteluun.  Näin saataisiin 

hyödynnettyä opettajien hankkima pedagoginen ja tekninen osaaminen 

mielekkäällä tavalla. Ei ole järkevää, että ylhäältä hallinosta sanellaan miten 

laitteita pitää käyttää, kun olisi mahdollista käyttää hyödyksi opettajien 
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pedagogista osaamista. Lisäksi Ragu-Nathan et al. (2008, 423) tutkimuksessa 

nähtiin, että käyttäjien mahdollisuus osallistua TVT:n käytön suunnitteluun ja 

mahdollisuudet vaikuttaa sovellusten käyttöön vähentävät merkittävästi koettua 

kuormitusta ja lisäävät työtyytyväisyyttä. Mikäli proaktiivisille opettajille annetaan 

suunnitteluvastuuta, tulee varmistaa, että näillä opettajilla on riittävät aikaresurssit 

tämänkaltaiseen toimintaan. Tätä toimintaa ei siis pidä lisätä ylimääräisenä 

työtehtävänä jo muutenkin kuormittuneiden opettajien harteille. Missään nimessä 

ei saa käydä niin, että proaktiivisia opettajia ikään kuin rangaistaan heidän 

tekemästään työstä opetuksen kehittämisen eteen lisäämällä ennestään heidän 

työmääräänsä.  

Lisäksi kaikille opettajille kannattaisi tarjota harjoittelua, jossa erotellaan 

mentaalimallien ylläpitämiseen ja rakentamiseen tähtäävän harjoittelun toisistaan 

kuten Zhang ja Xu (2011) esittivät. Kaikilla opettajilla oli jonkinlaista kokemusta 

esimerkiksi tietokoneiden käytöstä, vaikka tämän käyttökokemuksen määrä 

erosikin eri opettajilla toisitaan. Kuten Zhang ja Xu (2011) kertoivat, voidaan 

edeltäneisiin teknologioihin tottuneille käyttäjille luoda erillisiä harjoitteluohjelmia, 

joissa otetaan huomioon tämä aiempi kokemus. Tyypillisesti proaktiiviseen 

luokkaan kuuluvilla opettajila oli runsaasti aiempaa kokemusta laitteiden käytöstä, 

joten he voisivat hyöytyä koulutuksesta, jossa näitä aiemmin opettuja taitoja 

hyödynnetään. Toisaalta myös seuraajista moni mainitsi, että he hahmottavat 

laitteiden perustoiminnot hyvin, koska niissä on samankaltaisuuksia tietokoneisiin. 

Koulutukset voidaan suunnitella niin että ne ottavat huomioon käyttäjien 

kokemuksen edeltäneiden teknologioiden kanssa, mikä auttaa sekä 

mentaalimallien rakentamista että ylläpitoa. Zhangin ja Xun (2011, 209) antaman 

esimerkin mukaisesti koulutukset voidaan rakentaa niin että niissä verrattaisiin 

tabletteja ja sitä edeltävää teknologiaa toisiinsa. Yhtäläisyyksien ja erojen 

selostaminen auttaisiki opettajia laajentamaan kokemustaan edeltävästä 

teknologiasta korvaavaan teknologiaan, mikä voi helpottaa oppimista ja 

pehmentää siirtymistä uuteen teknologiaan (Zhang ja Xu 2011, 209). 



    
 

 
 

145 

Opettajilla pitää olla käytössään riittävät digitaaliset resurssit, käytännössä toimivat 

verkot ja liitännät, sekä tekninen tuki laitteille, jotta opettajien aikaa ei kulu 

teknisten ongelmien selvittämiseen. Tarvitaan lisäksi selkeä ohjeistus siitä 

millaisissa asioissa lähestytään ketäkin ihmistä. Esimerkiksi laitteiden tekninen tuki 

on eri asia kuin käytännönvinkin laitteiden opetuskäyttöön. Sama ihminen saattaa 

hyvinkin tietää mitä pitää tehdä kun laitteet kaatuvat, mutta ei ole 

tarkoituksenmukaista käyttää TVT-vastuuopettajien aikaa tähän. Moni opettaja 

kertoi haastattelussa, etteivät he halua häiritä TVT-opettajia teknisten ongelmien 

kanssa, koska kokevat että näillä on jo nyt kädet täynnä työtä. Tämän takia olisikin 

hyvä saada IT-tukihenkilöitä vastaamaan laitteiden teknisestä toiminnasta sekä 

mahdollisten ongelmien korjaamisesta. Opettajat kaipasivat matalan kynnyksen 

tukea teknisten ongelmien ratkaisemiseen. Vahtimestarin tapaan tarvittaessa 

paikalle kutsuttava tai nopeasti puhelimella tavoitettava IT-tukihenkilö oli 

useammankin opettajan toiveissa.  

Opettajat toivoivat lisäksi mahdollisuutta saada koulutusta siitä miten tabletteja 

kannattaa käyttää juuri heidän omissa oppiaineissa. Tarvitaan siis vielä lisää 

harjoittelua laitteiden käytöstä, nyt syksyllä saadun peruskoulutuksen päälle. 

Opettajia olisi myös hyvä haastaa jakamaan omia kokemuksiaan toimivista 

sovelluksista muiden saman oppiaineryhmän opettajien kanssa. 

Lisäkoulutuksessa olisi hyvä saada konkreettisia esimerkkejä siitä, miten voidaan 

käyttää tietyissä aineissa. Ross et al. (1999, 93)  mukaan TVT-käyttökokemusten 

läpikäyminen kasvattaa itseluottamusta sen käyttöä kohtaan, riippumatta 

kokemuksesta. Näin ollen myös TRITS-mallin mukaiset ”seuraajat” olisi hyvä 

saada mukaan jakamaan näitä hyväksi havaittuja käyttöesimerkkejä, vaikka 

heidän ensisijainen tarve onkin selkeän käyttöohjeistuksen saaminen. 

8.5 Tutkimuksen teoreettinen kontribuutio 

Tutkimus vahvisti teoreettisen viitekehyksen alkuperäisten mallien toimivan hyvin 

myös tässä koulumaailman kontekstissa. Alkuperäisessä teoreettisessa tutkielman 

viitekehyksessä katsottiin, että tablettien omaksuminen opetuskäyttöön riippuu 

pääsääntöisesti opettajan omista subjektiivista näkemyksistä eli mentaalimalleista 
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(esim. Norman 1983), ja TAM-mallin (Davis 1989) mukaisista koetusta 

hyödyllisyydestä ja koetusta helppokäyttöisyydestä. Näiden ihmisten 

subjektiivisten tekijöiden lisäksi  teoriaosuudessa peilattiin laitteiden 

opetuskäyttöön omaksumista myös Rogersin (1995) innovaatioiden 

diffuusioteorian innovaatioiden ominaisuuksien kautta.  Haastatteluissa löytyi 

tukea kaikkien näiden tekijöiden vaikutukseen laitteiden käyttöönotolle. Tästä 

kertoo se, että valtaosa fenomenografisen tutkimuksen merkitysluokista oli 

suoraan johdettavissa jostakin näistä teoreettisen viitekehyksen selittävistä 

tekijöistä. Näin ollen voidaan todeta, että alkuperäinen teoreettinen viitekehys oli 

varsin toimiva selittämään tablettien käyttöönottoa koulumaailmassa.  

Haastatteluiden perusteella oli kuitenkin ilmeistä, että opettajat hahmottivat niin 

laitteiden hyödyllisyyttä kuin helppokäyttöisyyttäkin myös oppilaiden kokemuksien 

kautta. Eli jotta opettaja ottaa laitteen käyttöönsä pitäisi hänen nähdä sen hyöty 

paitsi omalle työlleen myös oppilaiden oppimiselle, kuten Haaparannan (2008) 

esittelemä opettajien TAM-malli kertoo. Tämän lisäksi opettajat hahmottivat myös 

laitteiden helppokäyttöisyyttä oppilaiden kokemuksien kautta, mistä kertovat 

merkityskategoriat ”oppilaiden arkuus käyttää laitteita” ja ”oppilaiden puutteet 

tietotekniikkataidoissa”. Tämä onkin uusi teoreettinen löydös, joka tulee ottaa 

huomioon vastaavissa tilanteissa.  

Myös TRITS-malli (Rubegni & Landoni 2013) nähtiin toimivan hyvin selittämään 

omaksujaryhmiä opettajien keskuudessa, vaikka Imatralla ei kaikkien ryhmien 

edustajia suoraan löytynytkään. Erityisen selvää oli, että yksittäistä opettajaa ei 

aina voida sisällyttää vain yhteen luokkaan, vaan esimerkiksi mallin esittämien 

proaktiivisten opettajien keskuudessa monella oli myös hyvin fasilitaattorin 

luokkaan sopivia piirteitä. Näyttää myös ilmeiseltä, että siirtymistä 

omaksujaryhmästä toiseen tapahtuu opettajien keskuudessa, kun laitteista ja 

niiden käytöstä opitaan enemmän.  

Uutena teoreettisena kontribuutiona voidaan mainita myös teoreettisen 

viitekehyksen ulkopuolelta nousseet kuvauskategoriat: opettajien tuntema 
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riittämättömyys uuden edessä sekä ulkoisten tekijöiden vaikutus laitteiden 

omaksumiseen. Opettajien tuntemaan riittämättömyyteen liittyi tässä tapauksessa 

vahvasti se, ettei heillä ollut omasta mielestään tarpeeksi aikaa laitteiden kaikkien 

ominaisuuksien opettelulle ja toisaalta se etteivät he välttämättä osanneet aina 

auttaa oppilaita näiden kohtaamissa teknisissä ongelmissa. Jotta opettajat eivät 

tuntisi jäävän yksin uuden teknologian kanssa tulisikin varmistaa, että heille 

tarjotaan riittävää tukea ja koulutusta kuten luvussa 8.4 kerrotaan. Ulkoisista 

tekijöistä taas tutkimustulosten mukaan tulee ottaa huomioon sekä temporaaliset 

että kontekstuaaliset tekijät. Käytännössä siis laitteiden lanseerausajankohta tulee 

valita niin, että käyttäjillä on aikaa ja mahdollisuuksia tutustua laitteeseen huolella 

ennen niiden varsinaista käyttöönottoa. Kontekstuaalisista tekijöistä merkittäviksi 

muodostuivat tutkimuksen perusteella ympäröivän infrastruktuurin toimivuus sekä 

tuki laitteiden käytössä.  

8.6  Tutkimuksen manageriaalinen kontribuutio 

Tutkimuksen perusteella voidaan sanoa, että opettajien mentaalimallien 

ymmärtäminen on tärkeää kun halutaan saada onnistunut laitteiden omaksuminen 

aikaiseksi. Millainen on käyttäjien tausta tietoteknisten laitteiden kanssa arjessa ja 

opetustyössä ovat merkittäviä kysymyksiä, jotka hallintohenkilökunnan tulisi 

selvittää ennen laitteiden käyttökoulutusta. Voidaan yleistää, että laajan 

kokemuksen omaavien opettajien tulisi saada erilaista koulutusta, kuin vähemmän 

tietoteknisiä laitteita käyttäneiden. Enemmän muita laitteita käyttäneet 

todennäköisesti saavat todennäköisesti nopeammin omia mentaalimallejaan 

laajennettua vastaamaan uusien laitteiden toimintoja. Tämä oli havaittavissa myös 

haastatteluissa, kun osa opettajista oli selvästi turhautuneita käyttökoulutusten 

liian hitaaseen etenemistahtiin toisten tuskaillessa kun asioita käydään liian 

nopeasti läpi.  

On myös tutkimuksen toteuttamisen jälkeen selvää, että käyttökoulutusta 

kannattaa tarjota paitsi lähtötasoltaan erilaisille opettajille, myös eri 

oppiaineryhmien opettajille erikseen. Tämä sekä opettajien oma toive että 

mahdollisuus jakaa hyviä käytänteitä laitteiden käytöstä ja näin osallistaa kaikkia 
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opettajia laitteiden käytön suunnitteluun, mikä vähentää tutkitusti kuormitusta ja 

lisää työtyytyväisyyttä (Ragu-Nathan et al. 2008, 423). Tämä voidaan toteuttaa 

esimerkiksi niin, että opettajille näytetään ensin erilaisia toimintoja tableteista ja 

pyydetään sitten pohtimaan, miten he voisivat hyödyntää tätä ominaisuutta jonkun 

tietyn uuden opetussuunnitelman mukaisen oppiainesisällön opettamisessa.  

Lisäksi haastatteluiden perusteella voidaan todeta, että käyttöönoton aikataulu 

kannattaa suunnitella huolella. Käytännössä siis laitteiden lanseerausajankohta 

tulee valita niin, että käyttäjillä on aikaa ja mahdollisuuksia tutustua laitteeseen 

huolella ennen niiden varsinaista käyttöönottoa. Valitettavasti tällä kertaa Imatralla 

ei ollut tätä mahdollisuutta, mikä heijastui myös haastatteluissa käytyihin 

keskusteluihin. Myös ympäröivän infrastruktuurin toimivuus ja yhteensopivuus 

laitteiden kanssa tulisi varmistaa. Esimerkiksi toimivat internetyhteydet ovat 

olennaisia positiivisten käyttökokemusten syntymiselle. Jos koulussa otetaan 

käyttöön samanaikaisesti satoja uusia langattomia verkkoja kuormittavia laitteita, 

tulee näiden verkkojen pystyä vastaamaan uuteen vaatimustasoon. Myös 

laitteiden yhteensopivuus ja helppo liitettävyys muihin teknisiin opetusvälineisiin, 

kuten videotykkeihin tulisi varmistaa. 

8.7 Tutkimuksen luotettavuuden arviointi ja rajoitukset 

Eskola ja Suoranta (2008, 61) näkevät, että luotettavuuden keskeinen kriteeri 

laadullisessa tutkimuksessa on tutkija itse. Tutkijan onkin jatkuvasti 

tutkimusprosessin edetessä pohdittava ratkaisujaan ja pidettävä huolta analyysin 

kattavuudesta sekä siitä, että tutkimus on tasoltaan luotettava (Eskola & Suoranta 

2008, 208). Näitä asioita ollaan pyritty pitämään mielessä läpi koko 

kirjoitusprosessin. Yhtään valheellista tietoa ei olla liitetty tutkielmaan ja toisaalta 

haastateltavien lausuntoja ei olla tarkoituksella lähdetty vääristelemään tutkijalle 

tai tutkimustuloksille otolliseen muotoon.  

Saaranen-Kauppinen ja Puusniekka (2009, 24) huomauttavat lisäksi, että 

tutkimuksen luotettavuuden arvioinnissa on tärkeää huomioida myös tutkijan 

yhteys tutkimuksen kohteena olevaan organisaatioon. Kirjoittajalla itsellään ei 
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tässä tutkimuksessa ole siteitä tutkimuskohteeseen tai haastateltuihin ihmisiin, 

sillä aihe ja tutkimuksen kohde valikoituivat yliopistolle tehdyn toimeksiannon 

kautta eikä esimerkiksi työsuhteen avittamina. Tämä osaltaan auttaa 

suhtautumaan neutraalisti tutkittavaan ilmiöön.  

Tutkimuksen luotettavuuden kannalta tutkijan asemalla on haastateltavien 

luottamuksen säilymiselle keskeinen rooli. Saaranen-Kauppinen ja Puusniekka 

(2009, 24) tuovatkin ilmi, että tämän takia haastateltaville tulee kertoa rehellisesti 

tutkimuksen käyttötarkoitus ja annettava kuva siitä, että heidän anonyymitettinsä 

säilyy. Jotta haastateltujen opettajien identiteetti säilyy salassa, on heitä kuvailtu 

ilman nimiä ja tietoja tarkasta iästä, oppiaineesta tai koulusta, jossa he 

työskentelevät. Lisäksi haastatelluille opettajille tuotiin ilmi sekä 

haastattelukutsussa (Liite 2) että haastatteluiden aluksi, ettei heidän kertomiaan 

asioita tulla käymään lopputyössä henkilöön yhdistettävien tietojen kanssa läpi.  

Koska kyseessä on laadullinen tutkimus, ei sillä voida täysin aukottomasti selittää 

syy-seuraussuhteita, joita teoreettisessa viitekehyksessä sekä lopullisessa 

viitekehyksessä ollaan kuvattu. Eskola ja Suoranta (2008, 65) toteavat kuitenkin, 

että laadullisella tutkimuksella ei pyritä empiirisesti yleistyviin päätelmiin kuten 

tilastollisissa tutkimuksissa tehdään. Näin ollen saatuihin tuloksiin voidaan olla 

tyytyväisiä ja huomauttaa, että  potentiaalisena jatkotutkimusmahdollisuutena olisi 

testata lopullisen viitekehyksen esittämä malli tilastollisen tutkimuksen keinoin. 

Tämä tutkimus on rajattu koskemaan vain yhden kaupungin spesifiä tilannetta ja 

ajankohtaa, jossa laitteet on juuri otettu käyttöön yläkouluissa, mikä rajaa osaltaan 

tulosten yleistettävyyttä. Eskola ja Suoranta (2008, 65) mainitsevat kirjassaan, että 

laadulliset tutkimukset ovat kuitenkin jokainen jollain tasolla tapaustutkimus, mikä 

rajoittaa aina niiden tarkastelulaajuutta. 

Opettajat ovat mukana tutkimuksessa työnantajien lähettäminä, mikä voi osaltaan 

vaikuttaa lausuntojen objektiivisuuteen. On mahdollista, että tämä tiedostaen 

opettajat olisivat voineet antaa vastauksia, joiden tietävät miellyttävän koulujensa 

rehtoreita tai Imatran kaupungin hallintoa. Vastauksissa tuli kuitenkin ilmi myös 
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kritiikkiä kaupunkia ja sen toimintaa kohtaan, joten vaikutti siltä että anonymiteetin 

suojissa uskallettiin puhua vapaasti aiheesta, joka varmasti herätti tunteita kaikissa 

opettajissa.  

Haastatteluihin saatiin mukaan kattava otos eri ikäisiä, eri uran vaiheessa olevia ja 

eri aineiden opettajia molemmista sukupuolista, mikä mahdollisti näiden erojen 

vertailun. Aineisto voisi toki olla laajempikin, jolloin olisi voitu selvemmin erottaa eri 

ihmisryhmien eroja, mutta koska tarkoituksena oli tutkia vain Imatran tilannetta, 

voidaan 20 opettajan otos nähdä hyvin kattavana. Suurempi määrä haastateltavia 

opettajia olisi lisäksi ollut huomattavasti hankalampi käsitellä  materiaalina. 

8.8 Jatkotutkimusaiheet  

Vaikka tutkimuksessa olikin mukana kohtuullisen laaja teoreettinen pohja ja 

esimerkiksi digitaalisten työvälineiden omaksumiseen vaikuttavia tekijöitä löydettiin 

runsaasti, jäi silti tutkimuksesta puuttumaan aiheita, joihin olisi mielenkiintoista 

pureutua syvemminkin. Nämä jätettiin kuitenkin seuraaville tutkijoille 

selvitettäväksi, jotta tutkimus ei laajenisi liikaa. Seuraavissa kappaleissa 

esitetäänkin osa näistä tutkimusideoista, joilla tämän tutkimuksen löydöksiä 

voitaisiin jalostaa eteenpäin.  

Kontekstuaalisten ja temporaalisten tekijöiden merkitystä laitteiden omaksumiselle 

olisi mahdollista pohtia tarkemmin. Erityisesti se miten nämä vaikuttavat koettuun 

hyödyllisyyteen ja koettuun helppokäyttöisyyteen olisi  aihe, jonka selvittäminen 

olisi hedelmällistä teknologian omaksumisen ymmärtämisen kannalta olennaista.  

Jotta voidaan ymmärtää tarkemmin sitä millaista on oppilaiden suhtautuminen 

uusiin laitteisiin ja toisaalta tämän vaikutusta opettajien ennakkokäsityksiin 

laitteista tulisi selvittää millainen on tämän päivän oppilaiden tai tulevaisuuden 

yläkoululaisten mentaalimalli asioiden oppimisesta ja laitteiden hyödyntämisestä 

tässä. Pitävätkö oppilaat TVT:tä itsestään selvänä osana oppimista? Toisaalta olisi 

kiehtovaa selvittää miten tämän päivän alakoululaisten, jotka ovat vielä 
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nuorempana tottuneet mobiililaitteisiin, ja yläkoululaisten mentaalimallit eroavat 

tässä suhteessa.  

Mielenkiintoista olisi myös testata lopullisen teoreettisen viitekehyksen toimivuutta 

laajemmalla otoksella kvantitatiivisen tutkimuksen keinoin. Näin voitaisiin 

varmistaa, että viitekehys toimii myös toisessa kontekstissa kuin vain Imatralaisten 

yläkouluopettajien tapauksessa.  

Imatralla olisi myös mahdollista toteuttaa jatkotutkimus noin vuoden päästä, kun 

käyttökokemuksia on jo kertynyt opettajille ja uusi OPS on käytössä. Tässä 

voitaisiin selvittää ovatko ennakkokäsitykset muuttuneet johonkin suuntaan kun 

kokemusta laitteiden opetuskäytöstä on kertynyt enemmän. Tämä tutkimus olisi 

mahdollista toteuttaa pienimuotoisemmin esimerkiksi kyselynä kaikille Imatran 

opettajille. Toisaalta aihe voisi olla hedelmällinen myös uudelle Pro Gradu- 

tutkielmalle tai kandidaatintutkielmalle.  
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LIITTEET 

 

Liite 1. Haastattelurunko 

 

Haastattelurunko:  

1) PERUSTIEDOT: Nimi, Ikä, Koulu, Opettamasi aineet.  

2) Mitä aiemmin hyödynnettyjä teknologioita tabletit korvaavat tai täydentävät 

opetuksessa, miten? 

3) Oletko aiemmin hyödyntänyt tabletteja tai muita mobiililaitteita opetuksessa? 

Miten?   

4) Antakaa esimerkkejä millaisia asioita olisi helpompi opettaa tabletteja 

hyödyntäen kuin perinteisillä menetelmillä? 

5) Mitä tuntemuksia ja ajatuksia tabletit ja niiden tuominen kaikille oppilaille teissä 

herättää? 

6) Mitä mieltä olette juuri näistä laitteista? 

7) Uusi OPS  ja uudet haasteet. Löytäisittekö esimerkkejä tilanteista, joissa tabletit 

voisivat auttaa uuden OPS:in toimeenpanemisessa?  

8) Koetteko laitteet hyödyllisiksi oman työprosessinne helpottamisessa, miksi? 

9) Koetteko laitteet käyttökelpoisiksi oppilaiden oppimisessa, miksi?  

10) Koetteko laitteet helppokäyttöisiksi, miksi?  

11) Onko aiemmissa vastaavissa tilanteissa tarjottu riittävästi tukea esim. uusien 

järjestelmien käyttöönottoon? 

Millaista tukea ja ohjausta toivoisitte uusien laitteiden 

hyödyntämiseen? 

12) Onko vielä jotain aiheeseen liittyvää, jota haluaisitte kertoa, mitä ei olla muiden 

kysymysten avulla käsitelty?  
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Liite 2. Haastattelukutsu  

 

Kutsu Imatran yläkouluopettajille tutkimushaastatteluun 

Hei xx,  

Olen tekemässä Pro Gradu tutkielmaani Lappeenrannan teknilliseen yliopiston 
kansainvälisen markkinoinnin koulutusohjelmaan. Graduni liittyy opettajien tuntemuksiin 
tablettien käyttöönotosta työvälineeksi ja siksi haastattelenkin teitä Imatran 
yläkouluopettajia tätä varten. Tutkimuksesta ja sen haastatteluiden toteuttamisesta on 
sovittu yhdessä kaikkien kolmen yläkoulun rehtorin kanssa ja kaupungin 
hyvinvointijohtajan kanssa. Rehtori xx on mukana vastaanottajana viestissä, jotta hän 
näkee ketkä kaikki ovat kutsun haastatteluun saaneet.  

Haastattelut toteutetaan ensimmäisenä kaupungin tabletti-koulutuspäivänä, johon olet 
osallistumassa. Tarkka aika on xxx.xx klo: 8:00 Imatran kaupungintaloon tiloissa, eli 5 min 
matkan päässä Kesäyliopistosta, jossa koulutuksenne järjestetään. Toivoisin, että tulet 
hyvissä ajoin paikalle, jotta haastatteluaika ei veny kohtuuttoman pitkäksi. Tavoitteena 
olisi selvitä noin tunnissa koko rupeamasta. Tarkka tila varmistuu piakkoin ja olen sitten 
uudestaan yhteydessä kun tiedän sen.  

Tutkimusmetodina on ryhmähaastattelut, joita varten on koottu 5-6 hengen ryhmiä. Nämä 
ryhmät tulevat koostumaan saman oppiaineryhmän edustajista, niin että jokaisen koulun 
edustajia on kaikissa ryhmissä. Ryhmä, johon sinä kuulut on xxx  

Opettajien anonymiteetti varmistetaan, joten ei ole pelkoa, että viittaisin tekstissäni 
suoraan kommentteihin nimeten jonkin yksittäisen opettajan. Haastattelu ei vaadi sinulta 
mitään erityistä valmistautumista. Toiveena olisi kuitenkin avoin mieli sekä valmius jakaa 
omia tuntemuksiaan ja kokemuksiaan tableteista muiden saman oppiaineryhmän 
edustajien kanssa.  

Mikäli tutkimukseen tai haastatteluun liittyen on mitään kysyttävää, niin vastaan mielelläni. 
Jos sinulla on jokin ylitsepääsemätön este miksi, et pääse osallistumaan haastatteluun, 
niin ilmoitathan siitä minulle. Näin voimme kutsua tilallesi jonkin toisen.  

Kuittaathan tähän viestiin, että olet tulossa paikalle!  
Nähdään haastattelussa xx.9. klo 8:00 !  
 
Ystävällisin terveisin  
Kaisa Rimpiläinen  
 


