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Tutkielmassa paneudutaan tieto- ja viestintätekniikan, eli TVT:n opetuskäytön toteutumiseen Keski-

Pohjanmaan maakunnan peruskouluissa. Tutkimuksessa esitellään lyhyesti nykyisin käytettäviä 

opetusteknologisia laitteita sekä sovelluksia ja ohjelmistoja. Laajemmassa tarkastelussa ovat tieto- 

ja viestintätekniikan opetuskäytön pedagogiset, ja taloudelliset vaikutukset. Tutkielma koskee 

erityisesti peruskoulun rehtoreita. Tutkielman aihe on erittäin ajankohtainen, koska lähes kaikkiin 

nykyisin remontoitaviin kouluihin asennetaan valmiiksi dokumenttikamerat, dataprojektorit sekä 

älytaulut, jotka edustavat modernia opetusteknologiaa. Nykylapset ovat yhä taitavampia käyttämään 

tietotekniikkaa, mutta pääosin viihteellisesti, jolloin tietotekniikan hyötykäytön taidot ovat 

havaittavasti alkaneet rapautua. 

 

Tutkimus on menetelmältään määrällinen, eli kvantitatiivinen survey-tutkimus, ja tutkimustulokset 

on kerätty lähettämällä sähköinen kyselylomake kaikille Keski-Pohjanmaan peruskoulujen 

rehtoreille, koulunjohtajille, vararehtoreille sekä varakoulunjohtajille keväällä 2013. Tutkimukseen 

osallistui 23 henkilöä, vastausprosentin jäädessä 33 prosenttiin. Tärkeimmät tutkimusongelmat: 

Millaisia opetusteknologisia laitteita ja sovelluksia on Keski-Pohjanmaan peruskouluissa ja 

millaista opetusteknologiaa kouluihin toivotaan? Millaisia etuja ja haasteita TVT:n opetuskäyttö 

tarjoaa nykypäivän rehtoreille, opettajille sekä oppilaille? Miten Keski-Pohjanmaan peruskoulujen 

johtajat suhtautuvat TVT:n opetuskäyttöön? 

 

Tärkeimpien tutkimustulosten mukaan Keski-Pohjanmaan peruskoulujen johtajat suhtautuvat 

nykyään yhä positiivisemmin TVT:n opetuskäyttöä kohtaan, mutta he kohtaavat vastustusta sen 

kehittämisessä omassa työyhteisössään. Halutuin uusi opetusteknologinen apuväline peruskouluun 

on mobiiliteknologia, kuten esimerkiksi Tablet-tietokoneet. TVT:n opetuskäyttö lisää oppilaiden 

kouluviihtyvyyttä, mutta opetusteknologian ei katsota lisäävän oppilaiden koulumenestystä. 

 

Koska tutkimukseen osallistuneiden vastausprosentti jäi matalaksi ja tutkittavia ei saatu koko 

maakunnasta, tutkimustuloksia ei voida yleistää koko Keski-Pohjanmaata koskeviksi. Tulokset 

antavat kuitenkin viitteitä opetusteknologian sekä TVT:n opetuskäytön tilasta Keski-Pohjanmaan 

peruskouluissa. 
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1 JOHDANTO  

 

 

 

1990-luvun aikana tapahtuneet suuret teknologiset harppaukset, kuten esimerkiksi 

kotitietokoneiden yleistyminen ja Internetin suurimittainen käyttöönotto ovat jalostuneet ja 

kehittyneet huimaa vauhtia 2000-luvulle tultaessa. Koko yhteiskuntamme on muuttunut 

interaktiivisempaan suuntaan ja tietoa on nyt 2010-luvulla ihmisten saatavilla enemmän ja 

ennen kaikkea nopeammin kuin koskaan aikaisemmin teknologisten sovellusten ansiosta. 

Tämä kehitys on luonut paineita suomalaiselle koulujärjestelmälle, joka pyrkii pysymään 

kehityksen kärjessä ja säilyttämään uskottavuutensa lasten ja nuorten silmissä sekä 

kansainvälisessä vertailussa. 

 

Tässä tutkielmassa tavoitteenani on esitellä lyhyesti opetuksessa käytettävää teknologiaa ja 

sovelluksia sekä laajemmin niiden etuja, haasteita, nykytilannetta ja tulevaisuutta. Esittelen 

ja pohdin työssäni myös tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön taloudellisia ja 

sosiologisia vaikutuksia. Koulut, opettajat ja oppilaat ovat tämän aiheen keskiössä, joten 

käsittelen opetusteknologian vaikutuksia erityisesti suhteessa heihin. Olen rajannut 

tutkielmani ulkopuolelle 2. ja 3. asteen koulutuksen, aikuiskoulutuksen sekä ulkomaat, 

joten keskityn suomalaisen peruskoulun tieto- ja viestintätekniikan opetuskäyttöön. 

Kyselytutkimukseni tutkimusjoukoksi olen valinnut Keski-Pohjanmaan maakunnan 

peruskoulujen rehtorit sekä vararehtorit. Peilaan heidän tieto- ja viestintätekniikan 

opetuskäyttöön liittyviä kokemuksiaan ja mielipiteitään teoriaosassa olevaa tietoa vasten. 

Lisäksi kartoitan vastaajien koulujen nykyistä opetusteknologista varustelutasoa sekä 

kouluun toivottuja laitteita ja sovelluksia. 

 

Innoituksen työhöni olen ammentanut aiheen mielenkiintoisuudesta. Olen erittäin 

kiinnostunut kaikenlaisesta tekniikasta, laitteista sekä ohjelmistoista. Haluan tulevalla 
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luokanopettajan uralla käyttää aikaani ja tekniikkaan liittyvää kokemustani työyhteisöni ja 

oppilaitteni hyödyksi. Haluan myös teknologiaa hyväksi käyttäen tarjota oppilaille 

mahdollisimman hyviä oppimiskokemuksia ja valmiuksia menestyä tulevaisuudessa. 

 

Mielestäni tämän aiheen tutkiminen on tärkeää, koska koululaitoksella on suuri 

opetuksellinen sekä kasvatuksellinen rooli yhteiskuntamme lasten ja nuorten elämässä. 

Täten koululaitoksen tulisi seurata aikaansa mahdollisimman tarkkaan, sekä mukautua ja 

reagoida teknologiaan liittyviin muutoksiin. Tämä on erityisen tärkeää koulun opetuksen 

tehokkuuden, mielekkyyden ja uskottavuuden kannalta. Muun muassa nämä tekijät 

vaikuttavat sekä oppilaiden että opettajien työmotivaatioon ja kouluviihtyvyyteen.  

 

Tätä aihetta on tutkittu melko paljon varsinkin 1990-luvulla, mutta 2000-luvulle tultaessa 

julkaistujen tutkimusten määrä näyttää vähentyneen. 2000-luvun lopussa ja 2010-luvun 

alussa julkaisujen määrä vaikuttaa taas kasvaneen. Julkaistu kirjallisuus ja tutkimukset ovat 

mielestäni melko hajanaisia. Laaja-alaisia yleisteoksia opetusteknologiasta tai TVT:n 

opetuskäytöstä ei ole juuri olemassa. Toivon tutkimuksestani olevan hyötyä kaikille aihetta 

pohdiskeleville opettajaopiskelijoille, koulun johtajille, opettajille sekä kaikille 

koulutuksesta ja kasvatuksesta kiinnostuneille.  
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2 TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTTÖ SUOMESSA 

 

 

 

2.1 Keskeisimmät käsitteet 

 

Tieto- ja viestintätekniikka, lyhenteenä TVT pitää sisällään kaikki ne laitteet, välineet ja 

menetelmät, joilla tietoa etsitään, hallitaan sekä käsitellään ja joita käytetään 

kommunikaatiossa sekä viestinnässä. Kansainvälisesti tieto- ja viestintätekniikasta 

käytetään lyhennettä ICT, joka tulee sanoista Information and Communication 

Technology. (Koli & Kylämä 2000, 113.)  

 

Tietoyhteiskunnalla tarkoitetaan yhteiskuntaa, jossa tieto ja osaaminen ovat sivistyksen 

perusta ja keskeisin tuotannontekijä. Tietoyhteiskunnassa tieto- ja viestintätekniikka tukee 

laajasti yksilöiden, yritysten ja muiden yhteisöjen vuorovaikutusta, tiedonvälittämistä ja 

hyödyntämistä. Tieto- ja viestintätekniikka tukee myös palveluiden tarjoamista ja niiden 

saavuttamista. (Koli & Kylämä 2000, 115.) 

 

Opetusteknologia tarkoittaa opetuksessa hyödynnettäviä tekniikan muotoja ja välineitä. 

Näitä ovat esimerkiksi piirtoheitin, diaprojektori, dataprojektori, dokumenttikamera ja 

älytaulu. Opetusteknologia-käsitteen alle kuuluvat oppimisalustat, oppimateriaalien 

hallintajärjestelmät, opetustietojen jakaminen ja siirtäminen sekä opetuksen 

hallintajärjestelmät. Opetusteknologia (engl. educational technology) on synonyymi 

koulutusteknologia-käsitteen kanssa. Yhteenvetona opetusteknologia- käsitteestä voidaan 

sanoa, että ”koulutusteknologia kohdistuu koulutusjärjestelmien, niiden tukitoimintojen ja 

opetuksessa ja opiskelussa sovellettavan teknologian sekä näiden välisten suhteiden 

tutkimukseen ja kehittämiseen”. (Nieminen & Pohjonen 1995, 38, 41.) 
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2000-luvun taidot. Eri kirjoittajat mainitsevat teoksissaan termin, 2000-luvun taidot. Käsite 

tarkoittaa nykyoppilailta vaadittavia taitoja, jotka voidaan jakaa kuuteen ulottuvuuteen: 

taitava kommunikointi, itsesäätely, ongelmanratkaisu ja innovaatio, tietotekniikan käyttö 

oppimisessa ja opetuksessa sekä tiedonrakentelu ja yhteistoiminta. (Norrena & 

Kankaanranta & Nieminen 2011, 81; Brooks-Young 2010, 5.) Nämä taidot on esitelty 

tarkemmin seuraavassa taulukossa (Taulukko 1.) 

 

 

TAULUKKO 1. 2000-luvun taitojen ulottuvuudet (Norrena ym. 2011, 81) 

 

 

 

 

2.2 Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön nykytilanne ja lähitulevaisuus 

 

Vuoden 2010 syksyllä julkaistu Suomen maabrändityöryhmän raportti, joka tunnetaan 

paremmin nimellä maabrändiraportti, antoi paljon suositeltuja tavoitteita kaikille aloille, 

mukaan lukien kouluille. Tässä seuraavassa on lainattu kolmea esimerkkiä tuosta 

raportista: ” Tavoite koululaisille: Tee jotain yhdessä hiljaisimpienkin kanssa. Tavoite 
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rehtoreille: Koulusta lähidemokratian keskus. Tavoitteet IT-alalle ja pedagogeille: Uudet 

opetusteknologian innovaatiot kehitykseen” (Vähähyyppä 2011, 18.) Valtakunnalliselta 

tasolta annetaan siis suositeltuja tavoitteita kouluille, mutta nämä ovat kuitenkin vain 

suosituksia, jotka eivät velvoita kouluja millään lailla. 

 

Vuoden 2004 perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa TVT sulautetaan muihin 

oppiaineisiin, eli erillistä oppiainetta tietotekniikalle ei ole. TVT:n katsotaan tehokkaimmin 

soveltuvan matemaattis-luonnontieteellisten aineiden ja oppilaanohjauksen opettamiseen. 

Tieto- ja viestintätekniikan sulauttaminen opetukseen ei ole täysin ongelmatonta, koska 

käytännön toteutusta ei ole tarkkaan määritelty. Näin ollen käytännön toteutus on jäänyt 

koulujen sekä yksittäisten opettajien harteille. Sulauttamiseen vaikuttavat negatiivisesti 

myös opettajien puutteelliset taidot sekä puutteelliset resurssit. Nykyisen hallituksen 

hallitusohjelmaan on kirjattu, että tieto- ja viestintätekniikan hyödyntämistä koulutuksessa 

vahvistetaan. Muutosten suuruus ja vaikutus jää nähtäväksi. (Hiltunen 2011, 75–76.) 

 

Vähähyypän (2011, 18) mukaan Suomen koulut tarvitsevat systeemistä muutosta sekä 

koulun omaan toimintakulttuuriin että rakenteisiin. Maamme nuoret ja lapset ansaitsevat 

tasavertaiset mahdollisuudet opiskella käyttäen sellaisia moderneja menetelmiä ja 

välineitä, jotka antavat heille kansalaisen perustaidot, taidot itsenäiseen ajatteluun, taidot 

vuorovaikutukseen ja työskentelyyn, taidot itsensä ilmaisuun ja käsillä tekemiseen, taidot 

vaikuttamiseen, osallistumiseen, vastuullisuuteen sekä itsetuntemukseen. Tieto- ja 

viestintätekniikka tekee omalta osaltaan edellä mainitussa raportissa olevia tavoitteita 

mahdollisiksi.  

 

Tällä hetkellä näköpiirissä olevien kehityshankkeiden mukaan koulun toimintamalleissa 

pääsevät korostumaan muun muassa yhteistoiminnallisuus, sosiaalisuus, toiminnallisuus, 

yhteisöllisyys ja oppijalähtöisyys. Uudet oppimisympäristöt saavat oppilaat osallistumaan 

ja aktivoitumaan integroimalla oppiaineisiin sisältöjä oppilaiden omasta arkielämästä. 

(Mikkola & Jokinen & Hytönen & Korkeamäki 2011, 113.) Yksi uusi oppimisympäristö, 

jota nykyajan oppilaat käyttävät, on Internetissä pelattavat oppimispelit. Tällaisia 

oppimispelejä tarjoavat esimerkiksi maksullinen WSOY:n Opit-ympäristö sekä Sanoma 

pro:n Kirjakuja. Kirjakujan ilmaiset tehtävät liittyvät äidinkielen opetukseen. Opit-

ympäristöstä löytyy tehtäviä lähes kaikkiin peruskoulussa opetettaviin aineisiin, ja useat 

tehtävät ovat paritehtäviä, joten yhteistoiminnallisuus- ja sosiaalisuustavoitteet täyttyvät 
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niissä. Useiden tehtävien teemat koskevat nykyoppilaiden arkipäiväisiä asioita, jotka 

motivoivat oppilaita. 

 

Vähähyypän (2011, 20) mukaan tieto on nykyään selvästi visuaalisemmassa muodossa. 

Monen nuoren mielestä videokerronta on luontevampi tapa oppia kuin kirjoitetun tekstin 

lukeminen. On keskeistä, että lapsi tai nuori osaa käsitellä tietoa erilaisissa muodoissa 

kuultuna, kirjoitettuna, visuaalisena, numeerisena tai yhä useammin näiden kombinaationa. 

Näiden mahdollisuuksien hyväksi käyttäminen oppilasarvioinnissa on 2010-luvun alussa 

vasta alkutaipaleella. Tämänhetkiset arviointimenetelmät ohjaavat vahvasti opettajaa hänen 

työskentelytapansa valitsemisessa.  

 

Lapset ja nuoret käyttävät nykyään tiedonhakuun yhä enemmän yhteisöllistä 

videopalvelua, Youtubea. Jokainen rekisteröitynyt käyttäjä pystyy lataamaan palveluun 

videoita, joita on helppo jakaa muille käyttäjille. Youtube-palveluun ladataan 60 tuntia 

videota minuutissa maailmanlaajuisesti, eli noin tunti videota joka sekunti (Youtube 2012). 

Palvelusta löytyy todella paljon ammattilaisten ja viranomaisten tekemiä kasvatuksellisia 

ja informatiivisia videoita, joita lapset ja nuoret voivat katsoa rauhassa kotonaan vaikka 

oppimistehtävän lähteeksi. Video itsessään tai sen kuvaus sisältävät aina linkin kyseessä 

olevalle nettisivulle, josta voi lukea lisätietoa. Youtube-palvelussa on helppoa ilmiantaa 

sopimattomat videot, jolloin sivuston ylläpitäjät voivat poistaa kyseiset videot ja asettaa 

latauskiellon videon ladanneelle käyttäjälle. Lapsen ja nuoren medianlukutaito ja 

lähdekriittisyys ovat ratkaisevassa asemassa tällaista palvelua käytettäessä. Youtube-

videoiden näyttäminen luokassa on luokanopettajakoulutuksen mukaan kielletty, koska 

kyseessä on tällöin julkinen tila ja julkinen näytös. 

 

Alla olevasta kuviosta (Kuvio 1) käy selville, että kaikissa kouluissa oli vuonna 2010 

oppilaiden käytettävissä yleiset toimisto-ohjelmistot, kuten esimerkiksi esitys-, 

tekstinkäsittely- ja taulukkolaskentaohjelmistot sekä opettajille sähköpostiyhteydet. 88 

prosentilla kouluista oli myös käytettävissä dataprojektoreita, eli videotykkejä. Vain noin 

30 prosenttia tutkimukseen osallistuneista kouluista omistaa ainakin yhden älytaulun 

(kosketustaulu). (Kankaanranta & Palonen & Kejonen & Ärje 2011b, 58.)  

 

Älytaulu tunnetaan Kajaanin opettajankoulutusyksikössä nimellä; smart board. Smart 

Board on todellisuudessa kuitenkin vain tuotemerkki, joka valmistaa yleistä älytaulumallia. 
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Älytaulussa on suuri tietokoneeseen kytketty kosketusnäyttöpinta, joka reagoi jopa pelkän 

sormen kosketukseen. Kyse ei ole suuresta taulutelevisiosta, vaan kuva heijastetaan 

älytaulun päälle dataprojektorilla. Älytaulut ovat koulutetun ja osaavan käyttäjän käsissä 

loistavia havainnollistamisen, konkretisoinnin ja oppilaiden osallistamisen välineitä.  

 

Älytauluihin saa lisävarusteena erilaisia oppilaille tarkoitettuja osia, kuten ohjaimia, joilla 

voi osallistua esimerkiksi yhteiseen matematiikan tehtävään tai vaikka äänestykseen. 

(Hämäläinen & Kotiranta & Paloneva & Valkama 2010, 103). Älytaulujen hinnat ovat 

laskeneet merkittävästi viimeisten vuosien aikana, ja nykyään (2012–2013) älytaulun saa 

edullisimmillaan hintaan 1500 euroa, sisältäen dataprojektorin ja arvonlisäveron 23 

prosenttia. (Visualglobe, 2012). Kaupungin ostaessa suuria eriä, hinta on luonnollisesti 

vielä alhaisempi. 

 

 

 

KUVIO 1. Vuonna 2010 käytettävissä olevat tekniset sovellukset kouluissa (Kankaanranta 

ym. 2011b, 58) 
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Seuraavasta kuviosta (Kuvio 2) käy ilmi, että kouluilla oli vuonna 2006 toivelistalla useita 

tarpeellisiksi koettuja opetusteknologisia välineitä ja sovelluksia, joita koulussa ei ollut 

vielä käytössä. Näistä selvästi halutuin oli kosketustaulu, eli niin sanottu älytaulu. Luvussa 

7.2 käsitellään kyselytutkimuksen tuloksia, jotka kuvastavat Keski-Pohjanmaan 

peruskoulujen johtajien toiveissa olevia opetusteknologisia hankintoja. 

 

 

 

KUVIO 2. Lista kouluihin toivotuista teknisistä apuvälineistä opetuskäyttöön 

(Kankaanranta ym. 2011b, 61.) 

 

 

Valtakunnallisia kehityshankkeita tarvitaan saamaan aikaan tuloksellisia järjestelmän 

muutoksia, joiden avulla oppimista ja opetusta eteenpäin vievien innovaatioiden 

tutkimuksellinen kehittäminen, kokeilu ja ekstensiivinen käyttöönotto mahdollistuisivat 

kouluissa. Tämä vaatii opettajien, tutkijoiden ja yritysten yhteistyötä. (Kankaanranta & 

Vahtivuori-Hänninen & Koskinen 2011a, 10.)  

 

Syitä innovatiivisten opetuskäytänteiden käyttöönotolle on useita. Koululaitoksen 

keskeinen tehtävä on opettaa ja kasvattaa oppilaita toimimaan tulevaisuuden 
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yhteiskunnassa. Tulevaisuuden yhteiskunnan jäseninä tarvitaan niin sanottuja 2000-luvun 

taitoja. Innovatiivisiksi opetuskäytänteiksi kutsutaan sellaisia opetustapoja, jotka kehittävät 

2000-luvun oppimista ja taitoja. Vaatimukset ja olosuhteet muuttuvat yhteiskunnassamme, 

ja tämä kohdistaa suuria muutospaineita koulua kohtaan. Epäilemättä koulun tuleekin 

vaihtaa opetustekniikkaa sopeutuakseen alati muuttuvaan globaaliin maailmaan. (Norrena 

ym. 2011, 78.) 

 

Kolme voimakkainta megatrendiä tieto- ja viestintäteknologian tulevaisuudessa vuoteen 

2020 mennessä ovat; Internetin nopea kasvu, tiedon digitalisoituminen sekä aina läsnä 

olevan rajattoman kommunikaation lisääntyminen kaikkialla, mikä käytännössä merkitsee 

mobiilisuutta ja ihmisten ja esineiden kytkemistä niiden kautta verkkoon. (Hernesniemi 

2010, 81)  

 

 

2.3 Tieto- ja viestintätekniikan etuja opetuksessa 

 

Yksi ihmisiä eniten kiinnostavista aiheista tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytöstä 

puhuttaessa, on sen suomat edut. Uusi tieto- ja viestintätekniikka antaa opettajille 

kehittyneitä visualisoinnin ja mallintamisen välineitä. Visualisointi ja mallintaminen 

mahdollistavat sillan rakentamisen abstraktioiden ja oppilaiden omien kokemusten välille. 

Modernien teknologiaan pohjautuvien oppimisympäristöjen piirre on se, että ne ovat 

oppijan hallinnassa. (Hakkarainen & Lipponen & Ilomäki & Järvelä & Lakkala & 

Muukkonen & Rahikainen & Lehtinen 1999, 28.) Turunen (2011, 65–66) lisää, että TVT 

mahdollistaa opetuksen monipuolistamisen ja oppilaiden aktivoinnin uudella innostavalla 

tavalla.  

 

Edelliseen kappaleeseen täydentäen Klopfer (2008, 15) toteaa, että erilaiset visuaaliset 

esitystavat, kuten esimerkiksi animaatiot ja kuvat auttavat oppilasta ymmärtämään 

löytämänsä tiedon paremmin. Tiedon hakeminen sekä sen omaksuminen on huomattavan 

paljon nopeampaa oppilaan itse käyttäessä pöytätietokonetta tai kannettavaa tietokonetta. 

Yläkouluikäisten oppilaiden tiedonhakutaidot ovat nykyään huomattavasti kehittyneemmät 

useisiin aikuisiin verrattuna.  
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Keskeinen TVT:n opetuskäytöstä saatava etu on, että tietotekniikkaa hallitsevan yksilön on 

helpompi integroitua nykyajan tietoyhteiskuntaan sekä menestyä. Henkilö, joka pääsee 

helpommin käyttämään tietotekniikkaa sekä myös osaa käyttää Internetiä ja tietokoneita, 

pärjää yleensä paremmin jatko-opinnoissa sekä työelämässä, kuin sellainen henkilö, joka ei 

ole näihin tutustunut. Tietotekniikan, kuten tietokoneen käyttö suomalaisilla työpaikoilla 

kasvaa edelleen, jolloin riittävien TVT-taitojen merkitys kasvaa entisestään. (Parjo & 

Sirkiä & Viherä 2008, 37.) 

 

Vähähyyppä (2011, 21) kertoo artikkelissaan, että tieto- ja viestintätekniikka tarjoaa 

loistavia välineitä myös kodin ja koulun yhteistyöhön. Pitkään käytössä olleen sähköpostin 

tukena ovat nykyään useat sosiaalisen median välineet sekä myös tekstiviestit ja muita 

mobiiliteknologian mahdollisuuksia. Kasvokkain kohtaamisen tarve ei kuitenkaan poistu 

näiden välineiden johdosta, vaan ne luovat pohjaa kohtaamiselle jatkuvan yhteydessä olon 

ansiosta.  

 

Luokan yhteisen blogin ylläpito on myös yksi tapa pitää yhteyttä kodin ja koulun välillä. 

Tämä lisää koulumaailman läpinäkyvyyden tunnetta ja tuo koulun arjen oppilaiden 

vanhempien keskuuteen kotitietokoneen välityksellä. Blogissa käytetään tekstin lisäksi 

kuvia ja jopa videota. Tällainen luokan blogi ei yleensä ole julkisesti Internetissä 

nähtävissä, vaan oppilaiden kotitietokoneilta on pääsy blogisivustolle linkin ja tunnusten 

avulla. Tällöin normaali Internetin käyttäjä ei pääse näkemään blogia esimerkiksi 

hakusivustojenkaan avulla. Tämä suojaa oppilaiden yksityisyyttä. Opettajan tulee antaa 

oppilaille vapaus blogin ulkoasun suhteen ja toimia enemmänkin ohjaajana sekä sisällön 

päätoimittajana. Oppilaat oppivat samalla esimerkiksi kuvankäsittelytaitoja, joista on 

hyötyä tulevaisuudessa. Tämän lisäksi oppilaiden kouluviihtyvyys kasvaa. (Dirksen 2012, 

157.) 

 

Spectorin (2012, 12) mukaan tieto- ja viestintätekniikka edesauttaa esimerkkien kautta 

opettamista. Esimerkiksi tietokoneen ja dataprojektorin avulla on helppo esittää oppilaille 

opetettavaan aiheeseen ja käsitteeseen liittyviä esimerkkejä kuvina, videoina sekä 

animaatioina, jotka vahvistavat ja täydentävät oppilaan oppimisprosessia. Tämä tarkoittaa 

myös sitä, että kriittisen tärkeitä epäesimerkkejä on yhtä helppo esittää oppilaille.  
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Useat oppilaitokset käyttävät digitaalisia hallintaohjelmia muun muassa poissaolojen 

selvittämiseen sekä kodin ja koulun väliseen kommunikointiin. Yksi kaikkein 

käytetyimmistä hallintasovelluksista Suomessa, on nimeltään Wilma. Tämä on Internetissä 

toimiva sovellus, johon opettajien on helppo merkitä poissaolojen lisäksi myös oppilaan 

arvosanat sekä huoltajille tarkoitetut viestit ja tiedotteet. Huoltajille jaetuilla tunnuksella ja 

salasanalla he pääsevät milloin tahansa näkemään oman lapsensa profiilin, sekä 

lähettämään opettajalle viestejä. Kun huoltajat vastaanottavat opettajalta viestin tällaiseen 

hallintaohjelmaan, kuten Wilmaan, he saavat tiedon viestistä sähköpostiin tai jopa 

tekstiviestillä, jotta saapunut viesti varmasti huomattaisiin. 

 

Tieto- ja viestintätekniikan hallitseminen edesauttaa elinikäistä oppimista. Elinikäiseen 

oppimiseen suuntautuminen on yksi pedagogisista suuntautumistavoista, ja sillä on 

positiivinen vaikutus oppilaiden 2000-luvun oppimistuloksiin. Opettaja voi toiminnallaan 

tukea tätä seuraavalla keinolla; opettajan tulee omata ymmärrys muuttuvista vaatimuksista, 

jotka kohdistuvat 2000-luvun oppimiseen. Opettajalla täytyy olla valmius toteuttaa 

yhteisöllisiä ja tutkimussuuntautuneisia oppimistehtäviä, joissa hyödynnetään avoimia ja 

linkittyneitä oppimisympäristöjä, joissa opettajan tulee uskaltaa ottaa ohjaava rooli. 

(Kankaanranta ym. 2011b, 49.) 

 

TVT:n ansiosta opettajien ammatillinen yhteistyö sujuu aiempaa kätevämmin, ja 

valtakunnallisesta näkökulmasta katsoen voidaan puhua myös haja-asutusalueiden 

koulutuksen turvaamisesta etäopiskelun ansiosta. Opettajien keskinen yhteistyö eri 

oppilaitosten välillä jopa kansainvälisesti on helpottunut videoneuvottelujen ja yleistyneen 

sähköpostin avulla. Nämä keinot vähentävät kustannuksia aiheuttavaa matkailua. (Atjonen 

2006, 172.)  

 

Videoneuvotteluihin vaadittava teknologia on kehittynyt erittäin nopeasti viime vuosina. 

Tällainen teknologia käsittää muun muassa nettikameroiden (web-kamera) tarkemman 

kuvanlaadun, yksinkertaistuneet ja silti monipuolistuneet käyttöohjelmistot ja nopeat 

nettiyhteydet, kuten erityisesti kuituverkon yleistyminen (Railio 2011). Mitä nopeampaa 

verkkoyhteyttä voidaan käyttää videoneuvottelussa, sitä parempi kuvan- ja äänenlaatu 

saavutetaan, sekä yhteyden luotettavuus on suurempi (Hernesniemi 2010, 75). 

Videoneuvottelua voidaan hyödyntää myös järjestämällä asiantuntijavierailuja 

videoyhteyden välityksellä. Esimerkiksi yhteiskuntaopin tunnilla voidaan haastatella 
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paikallista kansanedustajaa eduskunnan toimintaan liittyen, vaikka haastateltava olisi 

satojen kilometrien päässä (Turunen 2011, 66). 

 

Oppimateriaalien digitalisointi paperiversiosta verkkoon helpottaa hyviksi havaittujen 

materiaalien ja käytänteiden leviämistä koko maanlaajuisiksi, jolloin kaikilla 

verkkoyhteyden omaavilla kouluilla on mahdollisuus hyödyntää niitä. Kaikilla 

opetusasteilla tapahtuva laajempi materiaalien digitalisointi avaisi tietä tulevaisuuden 

virtuaalisille opetusympäristöille sekä e-koulutukselle (Hernesniemi 2010, 75). Näitä 

verkkomateriaaleja ei tarvitse jakaa ilmaiseksi, vaan esimerkiksi opetusministeriö voisi 

järjestää niin sanotun oppimateriaalien verkkokaupan, josta koulut voisivat pientä tai 

suurempaa korvausta vastaan ladata koululleen materiaalia. Tätä kauppaa voisi käydä 

laajemminkin, esimerkiksi EU:n tai Pohjoismaiden sisällä. 

 

Opetusteknologisilla laitteilla ja sovelluksilla, kuten esimerkiksi älytaululla voidaan lisäksi 

helpottaa tehostettua tai erityistä tukea tarvitsevien oppijoiden koulunkäyntiä. Älykkäällä 

kosketustaululla olevia muistiinpanoja on helppo suurentaa näkövammaisille oppilaille ja 

muistiinpanojen taustavärin vaihtaminen on helppoa esimerkiksi ”pomppivista 

tekstiriveistä” kärsiville oppilaille. (Hämäläinen ym. 2010, 130.) 

 

Ehkä hieman yllättävä ympäristönäkökohta on huomattavissa amerikkalaisessa 

kirjallisuudessa liittyen TVT:n käyttöön koulussa; Internet mahdollistaa globalisaation 

tunkeutumisen luokkahuoneeseen ennennäkemättömällä tavalla. Tämä saa oppilaat 

tuntemaan itsensä osaksi suurta maailmaa, ja esimerkiksi ympäristötietoisuus ja ympäristön 

suojeluun liittyvä into on kasvanut oppilaissa. (Hayes 2010, 98.) 

 

TVT:n opetuskäytön yhteyttä koulumenestykseen ja kouluviihtyvyyteen käsittelen omissa 

luvuissaan 3.1 sekä 3.2. 

 

 

2.4 Tieto- ja viestintätekniikan haasteita opetuksessa 

 

Haasteita tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön yleistymiselle aiheuttavat muun muassa 

opettajien ajanpuute, digitaalisen oppivälineistön vähäinen määrä sekä opettajien 

rajoittuneet tietotekniset taidot. (Kankaanranta ym. 2011b, 51.) 
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Haasteeksi voidaan laskea myös se, että aiheesta tietotekniikan hyödyntämisestä 

opetuskäytössä tehdyistä tutkimuksista saatu tieto on pahasti hajallaan. Tietämystä ei ole 

kansallisella tasolla pystytty riittävällä tavalla kokoamaan ja yhdistelemään osaamiseksi, 

josta olisi hyötyä kaikille alan toimijoille, ja joka osaltaan helpottaisi koulujen arkielämää 

ja kehittäisi uusia toimintatapoja. (Kankaanranta ym. 2011a, 9.) 

 

Teknologian nopeaa kehitystä pidetään yleisesti suotavana ja positiivisena asiana, mutta 

nopeassa kehityksessä piilee usein odottamattomia ongelmia. Nopea kehitys teknologian 

saralla synnyttää jatkuvasti erillisiä järjestelmiä ja työkaluja, joiden yhteensopivuus ja 

yhteistoiminta helposti muodostuvat ongelmaksi. Tämän lisäksi erilaisten kulttuurien ja 

maiden erityispiirteet ja koulujärjestelmien erot aiheuttavat haasteita opetusteknologian 

standardisoinnille. (Huttunen 2011). Tämä ilmenee esimerkiksi sellaisina ongelmina, kuten 

tietokoneohjelmistojen ja mediamuotojen (kuva, video, ääni) yhteensopimattomuutena, 

jolloin esimerkiksi väärällä ohjelmalla tai laitteella kuvattuja mediamuotoja ei pystytä 

toistamaan koulun hankkimilla soittimilla. 

 

TVT:n opetuskäytön haasteena voidaan pitää myös monimutkaiset ja epäselvät 

tekijänoikeuksiin liittyvät seikat. Kovin usealla opettajaopiskelijalla tai kentällä toimivalla 

opettajalla ei ole riittävää tietämystä nykyisistä kopiosuoja- ja 

tekijänoikeuslainsäädännöstä. Useat opettajat ja opiskelijat saattavat rikkoa lakia täysin 

tietämättään. Näistä asioista järjestetään nykyään opettajille tiedottamiskiertueita, ja 

esimerkiksi Teoston verkkosivuilta löytyy lisätietoa tähän asiaan liittyen. 

 

SITES 2006- tutkimuksesta saatujen tulosten perusteella voidaan päätellä, että 

tietotekniikan käytön arkea suomalaiskouluissa hankaloittivat tuolloin useat tekijät. 

Esimerkiksi rehtorit eivät usko tietotekniikalla olevan suurta merkitystä koulun 

kehittämisessä ja opetuksen järjestämisessä. Tutkimuksessa selvisi myös, että 

tietotekniikan opetuskäyttö on melko vähäistä eri oppiaineissa. Keskeisiä hankaloittavia 

tekijöitä ovat myös, että opettajat eivät ole yhtä luottavaisia omaan osaamiseensa 

tietotekniikan pedagogisessa käytössä kuin tietotekniikan yleisessä käytössä, ja vain 

pienessä osassa kouluja opettaja voi saada tarpeeksi laajaa tietoteknistä tukea. 

(Kankaanranta ym. 2011b, 50.) Tutkimukseni tulososiossa tulen vertaamaan Keski-
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Pohjanmaan peruskoulujen rehtorien ja vararehtorien vastauksia edellä mainittuun 

tutkimukseen. 

 

Koulujen välillä on suuria eroja mahdollisuuksissa käyttää tietotekniikkaa ja omaksua 

tietotekniikan pedagogista käyttöä. Nämä tekijät synnyttävät ja kasvattavat eroja 

oppilaiden välillä. (Kankaanranta ym. 2011b, 49.) Useissa maamme kouluissa on monia 

moderneja opetusteknologian innovaatioita, mutta tällaiset koulut sijoittuvat usein suuriin 

kaupunkeihin ja kasvukeskuksiin. Pienempien kuntien koulut vetoavat rahapulaan, kun on 

kyse opetusteknologian hankinnoista. 
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3 TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN YHTEYS 

SUOMALAISEEN KOULUUN 

 

 

 

3.1 Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön yhteys koulumenestykseen 

 

TVT:n opetuskäyttöä on pyritty suosittelemaan opettajistolle viitaten etenkin hyviin 

oppimistuloksiin. Atjonen (2006, 172) mainitsee, että Higginsin (2005), Lehtisen (2002), ja 

Reynoldsin (2003), mukaan käytännön kokeilut sekä erilaiset tutkimukset ovat osoittaneet 

opetus-opiskelu-oppimisprosessia parantavia ja tehostavia tuloksia. Atjonen (2006, 173) 

mainitsee myös, että Välijärvi ja Kupari (2005) ovat tutkineet tieto- ja viestintätekniikan 

opetuskäytön ja PISA- arviointien menestyksen yhteyttä, ja he ovat tulleet siihen 

johtopäätökseen, että TVT:n kohtuullinen käyttö tukee oppimista ja kokeissa menestymistä 

parhaiten. 

 

Erään esikouluryhmän lapsista 75 prosenttia oppi lukemaan jouluun mennessä käyttäen 

hyväksi tietokoneella kirjoittamista. He yksinkertaisesti aloittivat tietokoneella 

kirjoittamisen heti syksyllä opetellen samalla kirjaimia. (Hytönen ym. 2011, 53.) 

 

 

3.2 Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön yhteys kouluviihtyvyyteen sekä 

oppilaiden että opettajien näkökulmasta 

 

SITES 2006- tutkimuksessa haastateltujen opettajien mielestä tieto- ja viestintätekniikka 

opetuksessa tekee opettamisesta ja oppimisesta paljon mielekkäämpää. Eräs haastatelluista 

opettajista kuvaili asiaa näin: ”Läksyjen kuulustelu on hauskempaa ja oppilaat paremmin 
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mukana, kun on tehnyt kosketustaululle esim. tietokilpailun tai sanaristikon 

läksykappaleen asioista”. (Kankaanranta ym. 2011b, 73.)  

 

Edellä mainitun huomion pystyin tekemään opettaessani Kajaanin normaalikoulun 6. 

luokan oppilaita opetusharjoittelussa. Käyttäessämme luokan seinällä olevaa 

kosketustaulua, oppilaat selvästi innostuivat opetettavasta aiheesta ja osallistuivat 

aktiivisemmin taululla oleviin tehtäviin. Vaikuttaa siltä, kuin nykyajan varhaisnuoret 

arvostaisivat ja kunnioittaisivat enemmän itse teknologiaa koulussa kuin niiden 

käyttömahdollisuuksia. Heille tuntuu olevan tärkeää teknologian olemassaolo ja käyttö 

koulussa, jotta koulu ei tuntuisi täysin kehityksessä jälkeenjääneeltä laitokselta. Tämä 

saattaa johtua ainakin osittain suomalaisten kotien voimakkaasta teknologisoitumisesta ja 

tämän ajan nuorisokulttuurista. 

 

Yksi tämän päivän moderneista oppimismenetelmistä on niin sanottujen digitarinoiden 

tekeminen. Digitarinat koostuvat lasten tekemistä tarinoista, jotka kirjoitetaan tietokoneella 

ja niihin lisätään lasten itsensä ottamia valokuvia. Nämä tarinat esitellään koko luokalle tai 

jopa koko koululle yleensä Power Point- esityksenä tai Word-tiedostona. Lapset ovat 

pääasiassa hyvin innostuneita näiden esitysten tekemisestä. Tarinoiden keksiminen, 

tietokoneella kirjoittaminen ja etenkin valokuvien ottaminen digikameralla ovat kaikkein 

mieluisinta. Tietotekniikan käytön lisäksi oppilaat kokevat miellyttäväksi osallistumisen, 

yhdessä tekemisen, omistajuuden ja julkistamisen. Tätä kautta oppilaat tulevat 

tietoisemmiksi myös tekijänoikeuksiin liittyvistä asioista. Digitarinoita tehdään 

ryhmätyönä, mikä vaatii lapsilta tietotekniikkataitojen lisäksi neuvottelu-, yhteistyö- ja 

jakamistaitoja. (Hytönen ym. 2011, 41.) 

 

Tieto- ja viestintätekniikkaa voidaan käyttää apuna myös luku- ja kirjoitustaidon 

opettamisessa, kuten aiemmin tutkielmassa tuli esille. Digitarinoiden tekeminen miellettiin 

uusien luku- ja kirjoitustaitojen opettamisen ja kehittymisen kannalta hyväksi 

työskentelytavaksi. Vertaistuki ja sosiaalinen vuorovaikutus olivat vahvasti mukana 

kaikissa aktiviteeteissa. Opettajat, jotka olivat mukana näissä projekteissa, pääsivät 

osallisiksi toimintamalliin, jossa opittiin välillä huomaamattakin 2000- luvun tietoja ja 

taitoja työskentelemällä uuden teknologian oppimisympäristöissä. (Hytönen ym. 2011,43.) 
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SITES 2006- tutkimuksen mukaan kouluissa käytetyllä tietotekniikalla on opettajien 

mielestä eniten positiivista vaikutusta oppivälineistön, työskentelyn muotojen ja 

oppimismotivaation kattavuuteen. (Kankaanranta ym. 2011b, 53. 

 

 

3.3 Tieto- ja viestintätekniikan hankinta kouluihin ja sen kustannuksia 

 

Tietotekniikkahankinnat kouluihin hoidetaan yleensä kunnan tietohallinnosta vastaavan 

yksikön kautta, joka on järjestetty eri kunnissa eri tavoin. (Leviäkangas & Hautala & 

Schneitz & Hock Chye 2011, 27.) 

 

Opetusteknologiaan liittyviä hankintoja tehtäessä, rehtori voi hyväksyä kohtuullisen 

kokoisia laskuja, kunhan koulun kokonaisbudjetti ei ylity. Tietyn, sovitun summan 

ylittävät laskut täytyy hyväksyttää ylemmän virkamiehen kautta ja varsinkin kalleimmat 

hankinnat tulee kilpailuttaa. Tämän kilpailutuksen suorittaa kunta vallitsevan 

lainsäädännön mukaan ja päätökset ovat voimassa tietyn määräajan, jonka jälkeen 

tarjouspyynnöt ja kilpailutus voidaan tehdä uudestaan. Rehtori on yleensä se henkilö, joka 

hyväksyy hankintapäätökset, mutta kouluissa voi olla erilaisia tapoja, joilla budjettia 

jaetaan opettajien vastuulle. Tällaisia budjetteja ovat esimerkiksi aine- ja luokkakohtaiset 

budjetit. (Kettunen 2007, 200.) 

 

1990- luvun lopulla opetushallitus ja Suomi tietoyhteiskunnaksi- hanke myönsivät tukea 

oppilaitosten atk-laitehankintoihin. Tuki kattoi 40 prosenttia laitteistojen todellisista 

kustannuksista. Loput kustannukset jäivät koulun tai oppilaitoksen ylläpitäjän 

maksettaviksi. Ylläpitäjä oli yleisesti kunta, kaupunki tai harvemmin yksityinen taho. 

(Kangasniemi 1999, 3). Opetushallituksen järjestämien tukien nykytilanteesta ei ole tietoa. 

 

Kunnan tietohallinnossa vastataan usein koko kunnan tietotekniikkatarpeista, ja 

koulutoimen tarpeet sekä toiveet eivät aina ole ensimmäisenä tietohallinnon 

kiireellisyysjärjestyksessä. Useissa kunnissa ja kaupungeissa esimerkiksi terveydenhuolto 

ja itse kaupungintalokin kuluttavat valtavasti tietohallinnon resursseja. Tämän takia 

koulujen, koulutoimen ja kunnan tietohallinnon tulee olla tiiviissä yhteydessä keskenään, 

jotta oikeanlaisia, pedagogisesti hyödyllisiä hankintoja saadaan koulun tasolle asti. 
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Kouluille ei ole mitään hyötyä ylimääräisistä kymmenen vuotta vanhoista tietokoneista tai 

palkanlaskentaohjelmista, joita on pelastettu kaupungintalon kierrätyspisteestä. 

 

Koulujen tietokoneita käsiteltäessä on hyvä tarkastella myös lähimenneisyyttä. Vuonna 

1999 kohtuullisen koulutietokoneen hinta oli 7000 markkaa, eli noin 1200 euroa. Hintaan 

sisältyi näyttö, näppäimistö ja hiiri. Suomessa tämä tarkoitti noin 30000 tietokoneen 

hankkimista vuodessa (699000 oppilasta vuonna 1996), jonka vuosittainen kustannus oli 

210 miljoonaa markkaa (35,2 miljoonaa euroa). Tietokoneita hankittaessa, pyritään 

peruskoulussa saavuttamaan suhdeluku; 6 oppilasta yhtä tietokonetta kohden. Tietokoneen 

odotettu elinikä koulussa on noin neljä vuotta, jonka jälkeen päivitys katsotaan 

tarpeelliseksi. (Sinko & Lehtinen 2000, 241.) 

 

Nykyään kouluissa käytettävät tietokoneet maksavat noin 400–700 euroa, ja samalla 

tietokoneiden laskentateho on kasvanut moninkertaiseksi. Vuonna 2012 Suomessa oli 

539500 oppilasta peruskoulussa (Tilastokeskus 2012). Vuosittaiset maanlaajuiset 

kustannukset joka kuudennelle oppilaalle olisivat noin 13,5 miljoonaa euroa vuodessa, jos 

koko tietokone maksaa 600 euroa ja päivitysväli on edelleen neljä vuotta. Kustannus on 

hieman yli kolmannes vuoden 1999 tasosta, joten hinnat ovat todella pienentyneet ajan 

myötä teknologian kehittyessä. Tarkemmissa laskelmissa pitäisi luonnollisesti ottaa 

huomioon valuutan inflaatioaste.  

 

Edellä mainitut summat eivät kuulosta kovin suurilta nykypäivän miljardien eurojen 

alijäämien ja tukipakettien värjätessä uutislähetyksiämme, mutta koulujärjestelmämme 

tarvitsee paljon resursseja muuhunkin, kuin opetusteknologiaan. Perinteiset 

oppimateriaalit, henkilökunta, ruokailu, kiinteistöt ja liikuntavälineet maksavat yleisesti 

ottaen enemmän kuin ennen. Samaan aikaan julkinen sektori kärsii jatkuvista 

säästökuureista. 

 

Seuraavasta kuviosta (Kuvio 3) ilmenee vuoden 2010 tilanne suhteessa oppilaiden määrään 

yhtä tietokonetta kohti peruskoulussa ja lukiossa. Kuvio liittyy Sites 2010- tutkimukseen, 

jossa haastateltiin suomenkielisten ylä- ja alakoulun sekä lukion rehtoreita tietotekniikan 

käytön mahdollisuuksista ja pedagogisista käytänteistä koulussa. Tutkimuksessa ilmeni, 

että kaikkein paras tilanne oli lukiossa ja huonoin oppilas- tietokonesuhdeluku oli 
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alakoulussa. Tutkimus osoitti myös, että yleisesti ottaen kaikkein eniten tietokoneita 

oppilaita kohden oli pääkaupunkiseudulla. (Kankaanranta ym. 2011b, 55.) 

 

 

 

KUVIO 3. Oppilaiden määrä oppimis- ja opetuskäytössä olevaa tietokonetta kohden 

vuonna 2010 (Kankaanranta ym. 2011b, 56) 
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4 TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA PERUSKOULUN OPETTAJIEN 

NÄKÖKULMASTA 

 

 

 

4.1 Opettajien suhtautuminen tieto- ja viestintätekniikan opetuskäyttöä kohtaan  

 

Opettajat, jotka hyödyntävät tietotekniikkaa opetuksessaan, painottavat myös koulun 

ulkopuolista verkostoitumista sekä yhteydenpitoa tietotekniikan avulla. Opettajilla on 

tyypillisimmin tapana havainnoida työtovereita ja keskustella heidän sekä 

tietotekniikkavastaavan kanssa tietojen ja kokemuksien hankkimiseksi tietotekniikan 

opetuskäytöstä. (Kankaanranta ym. 2011b, 51.) 

 

Literacy in the 21st Century -hankkeessa mukana olleet alakoulun opettajat kokivat oman 

roolinsa muuttuneen perinteisestä tiedon jakajasta toiminnan ohjaajaksi. Vastaan tulleita 

ongelmia ratkaistiin yhdessä oppilaiden kanssa. Opettajat kokivat oppineensa runsaasti 

uusia taitoja. (Hytönen ym. 2011, 59.) 

 

Jotta opettajat voisivat kunnolla hyödyntää tietotekniikan mahdollisuuksia, he tarvitsevat 

sekä pedagogista että teknologista perehdyttämistä tuekseen. Useat opettajat suhtautuvat 

tieto- ja viestintätekniikkaan epäillen ja negatiivisella asenteella. Kielteisten asenteiden 

voittaminen vaatii sen, että opettaja itse mieltää opetusteknologian hyödyn opetuksensa 

apuvälineenä. (Kiviniemi 2000, 141.) 

 

Hakkaraisen, Ilmomäen, Lipposen ja Lehtisen (1998) mukaan opettajilla on kolme 

kehitysvaihetta matkalla siihen, miten tietotekniikan opetuskäytöstä tulee osa heidän 

opetuskulttuuriaan. Ensimmäisessä vaiheessa opettajat käyttävät tietotekniikkaa opetuksen 

valmistelussa esimerkiksi hyödyntämällä tekstinkäsittelyohjelmia. Toisessa vaiheessa 
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tietotekniikkaa aletaan vähitellen käyttää osana opetusta. Oppilaita ohjataan esimerkiksi 

toteuttamaan perinteisiä harjoituksia tietokoneella. Kolmannessa ja viimeisessä vaiheessa, 

kun opettajan näkemys on kehittynyt, hän pystyy havaitsemaan uudenlaisia tietotekniikan 

käytön mahdollisuuksia ja tätä kautta hän pystyy uudistamaan pedagogisia käytäntöjään. 

(Kiviniemi 2000, 142.) 

 

On melko yllättävää, kuinka moni nuori luokanopettajaopiskelija epäilee 

opetusteknologian merkitystä ja tarpeellisuutta nykyajan koulumaailmassa. Monet 

opiskelijat mielellään totuttavat itsensä vuosikymmeniä vanhoihin opetusmetodeihin ja 

lähes sulkevat itsensä teknologisen kehityksen ulkopuolelle ainakin koulumaailmassa. 

Tällaiset opiskelijat ja tuoreet opettajat saattavat perustella itselleen teknologian 

väheksymistä esimerkiksi sillä, että harvoilla kouluilla on oikeasti varaa hankkia älytauluja 

ja dataprojektoreita, tai että kyllä joku muu opettaja niitä haluaa kuitenkin käyttää 

oppilaidensa kanssa. Luulen näiden tuntemusten ainakin osittain syntyvän pelosta 

epäonnistua oppilaiden edessä.  

 

Nämä perustelut ovat ristiriidassa esimerkiksi oppilaiden tasa-arvopyrkimysten kanssa, 

joiden kannattajat pyrkivät tarjoamaan kaikille Suomen oppilaille tasa-arvoisen ja 

yleispätevän peruskoulutuksen jatkokoulutusta varten. Yleisesti ottaen opetusteknologisten 

laitteiden ja sovellusten hinnat ovat pienentyneet merkittävästi viimeisten vuosien aikana. 

Täten kaikkien opettajien tulisi pyrkiä perehtymään edes TVT:n opetuskäytön perusteisiin 

ja rohkeasti kokeilla eri opetusmetodeja omassa luokassaan. Täytyy myös muistaa, että 

älytaulu ja dataprojektori eivät todellakaan ole ainoita opetusteknologisia laitteita 

kouluissa, vaan esimerkiksi normaaleilla tietokoneilla, kannettavilla ja digikameralla 

pystyy tekemään valtavasti opetukseen liittyviä asioita oppilaiden kanssa. Olen huomannut 

nykyään, kuinka vähällä käytöllä usean koulun atk-luokka on, kun katsotaan varauslistaa. 

Kalliit ja hienot koneet seisovat siellä noin 20-30 prosentin käyttöasteella. Tästä huomaa, 

että kyse ei todellakaan ole aina resursseista, vaan opettajien asenteesta. 

 

Useissa perinteisissä opetusmenetelmissä ei ole mitään vikaa, mutta nykypäivän yhä 

teknologiapainotteisemmassa maailmassa tarvitaan yhä parempia tieto- ja 

viestintätekniikan taitoja pärjätäkseen tulevaisuuden työelämässä. Useat 5-6-luokkalaiset 

oppilaat ovat nykyään opettajaansa etevämpiä käyttämään TVT:aa ja tekniikkaa yleensä, 

vaikka opettaja olisikin juuri valmistunut. Opettajan ei tarvitse olla oppilaitaan etevämpi 



22 

 

tekniikan käytössä, mutta oppilaat selvästi kunnioittavat enemmän sellaista opettajaa, joka 

yhdessä oppilaiden kanssa perehtyy teknologiaan, on itse valmis oppimaan myös oppilailta 

ja omaa positiivisen sekä rohkean asenteen teknologiaa kohtaan. Kun opettaja luo luokkaan 

rennon avoimen ja välittömän ilmapiirin, ei opettajan tarvitse pelätä epäonnistumista 

oppilaidensa edessä.  

 

 

4.2 Opettajaopiskelijoiden saama koulutus Oulun yliopistossa tieto- ja 

viestintätekniikan opetuskäytön hyödyntämistä varten  

 

Oulun yliopiston Kajaanin opettajankoulutusyksikön opinto-ohjelmassa on yksi pakollinen 

kurssi TVT:n opetuskäyttöön liittyen. Tämän kurssin laajuus on vain 3 opintopistettä ja se 

suoritetaan toisen vuosikurssin aikana. Tämä kurssi oli mielestäni hyvä, mutta tietysti 

todella pinnallinen, koska käsiteltävää asiaa oli todella paljon. Käsittelimme lyhyesti muun 

muassa Internetissä olevia kouluun sopivia sovelluksia ja harjoittelimme älytaulun käyttöä. 

Kaiken kaikkiaan opettajakoulutukseemme kuuluu hyvin vähän TVT-taitojen harjoittelua 

opetuksessa. Nämä jäävät enemmänkin vapaaehtoisiksi vapaa-ajan tai 

opetusharjoitteluiden kokeiluiksi.  

 

Oulun yliopiston pääkampuksella sijaitsevassa oppimisen ja koulutusteknologian 

tutkimusyksikössä on mahdollista opiskella koulutusteknologian perusopinnot 25 

opintopistettä sivuaineena opettajaopintojen aikana, tai jopa kokonaisen maisterinohjelman 

koulutusteknologiaan liittyen. Muistutuksena mainitsen, että koulutusteknologia ja 

opetusteknologia ovat synonyymejä keskenään. Koulutusteknologian perusopinnot 

valmistavat opettajaa toimimaan TVT:n opetuskäytön vastaavana asiantuntijana koulussa. 

(LET 2012.) 

 

Hiltusen (2011, 77) mukaan uusia innovatiivisia tieto- ja viestintätekniikan opetussisältöjä 

kaivattaisiin kovasti myös opettajankoulutuksessa. Tulevaisuuden aineen- ja 

luokanopettajien tulisi tuntea nuorten tietotekniikan käyttöön liittyvää toimintakulttuuria, 

jolloin opettaja osaisi ymmärtää ja yhdistää koululaisten viihteelliseen tietotekniikan 

käyttöön hyötykäytön taitoja.  
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4.3 Opettajien saama lisäkoulutus tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön 

hyödyntämistä varten valtakunnallisesti 

 

Opettajien kouluttaminen tieto- ja viestintätekniikan käyttämiseen opettamisessa on 

ensisijaisen tärkeää sen takia, että monipuolinen digitaalinen maailma tulee lasten 

ulottuville opetus-opiskelu-oppimistilanteisiin. Erityisesti sellaiset opettajat, joiden 

opettajaopinnot ovat uutta teknologiaa edeltävältä ajalta, ovat voineet saada ensiapua TVT-

taitoihinsa Opetushallituksen järjestämästä Ope.fi- koulutuksesta. Tämä koulutus on 

monivuotinen sekä hyvin laaja. Muita täydennyskoulutusvaihtoehtoja tieto- ja 

viestintätekniikan taitojen parantamiseen ovat esimerkiksi avoimet yliopistot sekä 

kesäyliopistot. Tehokkaamman täydennyskoulutuksesta tekisi se, että samasta koulusta 

osallistuisi useampi opettaja. (Atjonen 2006, 172; Kangasniemi 1999, 3.) 

 

Opettajien täydennyskoulutusta TVT:n opetuskäyttöä varten ennen 2000-lukua tarjosi 

Suomi tietoyhteiskunnaksi -ohjelma, jossa täydennyskoulutettiin opettajia tietotekniikan 

pedagogisiksi asiantuntijoiksi vuosina 1996–1999. Määrälliseksi tavoitteeksi tässä 

ohjelmassa asetettiin, että vuoteen 1999 mennessä, noin 10 prosentille Suomen opettajista 

voitaisiin antaa tietotekniikan täydennyskoulutus. Tämä tavoite saavutettiin ja jopa hieman 

ylitettiinkin. Rahoitus tähän projektiin järjestyi Opetushallituksen kautta, joka maksoi 

korvaukset koulutuksen järjestäjille. Koulutukseen osallistuneiden opettajien koulut 

maksoivat opettajiensa matkakustannukset. Täydennyskoulutuksen laajuus oli 5 

opintoviikkoa. (Kangasniemi 1999, 3.) 

 

Leviäkankaan ym. (2011, 44) mukaan opettajien täydennyskoulutus TVT:n suhteen ei ole 

nykypäivänäkään ongelmatonta. Valtiontalouden tarkastusviraston jälkiseurantaraportissa 

vuodelta 2010 on kiinnitetty huomiota tietoyhteiskuntahankkeiden huonoon säätelyyn. 

Tämä näkyy selvimmin keskushallinnon heikohkona tukena ja ohjauksena paikallisille ja 

alueellisille tietoyhteiskuntahankkeille, joihin myös koulujen tietotekniikkaan 

kouluttaminen luonnollisesti kuuluu. Opettajien tietoteknisissä valmiuksissa, tietotekniikan 

tilassa sekä täydennyskoulutuksessa on paljon parantamisen varaa, eikä maamme pysy 

tietoyhteiskuntakilpailun kärjen tuntumassa ilman jatkuvia ja osuvia investointeja. 

 

Tietotekniikan käyttö opetuksessa edellyttää näkemystä tietoteknisten sovellusten 

mahdollisuuksista ja tämä näkemys voi kehittyä ainoastaan perehtymisen, kokeilujen ja 
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epäonnistumisien perusteella. Tämä on pitkällisen kehityksen tulos ja vaatii 

täydennyskoulutusta (Kiviniemi 2000, 142). Atjonen (2006, 171) lisää, jotta saadaan 

käyttöön järkeviä tieto- ja viestintätekniikan opetussovelluksia, meidän tulisi panostaa 

uudenlaiseen strategiseen suuntaukseen, opettajien perus- ja täydennyskoulutukseen sekä 

myös asenteiden virittämiseen uuden asian kohtaamiseen.  

 

Opettajien täydennyskoulutuksissa kannattaisi mielestäni ottaa entistä paremmin huomioon 

opettajien erilaiset taitotasot. Toinen syy täydennyskoulutusten tehottomuuteen löytyy 

opettajan omasta koulusta. Kun koulutettu opettaja palaa kouluunsa, hänellä ei ole 

käytettävissään koulutuksessa käytettäviä laitteita tai ohjelmistoja, ja koulun käytettävissä 

olevat resurssit saattavat estää tarvittavat tietotekniset hankinnat juuri samana tai 

seuraavana vuonna. Näitä hankintoja saatetaan lykätä paljon pitempiäkin aikoja. Tällöin 

koulutetun opettajan tietotekniset opit rapistuvat ilman kertausta ja käyttöä, jolloin niistä 

tulee täysin tarpeettomia, jonka seurauksena ne unohtuvat. Tällöin koulun sijoittama 

rahasumma opettajan täydennyskoulutukseen matkakuluineen ja sijaisen hankintoineen 

menee täysin hukkaan. 

 

Useista kouluista löytyy nykyään opetusteknologiasta vastaava henkilö, jota kutsutaan 

usein mikrotukihenkilöksi. Hänen asiantuntemustaan kannattaa käyttää hyödyksi. Ainakin 

Kajaanin normaalikoululla, jossa itse olen suorittanut harjoittelut, tämä henkilö järjestää 

välillä opettajainhuoneessa koulutuksia koskien TVT:n opetuskäyttöä. Tällaisella 

järjestelyllä koulu säästää resursseja, kun matkakulujen ja sijaisten hankkimiseen kuluu 

entistä vähemmän rahaa, samalla kun opetushenkilökunta saa ajantasaista koulutusta 

helposti lähestyttävältä kouluttajalta.  

 

Tällainen toimintamalli vaikuttaa hyvin tehokkaalta varsinkin vanhemmille opettajille, 

jotka ovat kasvaneet ja kouluttautuneet vähemmän teknologisessa ympäristössä. Tällaiset 

opettajat ovat yleensä hieman vastahakoisempia lähtemään tekniikkaan liittyviin 

täydennyskoulutuksiin, koska he tuntevat vaikeaksi vanhoista tutuista opetusmenetelmistä 

luopumisen. Harmittavan useat opettajat osallistuvat kalliisiin koulutustapahtumiin, mutta 

he eivät muuta opetustaan millään tavalla. Tiedän useita nuoriakin opettajia, jotka tekevät 

näin. Tämä johtuu usein täydennyskoulutusten vaikeasti lähestyttävyydestä ja hankalasta 

terminologiasta, yhdistettynä opettajan pelkoihin ja epävarmuuteen asiaa kohtaan.  
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5 TUTKIMUKSEN TARKOITUS JA TUTKIMUSONGELMAT  

 

 

 

Tutkimuksen tarkoituksena on kartoittaa Keski-Pohjanmaan peruskouluissa käytettävää 

opetusteknologiaa ja sovelluksia, sekä laajemmin niiden etuja, haasteita, nykytilannetta ja 

tulevaisuutta. Tutkimuksella selvitetään myös maakunnan peruskoulujen rehtorien, 

koulunjohtajien, vararehtorien sekä varakoulunjohtajien asenteita ja mielipiteitä tieto- ja 

viestintätekniikan opetuskäytön suhteen. Käytän tutkimusjoukosta yhteisnimitystä; koulun 

johtajat. Koulujen johtajat ovat tämän asian keskiössä ja heillä on suuri vaikutus koulun 

opetusteknologian hankinnoissa, joten haluan tällä tutkimuksella kartoittaa juuri heidän 

mielipiteitään tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön suhteen. Seuraavassa on 

tutkimukseni tutkimusongelmat. Jokaista tutkimusongelmaa olen selventänyt 

alatutkimusongelmien avulla.  

 

Tutkimusongelmat: 

 

1 Millaisia opetusteknologisia laitteita ja sovelluksia on Keski-Pohjanmaan 

maakunnan peruskouluissa? 

1.2 Vaikuttaako koulun oppilasmäärä opetusteknologisten laitteiden ja 

sovellusten määrään? 

1.2 Minkälaista opetusteknologiaa maakunnan koulujen johtajat toivoisivat 

saavansa omaan kouluunsa? 

 

2 Millaisia etuja ja haasteita TVT:n opetuskäyttö tarjoaa nykypäivän rehtoreille, 

opettajille sekä oppilaille peruskoulussa? 

2.1 Millainen vaikutus TVT:n opetuskäytöllä on oppilaan koulumenestykseen 

ja kouluviihtyvyyteen? 
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2.2 Mitkä ovat suurimmat esteet TVT:n opetuskäytön yleistymiselle Keski-

Pohjanmaan peruskouluissa? 

2.3 Mitkä ovat suurimmat havaitut hyödyt TVT:n opetuskäytössä Keski-

Pohjanmaan peruskouluissa? 

 

3 Miten Keski-Pohjanmaan maakunnan peruskoulujen rehtorit ja vararehtorit 

suhtautuvat TVT:n opetuskäyttöön? 

3.1 Miten maakunnan koulujen opettajat suhtautuvat TVT:n opetuskäyttöön? 

3.2 Onko koulun johtajan opetusteknologiaan liittyvällä asenteella yhteyttä 

koulun teknologiseen varustelutasoon? 
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6 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS 

 

 

 

6.1 Tutkimusmenetelmät 

 

Pääasiallisena tutkimusmenetelmänä käytän kvantitatiivista, eli määrällistä tutkimusta. 

Valitsin tämän tutkimusmenetelmän, koska tilastolliset menetelmät tekevät ilmiöiden 

esittämisen sekä niiden välisten yhteyksien löytämisen ja niiden toisistaan erottamisen 

mahdolliseksi. Yksi tilastotieteen perimmäisistä tavoitteista on löytää sopivia menetelmiä, 

joiden avulla pystytään tekemään järkiperäisiä päätelmiä kokemusperäisistä ilmiöistä. 

(Metsämuuronen 2007, 25.) 

 

Kvantitatiivisessa tutkimuksessa on keskeistä käsitteiden määrittely, tutkittavan joukon 

valinta, aineiston keruun suunnitelmat, aineiston siirtäminen tilastollisesti käsiteltävään 

muotoon ja päätelmät, jotka tehdään tilastollisen analyysin pohjalta (Hirsjärvi & Remes & 

Sajavaara 2007, 136). Määrällisessä tutkimuksessa pyritään yleistämään saatuja 

tutkimustuloksia perusjoukkoon. (Valli 2010, 113). Tässä tutkimuksessa perusjoukon 

muodostavat kaikki Keski-Pohjanmaan peruskoulujen johtajat.  

 

Tutkimukseni hyödyntää kartoittavaa survey-menetelmää. Survey-menetelmät tarkoittavat 

etukäteen strukturoitua tutkimusaineiston keruuta haastattelu- ja kyselylomakkeiden avulla 

(Alkula & Pöntinen & Ylöstalo 1994, 118-119). Tämä menetelmä sopii tutkimukseen 

parhaiten, koska tarkoituksena on selvittää ja kartoittaa Keski-Pohjanmaan peruskoulujen 

johtajien asenteita ja mielipiteitä TVT:n opetuskäytön suhteen sekä heidän koulunsa 

opetusteknologista tilaa.  
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6.2 Tutkimusjoukko 

 

Tutkimuksen yhtenä päätarkoituksena on tutkia kotimaakuntani koulun johtajien asenteita 

ja mielipiteitä TVT:n opetuskäyttöön liittyen. Näin ollen tutkimuksen kohdejoukko 

koostuu Keski-Pohjanmaan maakunnan peruskoulujen rehtoreista sekä vararehtoreista. 

Pienemmissä kouluissa vastaavat tittelit ovat koulunjohtaja sekä varakoulunjohtaja. 

Tutkimuksessani rehtori ja koulunjohtaja sekä vararehtori ja varakoulunjohtaja ovat 

synonyymejä keskenään. Kuten aikaisemmin kävi selväksi, käytän näistä neljästä tittelistä 

yhteistä nimitystä; koulun johtaja. He tuntevat oman koulunsa nykyisen varustelutason ja 

ovat tietoisia lähitulevaisuuden hankinnoista kouluun. Tulen kokkolalaisena itse toimimaan 

alueella tulevaisuudessa opettajana, joten juuri tämän takia valitsin kyseisen 

tutkimusjoukon. 

 

Suurin osa (48/70 henkilöä) maakunnan koulun johtajista työskentelee Keski-Pohjanmaan 

maakuntakeskuksessa, Kokkolassa. Toiseksi eniten koulun johtajia työskentelee 

Kaustisella; 5 henkilöä. Kannuksessa, Perhossa sekä Toholammilla 4 henkilöä. Vetelissä 

toimii 3 johtajaa ja Halsualla sekä Lestijärvellä kummassakin 1 koulun johtaja. Näille 

yhteensä 70 koulun johtajalle lähetin sähköisen kyselylomakkeen. Paikkakuntien 

asukasmäärät vuoden 2012 lopussa käyvät ilmi seuraavasta kuviosta suuruusjärjestyksessä. 

(Kuvio 4) Kuten kuviosta voi päätellä, Keski-Pohjanmaan maakuntakeskus, Kokkola on 

ylivoimaisesti alueen suurin kaupunki. Kokkolassa asuu 68 prosenttia maakunnan 

väestöstä. 

 

KUVIO 4. Keski-Pohjanmaan maakunnan kuntien asukasluvut joulukuussa 2012. 

(Tilastokeskus. 2012. Suomen asukasluku kuukausittain) 

46779 

5727 4279 3428 3378 2925 1250 836 

Asukasluku joulukuussa 2012 
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Vastausprosentista pystytään yleensä päättelemään se, kuinka tärkeänä aihetta pidetään 

vastaajan kannalta. (Hirsjärvi ym. 2007, 191). Ennen kyselyn lähettämistä oletin kyselyn 

aiheen olevan koulun johtajien kannalta mielenkiintoinen. Täysin sähköisen 

kyselylomakkeen täyttäminen on myös erittäin helppoa ja nopeaa. Kannustimena kyselyyn 

vastaamiseen käytin yhtä 30 euron arvoista lahjakorttia Kokkolassa sijaitsevaan suosittuun 

ruokaravintolaan. Lahjakortti arvottiin vastanneiden kesken, jotka ilmoittivat 

sähköpostiosoitteensa. Näiden seikkojen valossa odotin melko hyvää vastausprosenttia, 

noin 55–65 prosenttia Kyselyyn vastasi yhteensä 23 koulun johtajaa. Kyselyn 

vastausprosentti jäi 33 prosenttiin. 

 

 
KUVIO 5. Vastaajien sukupuolijakauma. Keski-Pohjanmaan peruskoulujen johtajat 

keväällä 2013. N=23.  

 

 

Kuten edellä olevasta kuviosta (Kuvio 5) ilmenee, vastaajien sukupuolijakauma on 

yllättävän tasainen. Oletin kyselyni aiheen kiinnostavan enemmän miehiä, mutta yllättäen 

naisosallistujien määrä on 12 ja miesten määrä on 11. Olen tyytyväinen näin tasaiseen 

sukupuolijakaumaan, sillä se muun muassa hälventää stereotypioita miesten suuremmasta 

kiinnostuksesta tietotekniikkaa kohtaan. Suurin osa vastanneista on rehtoreita tai 

koulunjohtajia (Kuvio 7), mikä kasvattaa tulosten luotettavuutta ja painoarvoa 

 

Seuraavasta kuviosta (Kuvio 6) käy selville vastaajien jakaantuminen kunnittain. Kuviosta 

ilmenee, että maakuntakeskus Kokkola on selvästi eniten edustettuna, mutta kuten edellä 

on mainittu, niin Kokkola on ylivoimaisesti suurin kaupunki Keski-Pohjanmaalla. 
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Kokkolalaisten vastaajien osuus, 65 prosenttia vastaa melko tarkkaan väestön suhteellista 

määrää; 68 prosenttia maakunnan väestöstä asuu Kokkolassa. Kannuksen ja Vetelin 

edustajat jättivät vastaamatta, mutta 75 prosenttia, eli suurin osa maakunnan kunnista on 

edustettuna.  

 

 

 
KUVIO 6. Kyselyyn vastanneiden frekvenssit kunnittain. Keski-Pohjanmaan 

peruskoulujen johtajat keväällä 2013. N=23.  

 

 
KUVIO 7. Vastanneiden frekvenssit työnkuvan mukaan. Keski-Pohjanmaan peruskoulujen 

johtajat keväällä 2013. N=23.  
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6.3 Mittari ja sähköinen kysely tiedonkeruumenetelmänä 

 

Aineiston hankinnassa käytettiin kvantitatiiviselle tutkimukselle tyypillistä tiedon-

keruumenetelmää, eli kyselytutkimusta. Kyselytutkimus on tutkimusmenetelmä, jossa 

osallistujat täyttävät kyselylomakkeen. Tätä menetelmää hyödynnetään yleensä paikoissa, 

joissa on vaivattomasti tavoitettavissa suuri joukko ihmisiä, kuten esimerkiksi kouluissa. 

Työskennellessä kohtuullisen pienen kohdejoukon kanssa, voidaan käyttää informoitua 

kyselyä. Tällaisessa kyselyssä tutkija jakaa kyselylomakkeet kohdejoukolle itse paikan 

päällä ja selittää samalla tutkimuksen tarkoitusta. (Uusitalo 1991, 91; Valli 2010, 107).  

 

Käytän nykyaikaista, sähköistä kyselylomaketta (Liite 2), koska varsinkin logistisesti se on 

kaikkein käytännöllisin vaihtoehto. Tällöin minun ei tarvitse tutkijana postittaa kyselyitä 

tai henkilökohtaisesti lähteä jakamaan niitä Keski-Pohjanmaan kaikille peruskouluille 

Kajaanista käsin. Tällä tavalla säästyy paljon polttoainetta, paperia, aikaa ja tietenkin 

rahaa. Uskon myös vastauskynnyksen olevan nykyaikana alempi sähköisessä 

kyselylomakkeessa sen vaivattomuuden vuoksi. Loin kyselylomakkeen hyödyntämällä 

Google Drive –lomaketyökalua. Tämä kyseinen Internetissä toimiva työkalu on 

innovatiivinen, helppo käyttää ja lisäksi se on ilmainen.  

 

Vallin (2010,103) mukaan kyselylomake on yksi perinteisimmistä tavoista kerätä aineistoa. 

Kyselylomakkeessa voidaan käyttää avoimia kysymyksiä, valmiin vastausvaihtoehdon 

sisältäviä kysymyksiä tai järjestysasteikkoisia mittareita kuten Likertin asteikkoa. Tämä 

asteikko sopii hyvin asenteiden ja mielipiteiden mittaamiseen. Asteikko voi olla 

esimerkiksi viisi-, seitsemän- tai yhdeksänportainen. Lähtökohtaisesti asteikon tulisi 

sisältää parittoman määrän vastausvaihtoehtoja, sillä parittomuus antaa vastaajalle 

mahdollisuuden olla ottamatta kantaa keskelle sijoitetun ”en osaa sanoa” 

vastausvaihtoehdon myötä. Tavallisesti vastausvaihtoehdot on nimetty seuraavasti: 1 = 

täysin samaa mieltä, 2 = melkein samaa mieltä, 3 = en osaa sanoa, 4 = melkein eri mieltä ja 

5 = täysin eri mieltä. (Valli 2010, 117–119.) Vallin (2010, 119) mukaan Likertin asteikon 

heikkous on se, että osa vastaajista ei halua ottaa kantaa väitteisiin ja siksi he käyttävät 

paljon ”en osaa sanoa” -vaihtoehtoa. Toinen negatiivinen ilmiö on, että vastaajat jättävät 

käyttämättä ääripäät vastaamalla aina joko ”melkein samaa mieltä” tai ”melkein eri 

mieltä”. 
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Kyselylomakkeen ensimmäisessä osassa selvitetään vastaajan taustatiedot, kuten 

esimerkiksi sukupuoli, ikä, työnkuva, koulun aste ja opettajien sekä oppilaiden määrä. 

Nämä niin sanotut taustakysymykset toimivat Vallin mukaan (2010, 104) 

lämmittelykysymyksinä varsinaiseen aiheeseen. Varsinaiset taustakysymysten jälkeiset 

kysymykset on jaoteltu neljään osa-alueeseen. Ensimmäinen osa-alue käsittelee koulun 

opetusteknologista varustelutasoa. Toisessa osiossa käsitellään vastaajan henkilökohtaisia 

asenteita ja mielipiteitä TVT:n opetuskäyttöä kohtaan. Kolmannessa osiossa kysytään 

TVT:n hyödyntämiseen liittyviä asioita vastaajan omassa koulussa. Neljäs ja viimeinen 

kysymysosio käsittelee TVT:n opetuskäytön esteitä, hyötyjä ja tiedonlähteitä. Kyselyn 

viimeisessä osiossa voi vapaaehtoisesti osallistua lahjakortin arvontaan jättämällä 

sähköpostisoitteen, sekä kirjoittaa vapaaehtoisen palautteen tutkijalle. Käsittelen saamaani 

palautetta pohdinta-osiossa.  

 

Pyrin tekemään kyselyn sisällöltään, rakenteeltaan, ja ulkoasultaan mahdollisimman 

loogiseksi. Vastaajan kannalta on erittäin tärkeää, että kysely muodostaa järjellisen 

kokonaisuuden, eikä vain ryhmän sattumanvaraisessa järjestyksessä olevia kysymyksiä. 

(Alkula & Pöntinen & Ylöstalo 1994, 132–137). 

 

Kyselyn pituutta tulee aina miettiä huolellisesti. Liian pitkä lomake saa vastaajan 

perääntymään vastausaikeistaan. Kyselylomakkeen maksimipituus aikuisille on 5 sivua. 

Vastaamiseen ei myöskään saisi kulua yli 20 minuuttia. (Valli 2010, 105–106, 108). Edellä 

mainittu ohje mielessäni pyrin tekemään kyselylomakkeesta mahdollisimman ytimekkään. 

Esitestaajalla meni kyselyyni vastaamiseen hieman yli seitsemän minuuttia.  

 

Omassa kyselylomakkeessani olen hyödyntänyt edellä käsiteltyä Likertin asteikkoa sekä 

valmiin vastausvaihtoehdon sisältäviä kysymyksiä. Valmiin vastausvaihtoehdon 

kysymyksissä tutkijan tulee ennakolta ennakoida millaisia vastauksia tutkittavat niihin 

tuottavat. Tärkeää valmiin vastausvaihtoehdon kysymyksissä on, että niihin löytyy aina 

sopiva vastausvaihtoehto (Valli 2010, 125). Tämän vuoksi olen lisännyt yhdeksi 

vaihtoehdoksi myös ”Muu”-vaihtoehdon.  

 

Kysymykset ja vastausvaihtoehdot olisi aina aiheellista muuttaa vastaajalle 

henkilökohtaiseen muotoon. Esimerkiksi sukupuolta tiedusteltaessa parempi vaihtoehto on 

”sukupuoleni” kuin ”sukupuoli”. (Valli 2010, 106). Tätä ohjetta olen hyödyntänyt omassa 
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kyselylomakkeessani. Olen pyrkinyt siihen, että lomakkeeseen vastaaminen tuntuu 

luonnolliselta ja henkilökohtaiselta.  

 

Oma kyselytutkimukseni on ns. poikittaistutkimus. Siinä aineistoa kerätään yhtenä 

ajankohtana useilta vastaajilta. Pitkittäistutkimuksissa puolestaan aineistoa kerätään 

vähintään kahtena eri ajankohtana samoilta vastaajilta. Pitkittäistutkimusten avulla voidaan 

kuvailla eri ilmiöitä, muttei selittää niitä. (Vastamäki 2010, 128) Oman tutkimukseni yksi 

päätarkoituksista on kartoittaa opetusteknologian tilaa Keski-Pohjanmaalla.  

 

 

6.4 Aineiston analyysi 

 

Sähköisellä kyselylomakkeella kerätyn aineiston käsittelyssä käytin kvantitatiivisia 

menetelmiä, koska aineisto koostuu eri muuttujista saaduista arvoista. Aineiston 

analysoinnissa käytin hyväkseni IBM SPSS Statistics 21- ohjelmaa. Käytin ohjelman 64 

bittistä Windows-versiota. Tein kyselylomakkeeni Internet-pohjaisella Google Docs-

työkalulla, josta tutkimustulosten siirtäminen SPSS-ohjelmaan oli helppoa.  

 

Pääasialliset analysointimenetelmät olivat frekvenssien, prosenttien, keskiarvojen, 

keskihajontojen sekä riippuvuuksien esittäminen tutkimusaineistosta. Riippuvuuksia 

tarkasteltaessa kyselytutkimuksessa, tulee huomata, että minkäänlaisiin jyrkkiin syy-

seuraussuhde selityksiin, eli kausaalisuuteen ei kannata mennä, jos tulkinnan tueksi ei pysty 

esittämään muita empiirisiä todisteita tai teoriaa. (Holopainen & Tenhunen & Vuorinen 2004, 

157).  

 

 

6.5 Tutkimuksen luotettavuus 

 

Tutkimuksen luotettavuuden mittareina voidaan käyttää reliabiliteettia ja validiteettia. 

Reliabiliteetti-käsitteellä tarkoitetaan tutkimuksen johdonmukaisuutta, toistettavuutta sekä 

sisäistä yhtenäisyyttä. (Syrjälä & Numminen 1988, 143). Validiteetilla tarkoitetaan sitä, 

millä tavalla tutkimuksessa tehdyt johtopäätökset vastaavat todellisuutta, josta ne on 

johdettu. Validiteetti jaetaan yleisesti sisäiseen ja ulkoiseen validiteettiin. Sisäisellä 

tarkoitetaan sitä, millä tavalla tutkimusraportti vastaa tutkimukseen osallistuneiden 
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näkemyksiä sekä heidän määritelmiään tutkitusta tilanteesta, eli onko tutkija 

todellisuudessa mitannut sitä, mitä hänen oli tarkoitus havainnoida ja mitata. Ulkoisella 

validiteetilla tarkoitetaan sitä, kuinka tutkijan tekemät oletukset ja käsitteet ovat 

siirrettävissä toisen tutkijan johtamaan tilanteeseen. Tällä tarkoitetaan tulosten 

yleistettävyyttä ja niiden käyttökelpoisuuden arvioimista. (Syrjälä & Numminen 1988, 136, 

142.) 

 

Olen ollut huolellinen kysymysten laatimisessa ja muotoilemisessa. Vallin (2010, 103) 

mukaan juuri kysymykset luovat perustan tutkimuksen onnistumiselle. Kysymysten muoto 

aiheuttaa eniten virheitä tutkimustuloksiin. Olen laatinut tutkimuslomakkeeni tutkimuksen 

tavoitteiden ja tutkimusongelmien mukaisesti. Kyselylomakkeen tekemistä helpotti 

teoriaan perehtyminen. Tutkimuslomakkeen esitestaajana on ollut yksi viimeisen vuoden 

luokanopettajaopiskelija. Yritin saada esitestaajaksi kajaanilaisen rehtorin, mutta hänellä ei 

ollut aikaa osallistua kyselyn testaamiseen.  

 

Postikyselyssä ei voida olla täysin varmoja siitä, kuka kyselyyn todellisuudessa vastaa. 

Kiireiset rehtorit tai johtajat voivat delegoida kyselyn täyttämisen alaiselleen. Sähköisessä 

lomakkeessa on luotettavuuden kannalta se hyvä puoli, että linkki kyselyyn lähetetään 

vastaajan sähköpostiin, joka on lukittu ulkopuolisilta tunnuksella ja salasanalla. Tässä 

tapauksessa riski kyselyyn vastaamisen delegointiin on pienempi. (Valli 2010, 107,113.) 

 

Niin postikyselyn kuin sähköpostikyselyn etuna on se, että tutkittavat voivat sijaita 

maantieteellisesti missä tahansa. Toinen etu on se, että vastaaminen ei ole sidottua aikaan. 

Tutkittajat voivat vastata kyselyyn juuri silloin kun se heille sopii. He voivat miettiä 

kysymyksiä kaikessa rauhassa ilman kiirettä. Sähköpostikyselyn etu on myös sen 

taloudellisuus verrattuna tavalliseen postikyselyyn. (Valli 2010, 107–108, 113). Lisäksi 

oma kyselylomakkeeni varmistaa että vastaaja vastaa jokaiseen kysymykseen. Vastaaja ei 

pääse eteenpäin seuraavaan kysymykseen ennen kuin hän on valinnut kysymykseen 

sopivan vastausvaihtoehdon.  

 

Vallin (2010, 113) mukaan opettajille tehdyissä sähköisissä kyselyissä vastausprosentti jää 

matalammaksi kuin postikyselyissä. Opettajat kokevat vastaamisen paperille helpommaksi. 

Vastausaktiivisuus on myös iästä kiinni; nuoret vastaavat iäkkäitä ihmisiä innokkaammin 

sähköpostikyselyihin, sillä he ovat yleensä tottuneita tietokoneen käyttäjiä. Sähköisessä 
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kyselyssäni vastausprosentti jäi yllättävän alhaiseksi 33 prosenttiin, mutta iäkkäämpien 50–

59-vuotiaiden vastaajien suuri määrä oli yllättävää. (Kuvio 8) 

 

 
 

KUVIO 8. Vastaajien jakaantuminen ikäryhmiin. Keski-Pohjanmaan peruskoulujen 

johtajat keväällä 2013. N=23.  

 

 

Tutkimusjoukon pienen koon (N=23) vuoksi yleistyksien ja riippuvuuksien esittäminen on 

kyseenalaista. Tutkimustulokset eivät ole yleistettävissä koskemaan koko Keski-Pohjanmaata, 

koska kaikista kunnista ei vastattu. Tutkimustulokset kertovat kuitenkin jotain Keski-

Pohjanmaan maakunnan tilanteesta, sillä 75 prosenttia maakunnan kunnista oli edustettuina. 

Tutkimukseni ei myöskään perustu todennäköisyysotantaan, eli voi olla mahdollista, että 

kyselyyni vastasivat vain tieto- ja viestintätekniikasta kiinnostuneet peruskoulujen johtajat ja 

asiasta vähemmän kiinnostuneet jättivät vastaamatta. Vastausprosentin ollessa vain 33, näin 

voidaan olettaa. Tällä on suuri negatiivinen vaikutus tutkimukseni luotettavuudelle ja 

yleistämiselle ei ole perusteita. (Aaltola & Valli 2001, 170–171.) 

 

Negatiivinen vaikutus luotettavuudelle aiheutuu myös siitä, että olen tehnyt tutkimuksen 

yksin ilman työparia, jolloin virheiden havaitseminen on usein vaikeampaa ja 

johdonmukaisen niin sanotun punaisen langan säilyttäminen on hankalampaa. 

Kyselylomakkeen lopussa olevan palautteen avulla sain selville tekemäni virheen vastaajan 

työnkuvaa koskevan kohdan muotoilussa (Liite 2). Kysymyksessä oli valittavana 
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vaihtoehdot; rehtori, koulunjohtaja, vararehtori sekä varakoulunjohtaja ja tarkennuksena 

viransijaisuus. Palautteesta sain selville, että olin unohtanut apulaisrehtorin ja 

apulaiskoulunjohtajan nimikkeet pois vaihtoehdoista. Opettajaopiskelijana en vielä ole 

sisäistänyt kaikkia oikeita kouluissa käytettäviä termejä, vaan luulin vararehtorin ja 

apulaisrehtorin olevan synonyymeja keskenään. Apulais- nimikettä käyttävät saattoivat 

jättää vastaamatta tai he vastasivat työnkuvaansa vastaamattomalla nimikkeellä. En silti 

usko tämän vaativan uusintakyselyä, mutta reliabiliteetti ja validiteetti kärsivät tämän 

johdosta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



37 

 

 

 

 

 

 

 

7 TUTKIMUSTULOKSET JA JOHTOPÄÄTÖKSET 

 

 

 

Aineistosta saatujen tutkimustulosten esittämiseen sovelletaan tavallisesti kolmea eri 

vaihtoehtoa. Nämä vaihtoehdot ovat tunnusluvut, taulukot sekä kuviot. Nämä kaikki 

soveltuvat hieman erilaisiin tarkoituksiin. Enemmän sekä yksityiskohtaisempaa aineistoa 

mahtuu taulukkoon kuin kahteen muuhun. Graafisella kuviolla pyritään antamaan 

visuaalisempi kokonaiskuva käsiteltävästä asiasta. Tunnuslukuja käytetään tavallisesti 

erittäin nopeaan tarkasteluun, ja ne tarjoavat kaikkein vähiten informaatiota lukijalle. 

(Aaltola & Valli 2001, 161.)  

 

Esittelen tutkimustulokset teemoittain samassa järjestyksessä kuin ne esiintyivät 

kyselylomakkeessa, jotta esimerkiksi kyselyyn osallistuneiden ja kyselylomakkeeseen 

perehtyneiden olisi mahdollisimman vaivatonta lukea tuloksia.  

 

Tutkimustulosteni esittelyssä käytän pääosin vain kuvioita ja taulukoita, koska mielestäni 

ne soveltuvat parhaiten aineistoni luonteeseen. Taulukon tulee mahdollisimman selkeä, 

jotta lukija pystyy saamaan siitä tarvitsemansa informaation. Taulukon otsikosta tulee 

löytyä selostus sen sisällöstä sekä koska ja missä se on tehty. Näin ollen lukijan ei tarvitse 

lukea koko työtä tietääkseen mistä missäkin taulukossa tai kuviossa on kyse. (Aaltola & 

Valli 2001, 162.) Vaihtelen taulukoiden ja kuvioiden käyttämistä kohteesta riippuen sekä 

yksitoikkoisuuden välttämiseksi. 

 

Käytetyimmät vaihtoehdot kuvioista ovat pylväs- ja piirakkakuviot. Alue- ja viivakuviot 

ovat myös erittäin yleisiä, mutta nämä soveltuvat paremmin niin sanottujen jatkuvien 

muuttujien esittämiseen, kuten esimerkiksi pituus ja paino. Työni sisältää pääosin 

luokitteluasteikolla mitattavia muuttujia, joissa arvo tarkoittaa johonkin ryhmään 
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kuulumista kuten esimerkiksi vastaajan sukupuoli. Luokitteluasteikon käyttö on 

ihmistieteiden puolella tavallisempi käytäntö. (Aaltola & Valli 2001, 162–163.) 

 

 

7.1 Koulun opetusteknologinen varustelutaso 

 

 

 

KUVIO 9 Käytettävissä olevat tekniset sovellukset prosentteina. Keski-Pohjanmaan 

peruskoulujen johtajat keväällä 2013. N=23. 

 

 

Edellä olevasta kuviosta (Kuvio 9) ilmenee, että kaikissa kyselyyn osallistuneissa 

kouluissa oli yleiset toimisto-ohjelmat, koulun järjestämät sähköpostiyhteydet opettajille, 
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dataprojektori sekä tietokone luokkahuoneessa. Verrattuna Sites 2010- tutkimukseen, 

ainakin dataprojektorien, kosketustaulujen ja opiskelun hallintajärjestelmien määrä näyttää 

kasvaneen keskipohjalaisissa kunnissa verrattuna valtakunnalliseen tutkimukseen, johon 

osallistuivat peruskoulun ja lukion rehtorit. (Kankaanranta ym. 2011b, 58). Näitä tietoja 

vertailtaessa tulee ottaa huomioon, että oma kyselytutkimukseni koskee vain peruskoulua.  

 

Hieman yli puolet vastanneiden kouluista hyödyntää vielä piirtoheittimiä sekä televisioita 

luokkahuoneessa. Esimerkiksi koulun remontin yhteydessä nämä laitteet ovat yleensä 

lähteneet kierrätykseen. Tällöin niiden tilalle on asennettu dataprojektori, 

dokumenttikamera sekä yleensä myös tietokone. Kohtaan Muu, koulun johtajat olivat 

tarkentaneet, millaista teknologiaa heidän koulussaan on; esimerkiksi kärryllinen 

kannettavia tietokoneita ja erimerkkisiä älytauluja.  

 

Kaikkein vähiten kyselyyn osallistuneissa kouluissa hyödynnetään koulun järjestämiä 

sähköpostiyhteyksiä oppilaille, mobiililaitteita, luokan omia nettisivuja sekä 

simulaatio/mallinnusohjelmia. Tällaiset simulaatio-ohjelmat vaikuttavat luokanopettajalle 

melko etäisille, mutta yläkoulun aineopettaja saattaisi hyödyntää niitä esimerkiksi fysiikan 

ja kemian opetuksessa. Sähköpostiyhteydet oppilaille saattaisivat parantaa opettajan ja 

oppilaan yhteydenpitoa koulun ulkopuolella, mutta lähes kaikilla vanhemmilla oppilailla 

on sähköpostiosoite omasta takaa, joten koulun järjestämä sähköposti voisi olla tarpeeton 

sijoitus. Kouluilla on yleisesti ottaen nykyään omat nettisivut, mutta harvempi opettaja 

jaksaa panostaa aikaa luokan omien sivujen tekemiseen. Luokan oma blogi on usein 

sivuuttanut omien sivujen tekemisen.  

 

Koska tutkimuksen otanta on vain 23, joista suurin osa vastaajista on peräisin Kokkolasta, 

en voi tarkastella varustelutasoa esimerkiksi eri kuntien välillä, koska näin pienestä 

otannasta ei kannata tehdä johtopäätöksiä. Vastaajien nimettömyys saattaisi myös 

vaarantua.  
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7.2 Kouluun toivotut tekniset laitteet ja sovellukset  

 

Koulujen toivelistasta (Kuvio 10) käy selvästi esille, että kaikkein toivotuin teknologinen 

hankinta keväällä 2013 oli mobiililaitteet. Kyselyssä olevan selvennyksen mukaan 

mobiililaitteilla tarkoitetaan kännyköitä opetuskäytössä sekä Tablet-tietokoneita. Näitä niin 

sanottuja Tabletteja on ollut olemassa ja saatavilla yli kymmenen vuotta muun muassa 

Microsoftin ansiosta, mutta vuonna 2010 Applen valmistama Ipad löi itsensä läpi, jonka 

seurauksena tekniikkapiireissä on puhuttu jonkinlaisesta Tablet-vallankumouksesta, jolloin 

kannettavien tietokoneiden myynti on laskenut tablettien ansiosta. Kosketusnäytöllä 

käytettäviin Tablet-tietokoneisiin on saatavilla paljon opetukseen sopivia sovelluksia, 

mutta suurin osa tablet-sovelluksista on viihdekäyttöön soveltuvia. Tablet-tietokoneisiin on 

myös mahdollista itse tehdä sovelluksia, mutta se vaatii hieman korkeampaa osaamista ja 

ohjelmistoja. Tablettien hinnat ovat alentuneet muutamassa vuodessa kilpailun kiristyessä 

ja ne ovat varsinkin lasten ja nuorten keskuudessa suosittuja ja mielekkäitä käyttää.  

 

 

 

KUVIO 10. Lista Keski-Pohjanmaan peruskouluihin toivotuista teknisistä apuvälineistä 

prosentteina. Keski-Pohjanmaan peruskoulujen johtajat keväällä 2013. N=23 
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Toiseksi toivotuin opetusteknologinen laite oli kosketustaulu, eli niin sanottu älytaulu. 

Älytaulua on käsitelty aiemmin tässä tutkimuksessa, mutta muistutetaan, että se oli 

ylivoimaisesti halutuin laite kouluihin Sites-tutkimuksissa. (Kankaanranta ym. 2011b, 61). 

Syy älytaulun suosion pieneen hiipumiseen ”Tablet-vallankumouksen” lisäksi piilee 

selvästi siinä, että useat koulut ovat saaneet haluamansa älytaulut joko koulun remontin 

yhteydessä tai muuten hankintoina.  

 

Noin viidennes vastaajista valitsi toivelistalta vaihtoehdon; luokan omat nettisivut, josta 

voi päätellä, että luokan yhteisöllisyys ja nykyaikaisuus kiinnostaa vastaajia jonkin verran. 

Melkein kaikki vähiten halutut tekniset apuvälineet löytyvät jo nykyajan kouluista, paitsi 

edellä mainittu koulun järjestämät sähköpostiyhteydet oppilaille, jonka luulen kiinnostavan 

vastaajia melko vähän. Kohdassa Muu vastaajat mainitsivat muun muassa Apple TV:n sekä 

lisää älytauluja ja dokumenttikameroita. Apple TV on digivastaanottimen tapainen 

mediasoitin, joka tuo Internetin välityksellä mediasisältöä teräväpiirtona television 

ruudulle tai dataprojektorin kautta kankaalle. Ipad-Tabletin kuvaa pystyy helposti 

esittelemään isolla ruudulla Apple TV:n kautta. (Apple Inc 2013). 

 

 

7.3 Koulun johtajan henkilökohtaiset asenteet ja mielipiteet TVT:n opetuskäyttöä 

kohtaan 

 

Seuraavasta kuviosta (Kuvio 11) ilmenee, että suurin osa vastanneista tuntee oman 

kiinnostuksensa opetuskäytössä olevaa tietotekniikkaa kohtaan kasvaneen viimeisen 

kolmen vuoden aikana. Tähän voi olla useita syitä. Yksi syy saattaa olla mobiilitekniikan 

uusi tuleminen Tabletteineen, mutta uskon, että aiheesta viime vuosina mediassa noussut 

keskustelu ja koulujen remontit vaikuttavat tähän eniten. Koulun koolla oppilasmäärällä 

mitattuna ei näytä olevan vaikutusta vastaajan mielenkiinnon määrään (Kuvio 12).  
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KUVIO 11. Väite: Olen viimeisen kolmen (3) vuoden aikana kiinnostunut enemmän 

tietotekniikasta opetuksessa. Keski-Pohjanmaan peruskoulujen johtajat keväällä 2013. 

N=23.  

 

 

 
KUVIO 12. Ristiintaulukointi oppilasmäärästä suhteessa vastaajan kiinnostukseen 

tietotekniikasta opetuksessa. Keski-Pohjanmaan peruskoulujen johtajat keväällä 2013. 

N=23.  
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KUVIO 13. Väite: Vaikutan aktiivisesti koulumme TVT:n hankintoihin. Keski-

Pohjanmaan peruskoulujen johtajat keväällä 2013. N=23.  

 

Yllä oleva taulukko (Kuvio 13) osoittaa, kuinka ratkaisevassa asemassa koulun johtaja on 

opetusteknologisia hankintoja tehtäessä kouluun. Rehtorin suhdetta koulun hankintoihin 

valtakunnallisella tasolla käsiteltiin tarkemmin luvussa 3.3.  

 

 
KUVIO 14. Väite: Koen koulun johtajana vastustusta työyhteisössäni TVT:n opetuskäytön 

kehittämisessä. Keski-Pohjanmaan peruskoulujen johtajat keväällä 2013. N=23. 
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Mielenkiintoinen asia selviää edellä olevasta kuviosta (Kuvio 14). Suurin osa vastaajista 

kokee vastustusta, kun he haluaisivat kehittää tieto- ja viestintätekniikan opetuskäyttöä 

koulussaan. Jonkinlaista selitystä sekä lisätietoa voi hakea seuraavasta kuviosta (Kuvio 

15), josta käy ilmi väitteeseen vastanneiden sukupuoli. Naiset tunsivat selvästi enemmän 

vastustusta TVT:n opetuskäytön kehittämisessä kuin miehet. Yksi syy tähän saattaa olla 

siinä, että naisjohtajilla on erilainen tyyli kehittää koulun tekniikkaa ja koulun miespuoliset 

opettajat saattavat herkemmin puuttua tietotekniikkaan liittyviin asioihin, koska tuntevat 

sen alan enemmän omakseen. Vastustuksen tunne tuntuu tällöin selvästi naisjohtajan 

puolella. Tämä ei mielestäni tarkoita, että naisjohtaja olisi epäpätevämpi vastaamaan 

tietotekniikan hankinnoista kouluun. En löytänyt teoriasta viitteitä tai selityksiä tälle 

kyseiselle ilmiölle.  

 

 

 
KUVIO 15. Vastaajan mielipide suhteessa sukupuoleen. Väite: Koen koulun johtajana 

vastustusta työyhteisössäni TVT:n opetuskäytön kehittämisessä. Keski-Pohjanmaan 

peruskoulujen johtajat keväällä 2013. N=23.  
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7.4 Tieto- ja viestintätekniikan hyödyntäminen koulussa 

 

TAULUKKO 2. Väite: Opettajamme antavat toisilleen tukea TVT:n opetuskäytön 

ongelmatilanteissa. Keski-Pohjanmaan peruskoulujen johtajat keväällä 2013. N=23. 

 

 

 Frequency Percent Valid Percent 

Valid 

Täysin samaa mieltä 10 43,5 43,5 

Jokseenkin samaa mieltä 10 43,5 43,5 

En osaa sanoa 1 4,3 4,3 

Jokseenkin eri mieltä 2 8,7 8,7 

Total 23 100,0 100,0 

 

 

Edellä olevasta taulukosta (Taulukko 2) ilmenee, että kyselyyn osallistuneissa kouluissa 

opettajien kollegiaalinen tuki TVT:n opetuskäyttöön liittyen on erittäin yleistä. 

Kollegiaalinen tuki tässä asiassa viittaa TVT:n opetuskäytön positiiviseen vastaanottoon ja 

siihen, että opettajat eivät jää yksin uusien asioiden opettelussa, jolloin muun muassa 

opetushenkilöstön työssäjaksaminen paranee. Tämän taulukon sisältöä tukee Kuvio 18, 

jossa käsitellään vastaajien ensisijaisia tiedonlähteitä tietotekniikan opetuskäyttöön liittyen.  

 

 

KUVIO 18. Ensisijaiset tiedonlähteeni opetusteknologian hyödyntämiseen liittyen Keski-

Pohjanmaan peruskouluissa koulun johtajien näkökulmasta keväällä 2013. N=23. 
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TAULUKKO 3. Väite: Koulumme omassa opetussuunnitelmassa on otettu huomioon tieto- 

ja viestintätekniikka. Keski-Pohjanmaan peruskoulujen johtajat keväällä 2013. N=23. 

 

 

 Frequency Percent Valid Percent 

Valid 

Täysin samaa mieltä 5 21,7 21,7 

Jokseenkin samaa mieltä 13 56,5 56,5 

En osaa sanoa 4 17,4 17,4 

Jokseenkin eri mieltä 1 4,3 4,3 

Total 23 100,0 100,0 

 

 

Yllä olevasta taulukosta (Taulukko 3) on nähtävissä, että koulun omassa 

opetussuunnitelmassa otetaan huomioon TVT:n opetuskäyttö. Kuten aiemmin on mainittu, 

valtakunnallisessa vuoden 2004 perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa TVT on 

sulautettu muihin oppiaineisiin. Nykyisen hallituksen hallitusohjelmaan on kirjattu, että 

tieto- ja viestintätekniikan hyödyntämistä koulutuksessa vahvistetaan. (Hiltunen 2011, 75–

76). 

 

 

TAULUKKO 4. Väite: Koulullamme on riittävästi tietokoneita (kannettavia tai 

pöytätietokoneita) suhteessa oppilaiden määrään Keski-Pohjanmaan peruskoulujen johtajat 

keväällä 2013. N=23. 

 

 Frequency Percent Valid Percent 

Valid 

Täysin samaa mieltä 2 8,7 8,7 

Jokseenkin samaa mieltä 10 43,5 43,5 

En osaa sanoa 2 8,7 8,7 

Jokseenkin eri mieltä 5 21,7 21,7 

Täysin eri mieltä 4 17,4 17,4 

Total 23 100,0 100,0 
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Edellisestä taulukosta (Taulukko 4) voi nähdä, että mielipiteet jakaantuvat kun on kyse 

tietokoneiden määrästä koulussa suhteessa oppilasmäärään. Aineistosta voi päätellä, että 

koulun koolla oppilasmäärällä mitattuna ei ole vaikutusta, mutta seuraavasta kuviosta 

(Kuvio 16) ilmenee, että koulun sijainnilla on merkitystä tässä kysymyksessä. 

Taajamakouluissa ollaan selvästi tyytymättömämpiä tietokoneiden riittävyyteen kaikille 

oppilaille. Tämän voisi kuvitella olevan toisinpäin, koska taajamakouluihin hankitaan 

usein herkemmin tarvittavat tietotekniset laitteet ja sovellukset.  

 

 

 

 
KUVIO 16. Vastaajan mielipide suhteessa koulun sijaintiin. Väite: Koulullamme on 

riittävästi tietokoneita (kannettavia tai pöytätietokoneita) suhteessa oppilaiden määrään. 

Keski-Pohjanmaan peruskoulujen johtajat keväällä 2013. N=23.  

 

 

 

 

 



48 

 

7.5 Suurimmat havaitut esteet TVT:n opetuskäytön yleistymiselle 

 

Seuraava tärkeä kuvio (Kuvio 17) tuo hyvin esille vastaajien kokemat suurimmat esteet 

tieto- ja viestintätekniikan yleistymiselle omassa koulussa. Vastaajat saivat valita kolme 

vaihtoehtoa ja suurimmaksi esteeksi valikoitui opettajien ajanpuute ja tämän jälkeen 

opettajien riittämättömät taidot TVT:n hyödyntämiseen opetuksessa. Tämä tulos on täysin 

linjassa teoriatiedon kanssa vrt. Kankaanranta ym. 2011b, 51. 

 

Ennen kyselyä ennakoin, että kunnan ja koulun huono taloudellinen tilanne olisi ollut 

suurin havaittu este tämän nykyisen taloustilanteen keskellä, kun julkisen sektorin 

rahoitusta leikataan. Tämä vaihtoehto oli kuitenkin kolmen suurimman esteen joukossa. 

Kohdassa; Muu, vastaajat muun muassa ilmaisivat huolensa yhä levottomammista 

opetusryhmistä, joiden takia opettajalle ei jää aikaa eikä energiaa huolehtia TVT:n 

opetuskäytön kehittämisestä. Myös tekniikan pieni määrä ja korkea ikä nähtiin esteenä, 

mutta tilanne paranee, kun koulu menee remonttiin lähiaikoina.  

 

 

KUVIO 17. Suurimmat havaitut esteet TVT:n opetuskäytön yleistymiselle Keski-

Pohjanmaan peruskouluissa koulun johtajien näkökulmasta keväällä 2013. N=23 
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7.6 Suurimmat havaitut hyödyt TVT:n opetuskäytössä 

 

 

 

KUVIO 18. Suurimmat havaitut hyödyt TVT:n opetuskäytössä Keski-Pohjanmaan 

peruskouluissa keväällä koulun johtajien näkökulmasta keväällä 2013. N=23 

 

Kuten edellisestä kuviosta (Kuvio 18) ilmenee, vastaajien mielestä suurin tieto- ja 

viestintätekniikan opetuskäytöstä saatava hyöty on opetettavan asian havainnollistamisen 

tehostuminen ja osittain tästä saatava opetuksen ja oppimisen monipuolistuminen. 

Muistutuksena mainitaan, että havainnollistamista voidaan pitää opetuksessa erityisessä 

arvossa, koska visualisointi ja mallintaminen mahdollistavat sillan rakentamisen 

abstraktioiden ja oppilaiden omien kokemusten välille. (Hakkarainen ym. 1999, 28). 

 

 

Kuviosta voi myös havaita, että vastaajien mielestä yksi suurimmista TVT:n opetuskäytön 

hyödyistä on oppilaiden kouluviihtyvyyden parantuminen. Tätä asiaa vahvistaa myös 
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seuraava taulukko (Taulukko 4). Yhtä suurta näyttöä oppilaan koulumenestyksen 

paranemisesta ei näytä olevan. Edellisestä sekä alalaidassa olevasta taulukosta (Taulukko 

5) voi päätellä, että TVT:n opetuskäyttöä ei suoraan yhdistetä koulumenestyksen kasvuun. 

Sama ilmiö oli nähtävissä teoriatiedossa.  

 

 

TAULUKKO 4. Väite: TVT:n opetuskäytöllä on positiivinen vaikutus oppilaan 

kouluviihtyvyyteen. Keski-Pohjanmaan peruskouluissa keväällä 2013 koulun johtajien 

näkökulmasta. N=23. 

 

 Frequency Percent Valid Percent 

Valid 

Täysin samaa mieltä 3 13,0 13,0 

Jokseenkin samaa mieltä 14 60,9 60,9 

En osaa sanoa 5 21,7 21,7 

Jokseenkin eri mieltä 1 4,3 4,3 

Total 23 100,0 100,0 

 

 

TAULUKKO 5. Väite: TVT:n opetuskäytöllä on positiivinen vaikutus oppilaan 

koulumenestykseen. Keski-Pohjanmaan peruskouluissa keväällä 2013 koulun johtajien 

näkökulmasta. N=23. 

 

 Frequency Percent Valid Percent 

Valid 

Jokseenkin samaa mieltä 12 52,2 52,2 

En osaa sanoa 8 34,8 34,8 

Jokseenkin eri mieltä 3 13,0 13,0 

Total 23 100,0 100,0 

 

 

7.7 Tulosten yhteenveto 

 

Tulosten käsittelyn jälkeen vaikuttaa siltä, että kyselylomakkeen kysymykset olivat osuvia, 

mutta niitä oli hieman liikaa. Jos olisin voinut tehdä kattavan testikyselyn vähintään yhtä 

suurella otannalla, olisin jättänyt joitain kysymyksiä pois. Uskon kuitenkin vähemmän 

tärkeiden kysymysten johdatelleen vastaajaa oikeaan mielentilaan ja ajatuksiin, vaikka itse 

vastauksesta ei olisi minulle tutkijana juuri hyötyä. Julkaisen tulokset myös toistaiseksi 
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käsittelemättömistä vastauksista liitteessä, josta jokainen voi hakea tarvitsemaansa 

informaatiota (Liite 3). 

 

Tutkimusongelma 1: Millaisia opetusteknologisia laitteita ja sovelluksia on Keski-

Pohjanmaan maakunnan peruskouluissa ja millaisia laitteita ja sovelluksia kouluun 

toivotaan? Tähän tutkimusongelmaan löysin mielestäni hyvin vastauksen, mutta en 

löytänyt merkittäviä eroja koulujen varustelutasolle suhteessa koulun sijaintiin tai 

oppilasmäärään. Tämä johtuu muun muassa siitä että otanta oli liian pieni (N 23). Selvin 

tulos oli, että mobiililaitteet ovat tällä hetkellä halutuimpia laitteita tutkimukseen 

osallistuneiden kouluissa.  

 

Tutkimusongelma 2: Millaisia etuja ja haasteita TVT:n opetuskäyttö tarjoaa nykypäivän 

rehtoreille, opettajille sekä oppilaille peruskoulussa? Eniten minua kiinnosti vastaajien 

mielipide kouluviihtyvyyden ja koulumenestyksen suhteesta TVT:n opetuskäyttöön. Selvin 

tulos tähän tutkimusongelmaan oli, että vastaajien mukaan TVT:n opetuskäyttö lisää 

oppilaiden kouluviihtyvyyttä, mutta koulumenestystä korottavaa vaikutusta ei ole 

juurikaan havaittu. Suurin este TVT:n opetuskäytön yleistymiselle oli opettajien ajanpuute 

ja suurin TVT:n opetuskäytöstä saatava hyöty oli opetettavan asian havainnollistamisen 

tehostuminen.  

 

Tutkimusongelma 3: Miten Keski-Pohjanmaan maakunnan koulun johtajat suhtautuvat 

TVT:n opetuskäyttöön? Yleisesti ottaen tutkimukseen osallistuneet koulun johtajat 

suhtautuvat positiivisesti TVT:n opetuskäyttöön. Selvä enemmistö koki kiinnostuneensa 

enemmän tietotekniikasta opetuksessa viimeisen kolmen vuoden aikana ja he vaikuttivat 

aktiivisesti koulunsa TVT-hankintoihin. He myös tunsivat TVT:n opetuskäytön sopivan 

heidän omaan opetustyyliinsä (Liite 3; Taulukko 6). Kuten mainitsin aikaisemmin 

tutkimuksen luotettavuusosiossa, on mahdollista, että kyselyyni vastasivat vain 

tietotekniikasta kiinnostuneet koulun johtajat, joten tuloksia ei voida yleistää koskemaan 

koko Keski-Pohjanmaan maakuntaa.  
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8 POHDINTA 

 

 

 

Tässä tutkimuksessa lähdin selvittämään kotimaakuntani Keski-Pohjanmaan peruskoulujen 

johtajien mielipiteitä liittyen tieto- ja viestintätekniikan, eli TVT:n opetuskäyttöön sekä 

vastaajien koulun opetusteknologista varustelutasoa ja toivottuja lähitulevaisuuden 

hankintoja. Taustatietoa ja innostusta tälle tutkimukselle sain muun kirjallisuuden lisäksi 

Sites-tutkimuksista vuosilta 2006–2010, joissa käsiteltiin suomalaisten peruskoulujen ja 

lukioiden rehtorien käsityksiä ja mielipiteitä koulun tietotekniikkaan liittyen.  

 

Tutkimustuloksista sain tarvitsemani informaation, vaikka vastaajien määrä jäi pieneksi. 

Sain kyselytutkimukseeni 23 vastaajaa, jolloin vastausprosentti jäi vain 33 prosenttiin. 

Tästä huolimatta sain vastaukset päätutkimusongelmiini, joita olen käsitellyt tarkemmin 

omissa pääluvuissaan sekä edellisessä luvussa. Yleistyksien sekä riippuvuuksien etsiminen 

osoittautui hankalaksi ja kyseenalaiseksi näin pienellä tutkimusjoukolla. 

 

Mielestäni mielenkiintoisimpia tutkimustuloksia olivat vastaajien mielipiteet koskien 

TVT:n opetuskäytön suhdetta koulumenestykseen ja kouluviihtyvyyteen. Vastaajat eivät 

juuri nähneet yhteyttä koulumenestyksen ja TVT:n opetuskäytön välillä. Teoriatieto tukee 

tätä näkemystä. Vastaajat kuitenkin uskoivat oppilaiden kouluviihtyvyyden kasvavan 

käytettäessä tietotekniikkaa koulussa. Tämä on merkittävää muun muassa siitä syystä, että 

viime vuosina suomalaisissa kouluissa on ollut paljon puhetta siitä, että suomalaiset 

oppilaat menestyvät koulussa hyvin, mutta viihtyvät erittäin huonosti. Tieto- ja 

viestintätekniikan määrän ja laadun kasvu voisi tuoda tervetullutta parannusta tähän. Tämä 

opiskelumotivaation kasvu voisi vähentää muun muassa koulumaailmasta peruskoulun 

jälkeen pois tippuvien määrää. Toisaalta uskon, että Suomen kouluviihtyvyystilastoihin 
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vaikuttaa myös maamme lasten ja nuorten asenne, että koulusta ei saa pitää tai sitä ei 

ainakaan saa näyttää esimerkiksi mielipidemittauksissa. 

 

Toinen tärkeä seikka, miksi TVT:n opetuskäyttöä tulisi käsitellä nykyajan 

koulumaailmassa, on nykyisten lasten ja nuorten lisääntynyt tietotekniikan viihdekäyttö, 

joka on selvästi vienyt sijaa hyötykäytöltä. Nykyajan nuoret toisen asteen koulutuksessa 

hallitsevat yhä huonommin yksinkertaisimmatkin tekstinkäsittelyohjelmat. 

Lähdekriittisyydessä on myös huolestuttavia piirteitä havaittavissa nuorten keskuudessa. 

(Hiltunen 2011, 80; Turunen 2011, 83). Muun muassa kanadalaisen professorin, Don 

Tapscottin mukaan juuri tämä kriittinen suhtautuminen löydettyä tietoa kohtaan on 

ensisijaisen tärkeää tämän nettisukupolven edustajille, koska tietoa on nykyään saatavilla 

niin paljon ja nopeasti. (Vähähyyppä 2011, 19). 

 

Nykyajan nettisukupolvella tuntuu olevan lähes synnynnäinen kiinnostus teknologiaa 

kohtaan. Tämä on ymmärrettävää, kun ottaa huomioon heidän kasvuympäristönsä, jossa 

teknologia ja sen käyttö on läpitunkevaa ja samalla luontevaa jo taaperoikäisestä asti. 

Lapset kiinnostuvat tekniikasta nähdessään vanhempansa ja lähipiirinsä käyttävän sitä 

arkipäiväisissä toimissaan. Mallioppimisen kautta lapsetkin alkavat käyttää tekniikkaa yhä 

nuoremmalla iällä ja he hallitsevat sitä huomattavasti edeltäviä ikäluokkiaan paremmin. 

Kouluissa tulisi mielestäni panostaa TVT:n viihdekäytön ja hyötykäytön yhdistämiseen, 

jolloin oppijat käyttäisivät mielellään esimerkiksi opettavaisia digitaalisia pelejä.. 

Perinteistä tietotekniikan hyötykäyttöä, kuten esimerkiksi tekstinkäsittelyä ei saa unohtaa, 

vaan sitä pitäisi myös kasvattaa ja tehostaa oikeaoppisella opetuksella, jota varten 

opettajien tulisi hankkia asianmukaista lisäkoulutusta. 

 

Suomessa eletään tällä hetkellä jonkinlaista pelialan nousukautta, jolloin digitaalisten 

pelien tekijöitä koulutetaan yhä enemmän ja pelialan yrityksiä, eli niin sanottuja 

pelistudioita perustetaan joka vuosi enemmän. Suomesta löytyy todella hyviä pelistudioita, 

jotka ovat jo ansainneet kansainvälistä mainetta. Suomesta löytyy mielestäni myös 

maailman kärkiluokkaa olevia pedagogeja, pedagogisia käytänteitä sekä kasvatusalan 

innovaatioita. Yhdistämällä nämä kaksi tekijää, Suomi voisi olla tehokas tekijä opetus- ja 

hyötypelialalla. Opetuspeleistä voisi muotoutua uusi suosittu vientituote. Tämä tietenkin 

hyödyttäisi myös omaa koulutussektoriamme ja tulevaisuuden kilpailukykyämme. 
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Kolmas seikka, miksi mielestäni TVT:n opetuskäyttöä ja koulun tietotekniikkaa pitäisi 

käsitellä avoimesti kouluissa sekä opettajankoulutuksessa on oppilaiden kohonnut taitotaso 

tietotekniikan suhteen. Kun nettisukupolvea edustavat lapset tulevat nyt 2010-luvun alussa 

kouluun, he ovat yleisesti ottaen opettajiaan etevämpiä TVT:n käyttäjiä. Tämä luo monelle 

opettajalle todistetusti suuria haasteita ja ristiriitatilanteita, jotka kuormittavat opettajan 

työssäjaksamista sekä häiritsevät opetusta ja oppilaiden oppimista. Mielestäni tämän 

tilanteen hallinta riippuu suuresti opettajan asenteesta.  

 

Itse näen hyvien TVT-taitojen omaavien oppilaiden tulemisen kouluun suurena 

mahdollisuutena. Tällä mahdollisuudella tarkoitan sitä, että opettajalla ei kulu aikaa 

tietoteknisten laitteiden, kuten tietokoneen peruskäytön opettamiseen, vaan hän pystyy 

keskittymään TVT:n pedagogiseen ja didaktiseen hyödyntämiseen ja kehittämiseen, jotka 

taas ovat oppilaille tuntematonta aluetta. Oppilaita auttaa perusasioiden, kuten 

käyttöliittymien hyvä hallinta. Opettajalle jää myös enemmän aikaa opettamisen 

eriyttämiseen ja erilaisten oppijoiden huomioimiseen.  

 

Opettajalta vaaditaan tietynlaista nöyryyttä hyväksymään se, että hänen oppilaansa ovat 

häntä etevämpiä joissain asioissa. Nykyaikainen hyvä opettaja ja kasvattaja käyttää 

luontevasti sekä rakentavasti oppilaidensa erilaista osaamista hyväkseen avoimen 

oppimisilmapiirin luomisessa luokkaan. Mielestäni TVT:n opetuskäytön perimmäisenä 

tavoitteena on tukea ymmärtävää oppimista 

 

Hyvän asenteen lisäksi opettaja tarvitsee tietysti myös koulutusta käyttääkseen tieto- ja 

viestintätekniikkaa opetuksessaan. Muutaman opintopisteen peruskoulutus yliopistossa ei 

riitä millään luontevan ja pedagogisesti tehokkaan teknologiaa hyödyntävän opetuksen 

mahdollistamiseen. Tämä vaatii opettajilta sekä kouluilta panostusta vuosittaiseen 

lisäkoulutukseen. Painotan sanaa vuosittainen, koska opetusteknologian ja siihen liittyvien 

sovellusten nopea kehittyminen vaatii opetushenkilöstöltä jatkuvaa kehityksen mukana 

kulkemista.  

 

Suurten ikäluokkien jäädessä paraikaa eläkkeelle, yhä nuorempia ja 

teknologiasuuntautuneempia opettajia valmistuu yliopistoista ja siirtyy työelämään. Nämä 

opettajat suhtautuvat avoimemmin uutta TVT:n opetuskäyttöä kohtaan, ja he hallitsevat 

mediakasvatuksen osa-alueet aina sosiaalisesta mediasta pilvipalveluihin. Ei pidä unohtaa, 
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että myös vastavalmistuneet nuoret opettajat tarvitsevat koulutusta sekä säännöllistä 

lisäkoulutusta, koska lähes kaikkiin remontoituihin kouluihin asennetaan valmiiksi 

dokumenttikamerat, dataprojektorit sekä älytaulut, jotka kaikki vaativat kunnollisen 

perehdytyksen tehokasta käyttöä varten. Uusi laitteisto sekä oppinut ja motivoitunut 

käyttäjäkunta saavat varmasti aikaan luonnollisen muutoksen koulujärjestelmässämme 

kohti uutta teknistä aikakautta, jota pidetään kymmenen vuoden päästä yleisenä normina. 

 

Tulevaisuuden koulusta puhuttaessa, voidaan olla varmoja siitä, että tekniikan määrä 

koulussa tulee kasvamaan. Mutta millaista tekniikkaa kouluissa voisi tulla olemaan näiden 

nykyisten laitteiden lisäksi. Tämä on hyvin konkreettinen kysymys, johon en harmikseni 

löytänyt vastausta lähdekirjallisuudesta, mutta tutkimustulosten perusteella ainakin 

mobiililaitteet ja kosketusnäytöt ovat tulossa kovaa vauhtia kouluihin.  

 

Vaikeinta tämän tutkimuksen tekemisessä oli hyvän lähdekirjallisuuden etsiminen. Kuten 

aiemmin mainitsin, TVT:n opetuskäyttöä koskeva kirjallisuus on melko vakavasti 

hajallaan, eikä kokoavia teoksia ole juurikaan olemassa. Vasta kahden viime vuoden 2011–

2013 aikana on julkaistu kattavampia teoksia aiheesta. Yksi pääteoksistani on Oulun 

yliopiston julkaisema teos; Tulevaisuuden koulua kehittämässä vuodelta 2011.  

 

Yllättävin asia tämän tutkimuksen tekemisen aikana oli kyselyni pieni vastausprosentti. 33 

prosenttia on noin puolet toivomastani vastausprosentista. Vastausaikaa sähköiseen 

kyselyyni annoin vastaajille kaksi viikkoa, jonka keskellä lähetin muistutussähköpostin 70 

koulun johtajalle. Ensimmäisen viikon jälkeen vastaajia oli 17 henkilöä ja muistutuksen 

jälkeen sain 6 vastaajaa lisää, eli yhteensä 23 vastaajaa. Asetin kyselyyn vastaamisen 

houkuttimeksi yhden 30 euron lahjakortin paikalliseen suosittuun ruokaravintolaan. 

Vastaajista 17 henkilöä osallistui arvontaan, joten voisin spekuloida, että pahimmassa 

tapauksessa olisin saanut vain 6 vastaajaa ilman houkutinta.  

 

Suurin puute tutkimuksessani oli kyselylomakkeen taustakysymysten työnkuvaa kysyvän 

kohdan vajavaisuus. Kuten aiemmin mainitsin, olin unohtanut apulaisrehtorin ja 

apulaiskoulunjohtajan nimikkeen pois vaihtoehdoista. Toivottavasti moni vastaaja ei 

keskeyttänyt vastaamista tässä vaiheessa vaan valitsi esimerkiksi vararehtorin nimikkeen. 

Saamani palautteen mukaan apulaisrehtorin nimike on lähempänä koulunjohtajaa, mutta 

kasvatusalan vasta-alkajana en osaa itse ottaa tuohon kantaa. Olen tyytyväinen siitä, että 
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lisäsin kyselylomakkeen loppuun kohdan avoimelle palautteelle, koska tämä asia olisi 

luultavasti jäänyt huomaamatta. Sain palauteosiossa myös mukavaa kannustusta gradun 

tekemiseen. Parannusehdotukseni koskevat nimikeasian lisäksi myös joidenkin turhien 

kysymysten karsimista, kuten esimerkiksi antavatko koulumme oppilaat ideoita tieto- ja 

viestintätekniikan käyttöön opetuksessa.  

 

Jatkotutkimusmahdollisuuksia tähän aiheeseen liittyen on mielestäni paljon. Yksi itseäni 

kiinnostava jatkotutkimus käsittelisi kotikaupunkini Kokkolan opettajien käsityksiä ja 

suhtautumista TVT:n opetuskäyttöön. Olisi mielenkiintoista nähdä opettajien mielipiteitä, 

koska ne saattavat usein erota koulun johtajan mielipiteestä. Haluaisin myös saada 

selkeämpiä tuloksia TVT:n opetuskäytön suhteesta koulumenestykseen. Seuraavassa 

tutkimuksessa saattaisin kokeilla perinteistä paperikyselyä, jotka jakaisin ja noutaisin 

Kokkolan koulujen opettajainhuoneista, jotta saisin korkeamman vastausprosentin.  

 

Kolmas jatkotutkimuskysymys nousi esiin tutkimustuloksista (Kuvio 16). Onko 

mahdollista, että taajamakouluissa tietokoneita hyödynnetään enemmän verrattuna haja-

asutusalueen kouluihin ja näin ollen taajamakoulut tarvitsevat ensisijaisesti enemmän 

tietokoneita suhteessa koulun oppilasmäärään? Haluaisin jatkotutkimuksissa myös selvittää 

Opetushallituksen järjestämien oppilaitosten opetusteknologisiin hankintoihin kohdistuvien 

tukien nykytilannetta. 

 

 

 

 

 

  



57 

 

 

 

 

 

 

 

LÄHTEET 

 

 

 

Aaltola, J & Valli, R. (toim.) 2010. Ikkunoita tutkimusmetodeihin 1. Metodin valinta ja 

aineiston keruu: virikkeitä aloittelevalle tutkijalle. Juva. PS-kustannus. 

 

Aaltola, J & Valli, R. (toim.) 2001. Ikkunoita tutkimusmetodeihin 2. Näkökulmia 

aloittelevalle tutkijalle tutkimuksen teoreettisiin lähtökohtiin ja analyysimenetelmiin. 

Jyväskylä. PS-kustannus. 

 

Alkula, T, Pöntinen, S. & Ylöstalo, P. 1994. Sosiaalitutkimuksen kvantitatiiviset 

menetelmät. Juva: WSOY. 

 

Apple Inc. 2013. Apple TV. http://www.apple.com/fi/appletv/what-is/ [Luettu 10.4.2013] 

 

Atjonen, P. 2006. Opettajuudesta ja ohjauksesta. Teoksessa Heikkinen, E. & Heikkinen, R. 

(toim.) Ratissa ja ruorissa Juhani Suortti tutkija ja hallintomies. Kajaani: Oulun 

yliopiston Kajaanin yliopistokeskus, 171-186.  

 

Brooks-Young, S. 2010. Teaching with the tools kids really use. Learning with web and 

mobile technologies. Thousand Oaks, CA, USA. Corwin a SAGE Company. 

 

Dirksen, J. 2012. Design for how people learn. Berkeley, CA, USA. New riders Inc. 

 

Hakkarainen, K & Lipponen, L & Ilomäki, L & Järvelä, S & Lakkala, M & Muukkonen, H 

& Rahikainen, M & Lehtinen, E. 1999. Tieto- ja viestintätekniikka tutkivan 

oppimisen välineenä. Helsinki: Helsingin kaupungin opetusvirasto. 

 

Hayes, H. 2010. Curriculum 21. Essential Education for a Changing World. Alexandria, 

VA, USA. Association for Supervision & Curriculum Development. 

 

Hernesniemi, H. 2010. Digitaalinen Suomi 2020 - Älykäs tie menestykseen. Helsinki. 

Teknologiateollisuus ry. 

 



58 

 

Hiltunen, L. 2011. Tietokoneen rooli perusopetuksessa. Teoksessa Suomi, K & Kajannes, 

K. (toim.) 2011. Ymmärrys hoi! Kirja, läppäri ja muuttuva oppiminen. Jyväskylä. 

Kustannusosakeyhtiö HAI, 75-82.  

 

Hirsjärvi, S & Remes, P. & Sajavaara, P. 2007. Tutki ja kirjoita. Keuruu: Otavan 

kirjapaino Oy. 

 

Holopainen, M & Tenhunen, L & Vuorinen, P. 2004. Tutkimusaineiston analysointi ja 

SPSS. Hamina. Yrityssanoma Oy. 

 

Huttunen, E. 2011. Opetusteknologia. http://www.sfs.fi/it/aihealueet/opetusteknologia/. 

[Luettu 4.12.2011] 

 

Hytönen, M & Jokinen, P & Pitkänen, M & Korkeamäki, R-L. 2011. Pedagogisia 

toimintamalleja uusien luku- ja kirjoitustaitojen oppimiseen. Teoksessa Mikkola, H 

& Jokinen, P & Hytönen, M. (toim.) 2011. Tulevaisuuden koulua kehittämässä. Uusi 

teknologia haastaa ja inspiroi. Oulu. Oulun yliopisto, 112-119. 

 

Hämäläinen, R & Kotiranta, P-L & Paloneva, M-S & Valkama, A. 2010. Apuvälineitä 

erilaisen oppijan arkeen. Äänikirjasta älykynään, läppäristä lankakerään, nauhurista 

navigaattoriin. Helsinki. Erilaisten oppijoiden liitto ry. 

 

Jokinen, P & Hytönen, M. (toim.) 2011. Tulevaisuuden koulua kehittämässä. Uusi 

teknologia haastaa ja inspiroi. Oulu. Oulun yliopisto. 

 

Joutsenvirta, T & Kukkonen, A. (toim.) 2009. Sulautuva opetus. Uusi tapa opiskella ja 

opettaa. Tampere. Gaudeamus Helsinki University Press. 

 

Kangasniemi, J. 1999. Opettajien tietotekniikan pedagoginen täydennyskoulutus Suomi 

tietoyhteiskunnaksi –ohjelmassa vuosina 1996-1999. Teoksessa Brandtberg, M & 

Kylämä, M & Nummi, T. (toim.) 1999. Opettajat tietoyhteiskuntaa kehittämässä. 

Helsinki. Opetushallitus, 3-28. 

 

Kankaanranta, M & Vahtivuori-Hänninen, S & Koskinen, J. 2011a. Opetusteknologia 

koulun arjessa – ensituloksia. Teoksessa Kankaanranta, M. (toim.) 2011. 

Opetusteknologia koulun arjessa. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, 7-17.  

 

Kankaanranta, M & Vahtivuori-Hänninen, S. (toim.) 2011. Opetusteknologia koulun 

arjessa 2. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto. 

 

  



59 

 

Kankaanranta, M & Palonen, T & Kejonen, T & Ärje, J. 2011b. Tieto- ja viestintätekniikan 

merkitys ja käyttömahdollisuudet koulun arjessa. Teoksessa Kankaanranta, M. 

(toim.) 2011. Opetusteknologia koulun arjessa. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, 47-

77.  

 

Kiviniemi, K. 2000. Johdatus verkkopedagogiikkaan. Kokkola: Keski-Pohjanmaan 

ammattikorkeakoulu. 

 

Klopfer, E. 2008. Augmented learning research and design of mobile educational games. 

Cambridge, MA, USA. MIT Press. 

 

Koli, H & Kylämä, M. 2000. Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön strategia- välineitä 

kehittämistyöhön. Helsinki: Opetushallitus. 

 

Kettunen, T. 2007. Uuteen kouluun. Opettajan ja rehtorin käsikirja. Jyväskylä. PS-

kustannus. 

 

LET- Oppimisen ja koulutusteknologian tutkimusyksikkö. 

http://let.oulu.fi/fi/tutkimus/projektit/optek-opetusteknologia-koulun-arjessa. [Luettu 

12.3.2012] 

 

Leviäkangas, P & Hautala, R & Schneitz, A & Hock Chye, L. 2011. Singaporen 

perusopetuksen tietotekniikkavisio ja -strategia – benchmarkkaus ja vertailu 

Suomeen. Teoksessa Kankaanranta, M. (toim.) 2011. Opetusteknologia koulun 

arjessa. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, 21-47.  

 

Metsämuuronen, J. 2007. Tutkimuksen tekemisen perusteet ihmistieteissä. Vaajakoski.  

Gummerus. 

 

Mikkola, H & Jokinen, P & Hytönen, M & Korkeamäki, R-L. 2011. Kohti tulevaisuuden 

koulua. Teoksessa Mikkola, H & Jokinen, P & Hytönen, M. (toim.) 2011. 

Tulevaisuuden koulua kehittämässä. Uusi teknologia haastaa ja inspiroi. Oulu: Oulun 

yliopisto, 112-118.  

 

Nieminen, J & Pohjonen, J. 1995. Koulutusteknologia. Teoksessa Pohjonen, J & Collan, S 

& Kari, J & Karjalainen, M. (toim.) 1995. Teknologia koulutuksessa. Helsinki. 

WSOY, 33-52.  

 

Norrena, J & Kankaanranta, M & Nieminen, M. 2011. Kohti innovatiivisia 

opetuskäytänteitä. Teoksessa Kankaanranta, M. (toim.) 2011. Opetusteknologia 

koulun arjessa. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, 77-101.  

 

Parjo, L & Sirkiä, T & Viherä, M-L. 2008. Tieto- ja viestintätekniikka arjessa. 

Haastattelututkimusten tuloksia suomalaisten tieto- ja viestintätekniikan käytöstä 

vuonna 2007. Tilastokeskuksen katsauksia 2008/1. Helsinki. Tilastokeskus. 



60 

 

 

Railio, J. 2011. Videoneuvottelu. http://publications.theseus.fi/ 

bitstream/handle/10024/32879/Videoneuvottelu.pdf?sequence=1. [Luettu 15.2.2012] 

 

Sinko, M & Lehtinen, E. 2000. Bitit ja pedagogiikka, tieto- ja viestintätekniikka 

opetuksessa ja oppimisessa. Jyväskylä. Atena kustannus. 

 

Spector, M. 2012. Foundations of educational technology. Interactive approaches and 

interdisciplinary perspectives. New York, NY, USA. Routledge New York.  

 

Suomi, K & Kajannes, K. (toim.) 2011. Ymmärrys hoi! Kirja, läppäri ja muuttuva 

oppiminen. Jyväskylä. Kustannusosakeyhtiö HAI. 

 

Syrjälä, L & Numminen, M. 1988. Tapaustutkimus kasvatustieteessä. Oulun yliopisto. 

Kasvatustieteiden tiedekunnan tutkimuksia 51. 

 

Tilastokeskus. 2012. Peruskoulun oppilasmäärä 2012. http://www.stat.fi/til/pop/index.html 

[Luettu 27.10.2012] 

 

Tilastokeskus. 2012. Suomen asukasluku kuukausittain. 

http://www.vrk.fi/default.aspx?id=278 [Luettu 28.1.2013] 

 

Turunen, M. 2011. Visiosta toteutukseen. Tieto- ja viestintätekniikan mahdollisuuksia ja 

kompastuskiviä koulussa. Teoksessa Suomi, K & Kajannes, K. (toim.) 2011. 

Ymmärrys hoi! Kirja, läppäri ja muuttuva oppiminen. Jyväskylä. 

Kustannusosakeyhtiö HAI, 64-75. 

 

Turunen, M. 2011. Kehityksen seuraaja vai jälkeenjäänyt muinaismuisto? Teoksessa 

Suomi, K & Kajannes, K. (toim.) 2011. Ymmärrys hoi! Kirja, läppäri ja muuttuva 

oppiminen. Jyväskylä. Kustannusosakeyhtiö HAI, 82-86. 

 

Uusitalo, H. 1991. Tiede tutkimus ja tutkielma. Juva. WSOY. 

 

Valli, R. 2010. Kyselylomaketutkimus. Teoksessa Aaltola, J & Valli, R. (toim.) 2010. 

Ikkunoita tutkimusmetodeihin 1. Metodin valinta ja aineiston keruu: virikkeitä 

aloittelevalle tutkijalle. Juva. PS-kustannus, 98-145. 

 

Vastamäki, J. 2010. Kyselylomaketutkimus: tutkimusasetelman ja mittareiden valinta. 

Kyselylomaketutkimus. Teoksessa Aaltola, J & Valli, R. (toim.) 2010. Ikkunoita 

tutkimusmetodeihin 1. Metodin valinta ja aineiston keruu: virikkeitä aloittelevalle 

tutkijalle. Juva. PS-kustannus, 122-136. 

 

 



61 

 

Visualglobe-kauppa. Visual eBeam Edge interaktiivinen älytaulu, hinta. 

http://www.visualglobe-kauppa.fi/tuotteet.html?id=0/2. [Luettu 21.2.2012] 

 

Vähähyyppä, K. 2011. Tieto- ja viestintätekniikka koulussa nyt ja tulevaisuudessa. 

Teoksessa Kankaanranta, M. (toim.) 2011. Opetusteknologia koulun arjessa. 

Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, 17-21.  

 

Youtube. Youtube tilastot. http://www.youtube.com/t/press_statistics [Luettu 26.10.2012] 

 

  



62 

 

LIITE 1. Kyselyn saatekirje 

 

Arvoisa koulun johtaja 

 

Tervehdys! Olen Teppo Sirén ja opiskelen viimeistä vuotta luokanopettajaksi Oulun 

yliopiston Kajaanin opettajankoulutusyksikössä. Olen tekemässä pro gradu-tutkielmaa 

tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytöstä Suomessa. Valmistun luokanopettajaksi kesällä 

2013. Pyydän vilpittömästi kaikkia Keski-Pohjanmaan rehtoreita, vararehtoreita, 

koulunjohtajia sekä varakoulunjohtajia osallistumaan kyselytutkimukseeni. Tämän 

tutkimuksen tarkoituksena on kartoittaa Keski-Pohjanmaan peruskouluissa käytettävää 

teknologiaa ja sovelluksia sekä laajemmin niiden etuja, haasteita, nykytilannetta ja 

tulevaisuutta. Koulujen rehtorit ja koulunjohtajat ovat tämän asian keskiössä, joten haluan 

tällä tutkimuksella kartoittaa juuri teidän mielipiteitänne tieto- ja viestintätekniikan 

opetuskäytön suhteen. Tutkimusalueen olen valinnut oman kotiseutuni perusteella, sillä 

olen kotoisin Kokkolasta.  

 

Kyselyyn vastaaminen on todella helppoa ja se vie aikaa vain 5-10 minuuttia. 

Kyselylomake on täysin sähköinen, eikä se sisällä avoimia kysymyksiä. Kyselylomake 

aukeaa alla olevasta linkistä. Lomakkeen lopussa tarvitsee vain painaa lähetä-painiketta, 

jolloin lomakkeen vastaukset tallentuvat minulle. Kyselyn lopussa on valinnainen palaute-

osio ja valinnainen arvonta, jossa arvotaan osallistuneiden kesken 30 euron arvoinen 

lahjakortti Kokkolan Pedrina's -ravintolaan. Arvontaan osallistut jättämällä 

sähköpostiosoitteesi. Lahjakortti arvotaan maaliskuun lopussa.  

 

https://docs.google.com/forms/d/1ZwQTNjCrzIsckrM3pz8hTkZHXNBLWgAkc-

tphg3adbI/viewform 

 

Vastaamalla mahdollisimman tarkasti omien tietojen ja tuntemustenmukaisesti esitettyihin 

kysymyksiin, annat runsaasti arvokasta tietoa oman maakuntamme peruskoulujen 

opetusteknologisesta tilanteesta. Käsittelen tutkimusaineiston 

ehdottomanluottamuksellisesti ja siten, ettei yksittäistä vastaajaa voi tunnistaa 

tutkimusraportista. Kukaan ulkopuolinen ei tule käsittelemään tutkimusaineistoa.  
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Pyydän teitä ystävällisesti palauttamaan kyselyn täytettynä keskiviikkoon 20.3.2013 

mennessä. Annan mielelläni tutkimusta koskevia lisätietoja joko sähköpostitse tai 

puhelimitse.  

 

Kiitoksia etukäteen vastauksistasi ja osallistumisestasi tutkimukseeni! 

  

Terveisin, Teppo Sirén 

Kasvatustieteen kandidaatti, luokanopettajakoulutus 

Oulun yliopisto, Kajaanin opettajankoulutusyksikkö 

tesiren@mail.student.oulu.fi 

050 ******* 
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LIITE 2. Kyselylomake 

 

Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäyttö Keski-Pohjanmaan maakunnan 

peruskouluissa keväällä 2013. Kysely rehtoreille ja vararehtoreille. 

 

Vakuutan, että vastaajan henkilöllisyyttä tai yksittäisiä vastauksia ei julkisteta 

missään vaiheessa tutkimusta.  

  

Keskeisimmät kyselyssä käytetyt käsitteet; 

 

Tieto- ja viestintätekniikka, lyhenteenä TVT pitää sisällään kaikki ne laitteet, 

välineet ja menetelmät, joilla tietoa etsitään, hallitaan sekä käsitellään ja joita 

käytetään kommunikaatiossa sekä viestinnässä. 

 

Opetusteknologia tarkoittaa opetuksessa hyödynnettäviä tekniikan muotoja ja 

välineitä. Näitä ovat esimerkiksi piirtoheitin, diaprojektori, dataprojektori, 

dokumenttikamera ja älytaulu. Opetusteknologia-käsitteen alle kuuluvat 

oppimisalustat, oppimateriaalien hallintajärjestelmät, opetustietojen jakaminen ja 

siirtäminen sekä opetuksen hallintajärjestelmät. 

 

Paina lopuksi lähetä-painiketta, jotta vastauksesi tallentuu minulle. 

 

Kiitoksia etukäteen vastauksistasi ja osallistumisestasi tutkimukseeni! 

 

Teppo Sirén 

Kasvatustieteen kandidaatti, luokanopettajakoulutus  

Oulun yliopisto, Kajaanin opettajankoulutusyksikkö 

tesiren@mail.student.oulu.fi 

050 ******* 

 

 
 

 



65 

 

 

Osa 1: Vastaajan 
taustatiedot 
 
 
1. Sukupuoleni * 

 Nainen 

 Mies 
2. Ikäni * 

 20-29 

 30-39 

 40-49 

 50-59 

 Yli 60 
3. Työnkuvani * 
Merkitse nykyinen työnkuvasi. Jos olet viransijainen, 
merkitse työnkuvasi lisäksi kohta; vs. 

 Rehtori 

 Vararehtori 

 Koulunjohtaja 

 Varakoulunjohtaja 

 Vs. 
 
 
4. Johdettavan kouluni aste * 

 Alakoulu 

 Yläkoulu 

 Ala- sekä yläkoulu 
5. Kouluni paikkakunta * 

 Halsua 

 Kannus 

 Kaustinen 

 Kokkola 

 Lestijärvi 

 Perho 

 Toholampi 

 Veteli 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. Kouluni sijaitsee * 

 Taajamassa 

 Haja-asutusalueella 
7. Opettajien lukumäärä koulussani * 
Tänä lukuvuonna suurinpiirtein 

 
8. Oppilaiden lukumäärä koulussani * 
Tänä lukuvuonna suurinpiirtein 
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Osa 2: Koulun opetusteknologinen varustelutaso 
9. Koulustamme löytyy seuraavat opetusteknologiset laitteet ja sovellukset * 
Merkitse jos koulusta löytyy yksi tai useampi. Voit valita useita. Kohtaan; muu, voi kirjoittaa useita. 

 Yleiset toimisto-ohjelmat (esim. Word, Excel) 

 Dataprojektori 

 Sähköpostiyhteydet opettajille 

 Dokumenttikamera 

 Tietokone luokkahuoneissa 

 Kosketustaulu 

 Oppimispelit (esim. Ekapeli) 

 Sähköpostiyhteydet oppilaille (koulun tarjoamat) 

 Verkko-oppimisympäristöt (esim. Opit) 

 Luokan omat verkkosivut 

 Mobiililaitteet (esim. kännykkä opetuskäytössä, tablet-tietokoneet) 

 Multimediatuotannon työkalut (esim. kuvan- ja videonkäsittelyohjelmistot) 

 Opiskelun hallintajärjestelmät (esim. Wilma) 

 Digitaaliset lähteet (esim. e-materiaalipankit) 

 Simulaatio/mallinnusohjelmat (esim. fysiikan tai kemian ohjelmistot) 

 "Pulpettitietokone" (esim.Lenovo IdeaCentre Horizon) 

 Digikamera 

 Digivideokamera 

 Televisio luokassa 

 Piirtoheitin luokassa 

 Muu:  
 
10. Koulumme toivelista * 
Valitse kolme (3) tarpeellisinta teknistä apuvälinettä tai sovellusta, joita koulussanne ei ole vielä 
käytössä. Kohtaan; muu, voi kirjoittaa useita. 

 Yleiset toimisto-ohjelmat (esim. Word, Excel) 

 Dataprojektori 

 Sähköpostiyhteydet opettajille 

 Dokumenttikamera 

 Tietokone luokkahuoneissa 

 Kosketustaulu 

 Oppimispelit (esim. Ekapeli) 

 Sähköpostiyhteydet oppilaille (koulun tarjoamat) 
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 Verkko-oppimisympäristöt (esim. Opit) 

 Luokan omat verkkosivut 

 Mobiililaitteet (esim. kännykkä opetuskäytössä, tablet-tietokoneet) 

 Multimediatuotannon työkalut (esim. kuvan- ja videonkäsittelyohjelmistot) 

 Opiskelun hallintajärjestelmät (esim. Wilma) 

 Digitaaliset lähteet (esim. e-materiaalipankit) 

 Simulaatio/mallinnusohjelmat (esim. fysiikan tai kemian ohjelmistot) 

 "Pulpettitietokone" (esim.Lenovo IdeaCentre Horizon) 

 Digikamera 

 Digivideokamera 

 Muu:  

Osa 3: Vastaajan henkilökohtaiset asenteet ja 
mielipiteet TVT:n opetuskäyttöä kohtaan 
1__ Täysin samaa mieltä 2__ Jokseenkin samaa mieltä 3__ En osaa sanoa 4__ Jokseenkin eri mieltä 
5__ Täysin eri mieltä 
 
11. Osaan käyttää ja hyödyntää tieto- ja viestintätekniikkaa sekä töissä että vapaa-ajalla * 
Vastaajan henkilökohtaiset asenteet ja mielipiteet TVT:n opetuskäyttöä kohtaan 

 
1 2 3 4 5 

 

Täysin samaa mieltä 
Valitse arvo alueelta 1, Täysin samaa mieltä, - 5, Täysin eri mieltä,.      Täysin eri mieltä 

 
12. Olen viimeisen kolmen (3) vuoden aikana kiinnostunut enemmän tietotekniikasta 
opetuksessa * 
Vastaajan henkilökohtaiset asenteet ja mielipiteet TVT:n opetuskäyttöä kohtaan 

 
1 2 3 4 5 

 

Täysin samaa mieltä 
Valitse arvo alueelta 1, Täysin samaa mieltä, - 5, Täysin eri mieltä,.      Täysin eri mieltä 

 
13. Vaikutan aktiivisesti koulumme TVT:n hankintoihin * 
Vastaajan henkilökohtaiset asenteet ja mielipiteet TVT:n opetuskäyttöä kohtaan 

 
1 2 3 4 5 

 

Täysin samaa mieltä 
Valitse arvo alueelta 1, Täysin samaa mieltä, - 5, Täysin eri mieltä,.      Täysin eri mieltä 

 
14. Koen koulun johtajana vastustusta työyhteisössäni TVT:n opetuskäytön kehittämisessä * 
Vastaajan henkilökohtaiset asenteet ja mielipiteet TVT:n opetuskäyttöä kohtaan 

 
1 2 3 4 5 

 

Täysin samaa mieltä 
Valitse arvo alueelta 1, Täysin samaa mieltä, - 5, Täysin eri mieltä,.      Täysin eri mieltä 

 
15. TVT:n opetuskäytön etuihin suhtaudutaan usein liian optimistisesti * 
Vastaajan henkilökohtaiset asenteet ja mielipiteet TVT:n opetuskäyttöä kohtaan 
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1 2 3 4 5 

 

Täysin samaa mieltä 
Valitse arvo alueelta 1, Täysin samaa mieltä, - 5, Täysin eri mieltä,.      Täysin eri mieltä 

 
16. TVT:n avulla oppilaat pystyvät käsittelemään opetettavaa asiaa monipuolisemmin * 
Vastaajan henkilökohtaiset asenteet ja mielipiteet TVT:n opetuskäyttöä kohtaan 

 
1 2 3 4 5 

 

Täysin samaa mieltä 
Valitse arvo alueelta 1, Täysin samaa mieltä, - 5, Täysin eri mieltä,.      Täysin eri mieltä 

 
17. TVT:n käyttö opetuksessa on rasittavaa koulun henkilökunnan kannalta (työssäjaksaminen) * 
Vastaajan henkilökohtaiset asenteet ja mielipiteet TVT:n opetuskäyttöä kohtaan 

 
1 2 3 4 5 

 

Täysin samaa mieltä 
Valitse arvo alueelta 1, Täysin samaa mieltä, - 5, Täysin eri mieltä,.      Täysin eri mieltä 

 
18. TVT:n käyttö opetuksessa on rasittavaa koulun oppilaiden kannalta * 
Vastaajan henkilökohtaiset asenteet ja mielipiteet TVT:n opetuskäyttöä kohtaan 

 
1 2 3 4 5 

 

Täysin samaa mieltä 
Valitse arvo alueelta 1, Täysin samaa mieltä, - 5, Täysin eri mieltä,.      Täysin eri mieltä 

 
19. TVT:n opetuskäyttö käyttö sopii omaan opetustyyliini * 
Vastaajan henkilökohtaiset asenteet ja mielipiteet TVT:n opetuskäyttöä kohtaan 

 
1 2 3 4 5 

 

Täysin samaa mieltä 
Valitse arvo alueelta 1, Täysin samaa mieltä, - 5, Täysin eri mieltä,.      Täysin eri mieltä 

 
20. TVT:n hyödyntäminen opetussuunnitelman mukaisesti on hankalaa. * 
Vastaajan henkilökohtaiset asenteet ja mielipiteet TVT:n opetuskäyttöä kohtaan 

 
1 2 3 4 5 

 

Täysin samaa mieltä 
Valitse arvo alueelta 1, Täysin samaa mieltä, - 5, Täysin eri mieltä,.      Täysin eri mieltä 

 
21. Kodin ja koulun yhteistyö on sujuvampaa tietotekniikan avulla * 
Vastaajan henkilökohtaiset asenteet ja mielipiteet TVT:n opetuskäyttöä kohtaan 

 
1 2 3 4 5 

 

Täysin samaa mieltä 
Valitse arvo alueelta 1, Täysin samaa mieltä, - 5, Täysin eri mieltä,.      Täysin eri mieltä 

 
22. TVT:n opetuskäytöllä on positiivinen vaikutus oppilaan koulumenestykseen * 
Vastaajan henkilökohtaiset asenteet ja mielipiteet TVT:n opetuskäyttöä kohtaan 

 
1 2 3 4 5 

 

Täysin samaa mieltä 
Valitse arvo alueelta 1, Täysin samaa mieltä, - 5, Täysin eri mieltä,.      Täysin eri mieltä 

 
23. TVT:n opetuskäytöllä on positiivinen vaikutus oppilaan kouluviihtyvyyteen * 
Vastaajan henkilökohtaiset asenteet ja mielipiteet TVT:n opetuskäyttöä kohtaan 
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1 2 3 4 5 

 

Täysin samaa mieltä 
Valitse arvo alueelta 1, Täysin samaa mieltä, - 5, Täysin eri mieltä,.      Täysin eri mieltä 

Osa 4: TVT:n hyödyntäminen koulussamme 
1__ Täysin samaa mieltä 2__ Jokseenkin samaa mieltä 3__ En osaa sanoa 4__ Jokseenkin eri mieltä 
5__ Täysin eri mieltä 
 
24. Koulumme omassa opetussuunnitelmassa on otettu huomioon tieto- ja viestintätekniikka * 
TVT:n hyödyntäminen koulussamme 

 
1 2 3 4 5 

 

Täysin samaa mieltä 
Valitse arvo alueelta 1, Täysin samaa mieltä, - 5, Täysin eri mieltä,.      Täysin eri mieltä 

 
25. Koulumme opettajat ovat saaneet riittävästi koulutusta TVT:n opetuskäytöstä * 
TVT:n hyödyntäminen koulussamme 

 
1 2 3 4 5 

 

Täysin samaa mieltä 
Valitse arvo alueelta 1, Täysin samaa mieltä, - 5, Täysin eri mieltä,.      Täysin eri mieltä 

 
26. Koulumme oppilaat antavat ideoita tieto- ja viestintätekniikan käyttöön opetuksessa * 
TVT:n hyödyntäminen koulussamme 

 
1 2 3 4 5 

 

Täysin samaa mieltä 
Valitse arvo alueelta 1, Täysin samaa mieltä, - 5, Täysin eri mieltä,.      Täysin eri mieltä 

 
27. Opettajamme antavat toisilleen tukea TVT:n opetuskäytön ongelmatilanteissa. * 
TVT:n hyödyntäminen koulussamme 

 
1 2 3 4 5 

 

Täysin samaa mieltä 
Valitse arvo alueelta 1, Täysin samaa mieltä, - 5, Täysin eri mieltä,.      Täysin eri mieltä 

 
28. Oppilaat saavat käyttää omia kännyköitään oppitunneilla osana koulutyötään (esim. 
ryhmätöissä ja projekteissa) * 
TVT:n hyödyntäminen koulussamme 

 
1 2 3 4 5 

 

Täysin samaa mieltä 
Valitse arvo alueelta 1, Täysin samaa mieltä, - 5, Täysin eri mieltä,.      Täysin eri mieltä 

 
29. TVT:n opetuskäyttö tapahtuu vain tietokoneluokassa. * 
TVT:n hyödyntäminen koulussamme 

 
1 2 3 4 5 

 

Täysin samaa mieltä 
Valitse arvo alueelta 1, Täysin samaa mieltä, - 5, Täysin eri mieltä,.      Täysin eri mieltä 

 
30. Koulumme ei ole saanut käyttöönsä tarvitsemiaan TVT:n välineitä * 
TVT:n hyödyntäminen koulussamme 

 
1 2 3 4 5 
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Täysin samaa mieltä 
Valitse arvo alueelta 1, Täysin samaa mieltä, - 5, Täysin eri mieltä,.      Täysin eri mieltä 

 
31. Koulullamme on riittävästi teknistä tukea käytettävissään TVT:n käyttöön * 
TVT:n hyödyntäminen koulussamme 

 
1 2 3 4 5 

 

Täysin samaa mieltä 
Valitse arvo alueelta 1, Täysin samaa mieltä, - 5, Täysin eri mieltä,.      Täysin eri mieltä 

 
32. Koulullamme on riittävästi tietokoneita (kannettavia tai pöytätietokoneita) suhteessa 
oppilaiden määrään * 

TVT:n hyödyntäminen koulussamme 

 
1 2 3 4 5 

 

Täysin samaa mieltä 
Valitse arvo alueelta 1, Täysin samaa mieltä, - 5, Täysin eri mieltä,.      Täysin eri mieltä 

 
33. Koulumme käytössä olevat laitteet ja ohjelmistot toimivat hyvin yhdessä * 
TVT:n hyödyntäminen koulussamme 

 
1 2 3 4 5 

 

Täysin samaa mieltä 
Valitse arvo alueelta 1, Täysin samaa mieltä, - 5, Täysin eri mieltä,.      Täysin eri mieltä 

Osa 5: TVT:n opetuskäytön esteitä, hyötyjä ja 
tiedonlähteitä 
 
34. Suurimmat havaitut esteet TVT:n opetuskäytön yleistymiselle omalla toimialueellanne * 
Valitse neljä (4) tärkeintä. Kohtaan; muu, voi kirjoittaa useita. 

 Kunnan ja koulun huono taloudellinen tilanne 

 Lisäkoulutuksen riittämätön saatavuus 

 Opettajien negatiivinen asennoituminen (vastustus) 

 Opettajien riittämättömät taidot 

 Opettajien ajanpuute 

 Oppilaiden vastustus 

 Sähköisen opetusmateriaalin vähäinen määrä 

 Sähköisen opetusmateriaalin heikko laatu 

 Teknologisten opetuslaitteiden epäluotettavuus 

 Teknisen tuen heikko saatavuus koulun ja kunnan tasolla 

 Epäselvät tekijänoikeuksiin liittyvät seikat 

 Muu:  
 
35. Suurimmat havaitut hyödyt TVT:n opetuskäytössä * 
Valitse neljä (4) tärkeintä. Kohtaan; muu, voi kirjoittaa useita. 

 Opetettavan asian havainnollistaminen tehostuu 
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 Tehostettua tai erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden oppiminen tehostuu 

 Positiivinen vaikutus oppilaiden koulumenestykseen 

 Positiivinen vaikutus oppilaiden kouluviihtyvyyteen 

 Oppilaiden valmiudet jatko-opiskeluun ja työelämään kasvavat 

 Oppimateriaalin hallinta (esim. säilytys ja jakaminen) 

 Opetuksen ja oppimisen monipuolistuminen yleisopetuksessa 

 Kodin ja koulun yhteistyön tehostuminen 

 Oppilaiden poissaolojen ja arvioinnin hallinta verkkosovelluksilla 

 Videoneuvottelun hyödyntäminen (esim. asiantuntijan virtuaalinen vierailu luokassa) 

 Uusien käytäntöjen käyttöönoton ja levittämisen nopeutuminen 

 Muu:  
 
36. Ensisijaiset tiedonlähteeni opetusteknologian hyödyntämiseen liittyen * 
Valitse kolme (3) tärkeintä. Kohtaan; muu, voi kirjoittaa useita. 

 Oppikirjoista tai niiden kustantajilta 

 Muilta rehtoreilta/ opettajilta 

 Opetussuunnitelmasta 

 Asiantuntijoilta kasvotusten 

 Alan lehdistä ja julkaisuista 

 Youtube-palvelusta 

 Muualta Internetistä 

 Oppilailta 

 Televisiosta 

 Muu:  

Osa 6: Arvonta 
Valinnainen arvonta: 30 euron lahjakortti Kokkolan Pedrinas -ravintolaan 
Jos haluat osallistua arvontaan, kirjoita sähköpostiosoitteesi alla olevaan kenttään. Arvonta on myös 
täysin luottamuksellinen, eikä voittajaa julkaista ilman hänen lupaansa. Lahjakortti lähetetään kirjeitse 
voittajalle. 

 

Osa 7: Palaute 
Valinnainen palaute kyselystä ja vapaa sana tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytöstä. 
Käsitellään tutkimuksessa täysin luottamuksellisesti, vaikka jättäisit s-postiosoitteesi. Auttaa 
määrittämään tutkimuksen reliabiliteettia ja validiteettia. 
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LIITE 3. Kyselyn mielipidemittauksen vastaukset frekvenssitaulukoissa. Keski-

Pohjanmaan peruskoulujen johtajien näkökulmasta keväällä 2013. N=23. 

 

TAULUKKO 6. Väite: Osaan käyttää ja hyödyntää tieto- ja viestintätekniikkaa sekä töissä 

että vapaa-ajalla. Keski-Pohjanmaan peruskoulujen johtajien näkökulmasta keväällä 2013. 

N=23. 

 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Täysin samaa mieltä 12 52,2 52,2 52,2 

Jokseenkin samaa mieltä 11 47,8 47,8 100,0 

Total 23 100,0 100,0  

 

 

TAULUKKO 7. Väite: Olen viimeisen kolmen (3) vuoden aikana kiinnostunut enemmän 

tietotekniikasta opetuksessa. Keski-Pohjanmaan peruskoulujen johtajien näkökulmasta 

keväällä 2013. N=23. 

 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Täysin samaa mieltä 8 34,8 34,8 34,8 

Jokseenkin samaa mieltä 12 52,2 52,2 87,0 

En osaa sanoa 3 13,0 13,0 100,0 

Total 23 100,0 100,0  

 

 

TAULUKKO 8. Väite: Vaikutan aktiivisesti koulumme TVT:n hankintoihin. Keski-

Pohjanmaan peruskoulujen johtajien näkökulmasta keväällä 2013. N=23. 

 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Täysin samaa mieltä 17 73,9 73,9 73,9 

Jokseenkin samaa mieltä 5 21,7 21,7 95,7 

En osaa sanoa 1 4,3 4,3 100,0 

Total 23 100,0 100,0  
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TAULUKKO 9. Väite: Koen koulun johtajana vastustusta työyhteisössäni TVT:n 

opetuskäytön kehittämisessä. Keski-Pohjanmaan peruskoulujen johtajien näkökulmasta 

keväällä 2013. N=23. 

 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Täysin samaa mieltä 10 43,5 43,5 43,5 

Jokseenkin samaa mieltä 5 21,7 21,7 65,2 

En osaa sanoa 3 13,0 13,0 78,3 

Jokseenkin eri mieltä 2 8,7 8,7 87,0 

Täysin eri mieltä 3 13,0 13,0 100,0 

Total 23 100,0 100,0  

 

 

TAULUKKO 10. Väite: TVT:n opetuskäytön etuihin suhtaudutaan usein liian 

optimistisesti. Keski-Pohjanmaan peruskoulujen johtajien näkökulmasta keväällä 2013. 

N=23. 

 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Täysin samaa mieltä 2 8,7 8,7 8,7 

Jokseenkin samaa mieltä 6 26,1 26,1 34,8 

En osaa sanoa 7 30,4 30,4 65,2 

Jokseenkin eri mieltä 7 30,4 30,4 95,7 

Täysin eri mieltä 1 4,3 4,3 100,0 

Total 23 100,0 100,0  

 

 

TAULUKKO 11. Väite: TVT:n avulla oppilaat pystyvät käsittelemään opetettavaa asiaa 

monipuolisemmin. Keski-Pohjanmaan peruskoulujen johtajien näkökulmasta keväällä 

2013. N=23. 

 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Täysin samaa mieltä 5 21,7 21,7 21,7 

Jokseenkin samaa mieltä 15 65,2 65,2 87,0 

En osaa sanoa 3 13,0 13,0 100,0 

Total 23 100,0 100,0  
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TAULUKKO 12. Väite: TVT:n käyttö opetuksessa on rasittavaa koulun henkilökunnan 

kannalta (työssäjaksaminen). Keski-Pohjanmaan peruskoulujen johtajien näkökulmasta 

keväällä 2013. N=23. 

 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Jokseenkin samaa mieltä 1 4,3 4,3 4,3 

En osaa sanoa 8 34,8 34,8 39,1 

Jokseenkin eri mieltä 8 34,8 34,8 73,9 

Täysin eri mieltä 6 26,1 26,1 100,0 

Total 23 100,0 100,0  

 

 

TAULUKKO 13. Väite: TVT:n käyttö opetuksessa on rasittavaa koulun oppilaiden 

kannalta. Keski-Pohjanmaan peruskoulujen johtajien näkökulmasta keväällä 2013. N=23. 

 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Jokseenkin samaa mieltä 2 8,7 8,7 8,7 

En osaa sanoa 3 13,0 13,0 21,7 

Jokseenkin eri mieltä 6 26,1 26,1 47,8 

Täysin eri mieltä 12 52,2 52,2 100,0 

Total 23 100,0 100,0  

 

 

TAULUKKO 14. Väite: TVT:n opetuskäyttö käyttö sopii omaan opetustyyliini. Keski-

Pohjanmaan peruskoulujen johtajien näkökulmasta keväällä 2013. N=23. 

 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Täysin samaa mieltä 12 52,2 52,2 52,2 

Jokseenkin samaa mieltä 8 34,8 34,8 87,0 

En osaa sanoa 2 8,7 8,7 95,7 

Jokseenkin eri mieltä 1 4,3 4,3 100,0 

Total 23 100,0 100,0  
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TAULUKKO 15. Väite: TVT:n hyödyntäminen opetussuunnitelman mukaisesti on 

hankalaa. Keski-Pohjanmaan peruskoulujen johtajien näkökulmasta keväällä 2013. N=23. 

 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Jokseenkin samaa mieltä 3 13,0 13,0 13,0 

En osaa sanoa 1 4,3 4,3 17,4 

Jokseenkin eri mieltä 12 52,2 52,2 69,6 

Täysin eri mieltä 7 30,4 30,4 100,0 

Total 23 100,0 100,0  

 

 

TAULUKKO 16. Väite: Kodin ja koulun yhteistyö on sujuvampaa tietotekniikan avulla. 

Keski-Pohjanmaan peruskoulujen johtajien näkökulmasta keväällä 2013. N=23. 

 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Täysin samaa mieltä 11 47,8 47,8 47,8 

Jokseenkin samaa mieltä 9 39,1 39,1 87,0 

En osaa sanoa 1 4,3 4,3 91,3 

Jokseenkin eri mieltä 2 8,7 8,7 100,0 

Total 23 100,0 100,0  

 

 

TAULUKKO 17. Väite: TVT:n opetuskäytöllä on positiivinen vaikutus oppilaan 

koulumenestykseen. Keski-Pohjanmaan peruskoulujen johtajien näkökulmasta keväällä 

2013. N=23. 

 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Jokseenkin samaa mieltä 12 52,2 52,2 52,2 

En osaa sanoa 8 34,8 34,8 87,0 

Jokseenkin eri mieltä 3 13,0 13,0 100,0 

Total 23 100,0 100,0  
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TAULUKKO 18. Väite: TVT:n opetuskäytöllä on positiivinen vaikutus oppilaan 

kouluviihtyvyyteen. Keski-Pohjanmaan peruskoulujen johtajien näkökulmasta keväällä 

2013. N=23. 

 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Täysin samaa mieltä 3 13,0 13,0 13,0 

Jokseenkin samaa mieltä 14 60,9 60,9 73,9 

En osaa sanoa 5 21,7 21,7 95,7 

Jokseenkin eri mieltä 1 4,3 4,3 100,0 

Total 23 100,0 100,0  

 

 

TAULUKKO 19. Väite: Koulumme omassa opetussuunnitelmassa on otettu huomioon 

tieto- ja viestintätekniikka. Keski-Pohjanmaan peruskoulujen johtajien näkökulmasta 

keväällä 2013. N=23. 

 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Täysin samaa mieltä 5 21,7 21,7 21,7 

Jokseenkin samaa mieltä 13 56,5 56,5 78,3 

En osaa sanoa 4 17,4 17,4 95,7 

Jokseenkin eri mieltä 1 4,3 4,3 100,0 

Total 23 100,0 100,0  

 

 

TAULUKKO 20. Väite: Koulumme opettajat ovat saaneet riittävästi koulutusta TVT:n 

opetuskäytöstä. Keski-Pohjanmaan peruskoulujen johtajien näkökulmasta keväällä 2013. 

N=23. 

 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Täysin samaa mieltä 2 8,7 8,7 8,7 

Jokseenkin samaa mieltä 5 21,7 21,7 30,4 

En osaa sanoa 8 34,8 34,8 65,2 

Jokseenkin eri mieltä 7 30,4 30,4 95,7 

Täysin eri mieltä 1 4,3 4,3 100,0 

Total 23 100,0 100,0  
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TAULUKKO 21. Väite: Koulumme oppilaat antavat ideoita tieto- ja viestintätekniikan 

käyttöön opetuksessa. Keski-Pohjanmaan peruskoulujen johtajien näkökulmasta keväällä 

2013. N=23. 

 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Täysin samaa mieltä 1 4,3 4,3 4,3 

Jokseenkin samaa mieltä 8 34,8 34,8 39,1 

En osaa sanoa 10 43,5 43,5 82,6 

Jokseenkin eri mieltä 4 17,4 17,4 100,0 

Total 23 100,0 100,0  

 

 

TAULUKKO 22. Väite: Opettajamme antavat toisilleen tukea TVT:n opetuskäytön 

ongelmatilanteissa. Keski-Pohjanmaan peruskoulujen johtajien näkökulmasta keväällä 

2013. N=23. 

 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Täysin samaa mieltä 10 43,5 43,5 43,5 

Jokseenkin samaa mieltä 10 43,5 43,5 87,0 

En osaa sanoa 1 4,3 4,3 91,3 

Jokseenkin eri mieltä 2 8,7 8,7 100,0 

Total 23 100,0 100,0  

 

 

TAULUKKO 23. Väite: Oppilaat saavat käyttää omia kännyköitään oppitunneilla osana 

koulutyötään (esim. ryhmätöissä ja projekteissa). Keski-Pohjanmaan peruskoulujen 

johtajien näkökulmasta keväällä 2013. N=23. 

 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Täysin samaa mieltä 2 8,7 8,7 8,7 

Jokseenkin samaa mieltä 7 30,4 30,4 39,1 

En osaa sanoa 6 26,1 26,1 65,2 

Jokseenkin eri mieltä 4 17,4 17,4 82,6 

Täysin eri mieltä 4 17,4 17,4 100,0 

Total 23 100,0 100,0  
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TAULUKKO 24. Väite: TVT:n opetuskäyttö tapahtuu vain tietokoneluokassa. Keski-

Pohjanmaan peruskoulujen johtajien näkökulmasta keväällä 2013. N=23. 

 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Jokseenkin samaa mieltä 2 8,7 8,7 8,7 

En osaa sanoa 1 4,3 4,3 13,0 

Jokseenkin eri mieltä 5 21,7 21,7 34,8 

Täysin eri mieltä 15 65,2 65,2 100,0 

Total 23 100,0 100,0  

 

 

TAULUKKO 25. Väite: Koulumme ei ole saanut käyttöönsä tarvitsemiaan TVT:n 

välineitä. Keski-Pohjanmaan peruskoulujen johtajien näkökulmasta keväällä 2013. N=23. 

 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Täysin samaa mieltä 1 4,3 4,3 4,3 

Jokseenkin samaa mieltä 6 26,1 26,1 30,4 

En osaa sanoa 4 17,4 17,4 47,8 

Jokseenkin eri mieltä 8 34,8 34,8 82,6 

Täysin eri mieltä 4 17,4 17,4 100,0 

Total 23 100,0 100,0  

 

 

TAULUKKO 26. Väite: Koulullamme on riittävästi teknistä tukea käytettävissään TVT:n 

käyttöön. Keski-Pohjanmaan peruskoulujen johtajien näkökulmasta keväällä 2013. N=23. 

 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Täysin samaa mieltä 3 13,0 13,0 13,0 

Jokseenkin samaa mieltä 9 39,1 39,1 52,2 

En osaa sanoa 3 13,0 13,0 65,2 

Jokseenkin eri mieltä 4 17,4 17,4 82,6 

Täysin eri mieltä 4 17,4 17,4 100,0 

Total 23 100,0 100,0  
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TAULUKKO 27. Väite: Koulullamme on riittävästi tietokoneita (kannettavia tai 

pöytätietokoneita) suhteessa oppilaiden määrään. Keski-Pohjanmaan peruskoulujen 

johtajien näkökulmasta keväällä 2013. N=23. 

 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Täysin samaa mieltä 2 8,7 8,7 8,7 

Jokseenkin samaa mieltä 10 43,5 43,5 52,2 

En osaa sanoa 2 8,7 8,7 60,9 

Jokseenkin eri mieltä 5 21,7 21,7 82,6 

Täysin eri mieltä 4 17,4 17,4 100,0 

Total 23 100,0 100,0  

 

 

TAULUKKO 28. Väite: Koulumme käytössä olevat laitteet ja ohjelmistot toimivat hyvin 

yhdessä. Keski-Pohjanmaan peruskoulujen johtajien näkökulmasta keväällä 2013. N=23. 

 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Täysin samaa mieltä 6 26,1 26,1 26,1 

Jokseenkin samaa mieltä 8 34,8 34,8 60,9 

En osaa sanoa 5 21,7 21,7 82,6 

Jokseenkin eri mieltä 3 13,0 13,0 95,7 

Täysin eri mieltä 1 4,3 4,3 100,0 

Total 23 100,0 100,0  
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