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Tiivistelmä 

Tutkielman tarkoituksena on selvittää, minkälaisia kokemuksia alakoulun opettajilla on sosiaa-
lisen median (some) opetuskäytöstä. Sosiaalinen media on ottanut vahvasti jalansijan niin op-
pilaiden kuin opettajien vapaa-ajasta, mutta samalla myös kasvattanut suosiotaan valtavasti 
myös koulumaailmassa. Jokainen tietää varmasti jonkin sosiaalisen median sovelluksen, ja siitä 
puhutaan paljon, niin hyvässä kuin pahassakin, mutta tarkkaa määritelmää siitä harva tietää. 
Monikaan ei tiedä, mitä kaikkia palveluita katsotaan kuuluvaksi sosiaaliseen mediaan. Sosiaa-
linen media eli some tarjoaa valtavasti erilaisia mahdollisuuksia, joita voi hyödyntää niin kou-
luissa opetuksessa kuin vapaa-ajan käytössä.  
 
Tutkimuksen tavoite oli selvittää alakoulun opettajien sosiaalisen median käyttöastetta niin va-
paa-ajalla kuin oppilaiden kanssa. Tutkimuksen tavoitteena oli kerätä tietoa myös siitä, miten 
sosiaalista mediaa hyödynnetään opetus- ja oppimistilanteissa päivittäisessä koulutyössä. Tut-
kimuksessa lisäksi kiinnosti opettajien saama koulutus sosiaalisen median opetuskäytön suh-
teen. Opettajien vastauksia on analysoitu swot-analyysimenetelmällä. Tutkimusote on kvalita-
tiivinen ja siinä on käytetty fenomenografista analyysia. Aineisto on koottu eri kanavien kautta 
tammi-helmikuussa 2018. Vastauksia kyselyyn on saatu kaikkiaan 39:ltä alakoulun opettajalta. 
Vastaajat työskentelevät kouluissa ympäri Suomen ja vastaajia löytyy jokaiselta alakoulun 
luokka-asteelta. Vastaajien ikä vaihtelee 24 ja 60 ikävuoden välillä.  
  
Yhteenvetona voidaan todeta, että sosiaalinen media on alakoulun opettajille tuttu ja jo laajalti 
käytössä opetuksessa. Jokainen kyselyyn vastannut opettaja hyödyntää sosiaalista mediaa toi-
sinaan omassa opetuksessaan, lähes kaikki vastaajat käyttivät sitä kuitenkin vapaa-ajalla päivit-
täin. Sosiaalisen median sovellukset ovat hyvin arkipäiväistyneitä ja niin yleisessä käytössä, 
ettei käytettäviä sovelluksia edes osata suoraan yhdistää sosiaaliseksi mediaksi. Sosiaalista me-
diaa hyödynnetään opetuskäytössä, mutta sen käytön katsotaan usein olevan huomaamatonta 
tai jopa tiedostamatonta. Tutkimukseen vastaajissa ilmeni mielipiteitä sosiaalisesta mediasta 
niin puolesta kuin vastaankin - puolestapuhujat vannoivat opetuksen monipuolistamisen ni-
meen ja vastaansanojat muun muassa puolestaan kritisoivat ruutuaikaa sekä sosiaalisen median 
käytön yliähkyä. Tutkimuksen SWOT-analyysin mukaan, sosiaalisen median sovelluksissa on 
nähtävissä paljon eri mahdollisuuksia haasteista huolimatta, ja sillä voidaan joissain tapauksissa 
havaita vaikutuksia oppilaiden motivaatioon. 
 
Avainsanat: Sosiaalinen media, opetuskäyttö, SWOT, alakoulu 
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1 Johdanto  

Sosiaalinen media on ollut osa opetusta jo vuosikymmeniä, esimerkiksi blogien kautta (Pönkä, 

Impiö ja Vallivaara, 2012). Sosiaalisen median sovellusten yleistyessä ja muuttuessa, siitä on 

tullut niin vahva osa arkea, ettei sen käyttöä enää usein edes erityisemmin tiedosteta. Sovellus-

valikoiman monipuolistuminen tarjoaa mielenkiintoisia näkökulmia opetukseen, kuinka var-

mistetaan, että opettajat pysyvät niiden kehityksessä mukana ja oppilaat saavat parhaat mah-

dolliset eväät niiden käyttöön? Mielenkiintoista on nähdä opetuksen seuraava tietotekninen 

aalto; sosiaalinen media seurasi tietokoneita ja Internetiä ja lähitulevaisuudessa tekoäly tulee 

olemaan kiinteä osa opetusta. 

Aihevalintaamme vaikutti oma aktiivisuutemme sosiaalisessa mediassa ja kiinnostus siihen, 

miten sitä voi itse opetuksessa hyödyntää. Halusimme selvittää sosiaalista mediaa opetuksessa 

käyttäneiden kokemuksia siitä, mitkä sovellukset toimivat ja mitä tulee ottaa ryhmän näkökul-

masta huomioon suunniteltaessa opetusta, jossa hyödynnetään sosiaalista mediaa. Sosiaalinen 

media opetuskäytössä on aiheena ajankohtainen, kirjallisuutta on olemassa, mutta sovellusten 

jatkuvasti kehittyessä niiden sisältö vanhenee nopeasti, varsinkin, jos sisältö painottaa pelkkää 

sovelluksen esittelyä sen pedagogisten vahvuuksien soveltamisen sijaan. 

Pro gradu -tutkielmamme avulla pyrimme selvittämään, miten sosiaalista mediaa hyödynnetään 

opetuskäytössä alakouluissa. Tarkastelemme aihetta luokanopettajien näkökulmasta, opiske-

lemme molemmat luokanopettajiksi, joten pääpaino on omalla alallamme. Sosiaalisella medi-

alla tarkoitetaan verkossa tapahtuvaa yhteisöllistä toimintaa, jota avataan tutkielmamme ensim-

mäisessä teoriaosassa yhdessä sosiaalisen median yleisimpien käsitteiden kanssa, kuvaten sa-

malla sitä, mistä kaikesta sosiaalinen media muodostuu. Sosiaalisen median käsitteen avaami-

nen ja sen sisällön linkittäminen opetukseen on yksi tutkielmamme keskeisistä asioista, sillä 

vaikka sosiaalisesta mediasta puhutaan paljon, ei aina huomata mitä kaikkea se pitää sisällään 

(Suominen, 2013). Tämä toi myös mukanaan oman haasteensa kyselylomakkeen suunnitteluun 

ja toteutukseen. Teoriaosassa tehdään lisäksi katsaus aiempaan tutkimukseen aiheesta.  

Luvussa kolme keskitytään sosiaalisen median opetuskäytön sovelluksiin ja kuvataan sitä, 

kuinka sosiaalista mediaa suomalaisissa luokkahuoneissa hyödynnetään. Kyselyn avulla on sel-

vitetty, millaisia eroja sosiaalisen median opetuskäytön käyttöasteissa on ja millaiset syyt ovat 
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tähän selittäviä tekijöitä. Sisäisiä ja ulkoisia tekijöitä pyritään kartoittamaan myös SWOT-ana-

lyysin kautta, sekä sitä, millaisia uhkia, mahdollisuuksia, heikkouksia ja vahvuuksia luokan-

opettajat kokevat sosiaalisen median opetuskäytöllä olevan. 

Sosiaalisen median ikärajat tuovat oman haasteensa sen opetuskäyttöön. Yleisin ikäraja sosiaa-

lisen median palveluissa on 13 vuotta ja osa sovelluksista nosti sen vielä vuonna 2018 tietotur-

vasyihin vedoten 16 vuoteen. Mitä tämä tarkoittaa alakoulun näkökulmasta? Pitkään on puhuttu 

diginatiivikäsitteen virheellisyydestä, sillä on havaittu kyseisellä ikäpolvella olevan todellisuu-

dessa suuriakin aukkoja digitaalisuuden perusominaisuuksista. Voidaanko kohta myös kumota 

ennakko-oletus suomalaisten alakoulun opettajien puutteellisista sosiaalisen median käyttötai-

doista? Natiivi someope hyppii luontevasti sovellusten välillä ja löytää niistä parhaat opetuk-

seen soveltuvat ominaisuudet liitutaulun ja karttakepin hyödyntämisen sijaan.  

Oppilaiden näkökulmasta tulevaisuuden työelämässä tulee osata hyödyntää niin sosiaalista me-

diaa kuin tietotekniikkaakin monipuolisesti. Tutkimuksessa on pyritty selvittämään, mikä on 

sosiaalisen median näkökulmasta keskeinen opittava sisältö. Tulisiko huomio kiinnittää palve-

luiden alati muuttuessa, ennemmin yleisiin sosiaalisen median käyttötaitoihin, kuten kriittiseen 

ajatteluun ja turvalliseen sisällön tuottamiseen sekä jakamiseen, pelkkien sovellusten toimin-

nallisuuksien sijaan. Monilukutaito ja lähdekriittisyys liittyvät vahvasti sosiaalisen median ope-

tuskäytön merkitykseen ja siksi onkin erityisen tärkeää, että oppilaat saavat samanlaiset lähtö-

kohdat sen turvallisen käytön opetteluun jo koulumaailmassa. 
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2 Sosiaalinen media alakoulukontekstissa 

Sosiaalinen media on kiinteä osa nykypäivän yhteiskuntaa ja sen rooli on havaittavissa myös 

koulumaailmassa. Turvallisen käytön lisäksi oppilaiden on hyvä oppia sosiaalisen median vas-

tuullista käyttämistä ja lähdekriittisyyttä. Sosiaalisen median avulla opetusta voidaan toteuttaa 

yhteisöllisemmin ja aktiivisemmin, oppilaiden omien mielenkiinnon kohteiden kautta. Sosiaa-

linen media on nähty jo vuonna 2012 niin merkittävänä osana yhteiskuntaa, että Opetushallitus 

on luonut sen opetuskäyttöä varten suositukset. (Opetushallitus, 2012) Perusopetuksen opetus-

suunnitelman perusteissa (Opetushallitus, 2016) ei puhuta suoraan sosiaalisesta mediasta muuta 

kuin arvokasvatuksen osalta, jossa se nähdään yhtenä lasten ja nuorten arvomaailmaa muok-

kaavana tekijänä. Tämä luku avaa sosiaalisen median käsitettä paneutuen siihen niin yleisellä 

tasolla, kuin myös koulumaailman näkökulmasta. Luvussa on myös perustelut sille, miksi 

olemme valinneet juuri nämä käsitteet tutkimukseemme ja miksi olemme jättäneet jotain mah-

dollisesti keskeisiäkin käsitteitä ulkopuolelle.  

2.1 Sosiaalisen median käsitteet  

Sosiaalisen median palvelut on koottu niiden toiminnallisuuksien perusteella, alakäsitteitä ovat 

linkkien ja uutisten jakopalvelut (esim. Reddit, Digg), blogipalvelut (esim. Tumblr, Blogger), 

mikroblogipalvelut (esim. Twitter), yhteistyöpalvelut (esim. Wikipedia, Google Sites), media-

palvelut (esim. Pinterest, Instagram, Snapchat, Prezi), yhteisöpalvelut (esim. Facebook, 

Google+) ja virtuaalimaailmat (esim. Habbo). Jaottelu pohjautuu Kallialan ja Toikkasen (2009) 

tekemään jaotteluun sosiaalisen median opetuskäyttöön soveltuvista välineistä, esimerkit on 

kuitenkin päivitetty vuonna 2018 käytössä oleviin palveluihin. Koimme näiden olevan keskei-

siä nimenomaan opetuskäytössä olevia palveluita, sillä halusimme rajata kyselymme ulkopuo-

lelle kodin ja koulun välisen viestinnän.  

2.2 Sosiaalinen media 

Sanastokeskus TSK (Sanastokeskus TSK ry, 2010) määrittelee sosiaalisen median olevan tie-

toverkkoja ja tietotekniikkaa hyödyntävä viestinnän muoto, jossa käsitellään vuorovaikuttei-

sesti ja käyttäjälähtöisesti tuotettua sisältöä ja luodaan sekä ylläpidetään ihmisten välisiä suh-

teita. Sanastokeskuksen näkemysten mukaan termi sosiaalinen tai yhteisöllinen media terminä 
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ei kuvaa täsmällisesti sosiaaliseen mediaan kuuluvaa toimintaa, sillä sosiaaliseen mediaan kuu-

luvan toiminnan ei välttämättä tule olla yhteisöllistä. Kaplan ja Haenlein (2010, 61) määrittele-

vät artikkelissaan sosiaalisen median sovelluksiksi, joiden käyttämiseen tarvitaan internetiä. 

Sosiaalinen media mahdollistaa vapaasti monenlaisen sisällön tuottamisen ja jakamisen käyttä-

jien välillä.  

Kalliala ja Toikkanen (2009, 18) puolestaan määrittelevät sosiaalisen median prosessiksi, jossa 

yksilöt ja ryhmät rakentavat yhteisiä merkityksiä sisällön, internet-yhteisöjen ja verkkotekno-

logian avulla. Sosiaalisen median avulla oppilaat voivat pysyä ajan tasalla, käsitellä tietotulvaa, 

kirjoittaa ja julkaista omia tuotoksiaan sekä käyttää erilaisia multimediapalveluita, kommuni-

koida toisten kanssa tai liittyä virtuaalimaailmaan ja verkkoyhteisöihin. Tilastokeskuksen 

(2010) mukaan internet muuttaa median sisällön käytön, jakamisen ja tuottamisen - tällöin syn-

tyy uusi, yhteisökeskeinen, sosiaalinen media. Sosiaalisessa mediassa jokaisella käyttäjällä on 

mahdollisuus tuottaa tai julkaista moninaista sisältöä verkkoon. Sana “sosiaalinen” määritellään 

tilastokeskuksen (2010) mukaan yhdessä kokemiseksi. Yhteenvetona voitakoon todeta, että so-

siaalisen median termiä kuvaa internetpohjaiset sovellukset, joilla voidaan pitää yhteyttä toisiin 

sekä jakaa ja tuottaa sisältöä monipuolisella tavalla.  

Mäntymäki (2012) kuvailee, että sosiaalinen media on muuttanut toimintatapojamme muun 

muassa työnteon, kommunikoinnin, tiedon hankinnan ja jäsentämisen sekä sosiaalisten suhtei-

den ylläpidon ja rakentamisen suhteen. Sosiaalinen media on valtavasti kasvattanut suosiotaan 

ja siitä onkin tullut tärkeä keskustelunaihe yleisellä tasolla sekä opetuksessa viimeisten vuosien 

aikana. Sosiaalisen median käyttö on verrattain tuore ilmiö; sen palvelut on luotu 2000-luvun 

alkupuolella ja jotkin palvelut ovat vasta myöhemmin ottaneet tuulta alleen. Tällaisia palveluita 

ovat esimerkiksi Twitter ja Facebook, jotka ovat kasvattaneet suosiota maailmanlaajuisesti ih-

misten keskuudessa.  

Kangas, Lundvall ja Sintonen (2008) kirjoittavat, että median fyysinen muoto on muuttunut 

vuosien takaisesta nykyaikaan nähden erittäin merkittävästi; käyttömäärä on lisääntynyt ja eri-

laiset sovellukset ovat korvanneet aiemmat. Myös käyttötottumukset ovat kokeneet erittäin 

merkittävän muutoksen. Monikanavaisuus on tullut osaksi oppilaiden arkipäivää - useat mediat 

ovat auki limittäin. Oppilaat rakentavat identiteettiään verkossa tai kokeilevat siellä erilaisia 

rooleja tilanteen mukaan; he etsivät omien mielenkiinnonkohteidensa vastaavaa sisältöä, arvoja 
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ja ajatuksia sekä laajentavat tuttavapiiriä erilaisissa verkkoympäristöissä. Tärkeimmät sosiaali-

sen median vapaa-ajankäytön intressit ovat oppimisessa, kuluttamisessa, rentoutumisessa sekä 

ajan tasalla pysyttelemisessä.   

Kangas ym. (2008) toteavat, että yhteiskunnan muuttuessa ja arjen teknologisoituessa myös 

koulun merkitys oppilaiden maailmankatsomusten muokkaajana on muuttunut. Median ja eri-

laisten vertaisryhmien merkitys on lisääntynyt merkittävästi ja oppiminen tapahtuu yhä enem-

män perinteisten oppimisympäristöjen ulkopuolella. Toimintaympäristö muuttuu teknologian 

jatkuvan läsnäolon, esimerkiksi älylaitteiden tai internetin, vuoksi.  

Muutoksen käsissä olevat toimintaympäristöt haastavat perinteisen lukemisen tavat ja oppimis-

tyylit. Kirjan merkitys oppilaiden päävälineenä tulee väistymään sosiaalisen median myötä. 

Uudet lukemisen taidot ovat sosiokulttuurisia, moniaistillisia ja vaativat monilukutaidon osaa-

mista. Oppilaiden on ymmärrettävä viestin sisältö ja osattava kyseenalaistaa, keskustella ja tuot-

taa sekä hakea itse lisätietoa. Tämä internetin ja moninaisten älylaitteiden kehittymisen myötä 

syntynyt osallisuuden kulttuuri haastaa jo perinteisen käsityksen oppimisesta ja opettamisesta. 

Kangas ym. (2008) kirjoittavat, että yhdeksi perusopetuksen tärkeimmistä tavoitteista nousee 

täten oppilaiden kannustaminen yhteisöllisen kulttuurin edistämiseen. Oppilaille tulee tehdä 

selväksi, että kaikki heidän toimensa ja yksilölliset ratkaisunsa, kuten toiminta, tiedon jakami-

nen sekä ajattelu, tulee olla eettisesti kestäviä.  

Sosiaalisen median käytössä piilee myös riskinsä. Pönkä (2017) mainitsee, että sosiaalisen me-

dian käytössä tärkeässä asemassa ovat huijausten, valheellisen tiedon sekä tekaistujen profiilien 

tunnistamisen oppiminen. Lähdekritiikin, mediakriittisyyden sekä monilukutaidon oppiminen 

ovat tärkeässä roolissa, jotta sosiaalista mediaa voidaan käyttää turvallisesti ja hyödyllisesti. 

Pönkä (2017) sanoo sosiaalisen median käytön ja siihen kuuluvan osaamisen liittyvän jo yleis-

sivistykseen - se ei ole enää niinkään välinetaito vaan oppimissisältö.  

Oppilaat käyttävät päivittäin valtavasti aikaa sosiaalisen median parissa. Pönkä (2017) kirjoit-

taa, että käyttö ei kuitenkaan ole monipuolista. Oppilailla on käyttökokemusta lähinnä sosiaa-

lisen median viihdekäytöstä sekä yhteydenpidosta kavereihin, mutta sosiaalisen median taidot 

oppimiseen tai työelämää varten ovat heillä vielä opettelussa. Koulun tulisi panostaa sosiaalisen 

median opetettavaan sisältöön ja antaa aikaa sekä mahdollisuus tehdä pohdintoja kriittisen ajat-

telun kehittämiseksi. Harvalla oppilaalla on kokemusta sosiaalisen median hyötykäytöstä ennen 

kuin sitä opetetaan koulussa. Kouluun sekä opettajaan kohdistuvat täten moninaiset paineet. 
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Painetta luovat niin työelämä, kodit sekä koko ympäröivä yhteiskunta. Uusi ja jatkuvasti muun-

tautuva teknologia antaa haasteen, jonka mukana oppilaiden tulee pysyä. Myös uusi opetus-

suunnitelma antaa oman paineensa oppilaiden monipuoliselle oppimiselle. Opetussuunnitel-

massa ei suoranaisesti mainita sosiaalista mediaa, mutta samaa asiaa tarkoitetaan puhuttaessa 

erinäisistä vuorovaikutuksista, tiedon jakamisesta sekä digitaalisista ympäristöistä. 

Pönkä (2017) kirjoittaa, että koulun kasvatuksellisesta näkökulmasta katsottuna, olisi tärkeää, 

että oppilaiden eettistä ja vastuullista toimintaa verkossa toimiessa korostettaisiin. Tähän luo 

kuitenkin Pönkän mukaan suuren haasteen opettajien oma kokemattomuus sosiaalisesta medi-

asta. Jotta opettaja voisi opettaa oppilaita parhaalla mahdollisella tavalla, tulisi hänen tuntea 

sosiaalisen median palveluita itse hyvin. Hallussa tulisi olla muun muassa erilaiset tiedon jaka-

misen, tiedon hankkimisen, sisällöntuotannon sekä yhteisöllisen työskentelyn alustat.  

Katsaus ajassa taaksepäin 10 vuoden takaiseen sosiaalisen median maailmaan, näyttäytyy kovin 

erilaisena. Silloin huipulla olivat muun muassa IRC-Galleria ja Habbo Hotel -pelimaailma. 

Pönkän (2017) mukaan tämän jälkeen sosiaalisen median huipun ovat valloittaneet Youtube, 

Facebook sekä Twitter. Sosiaalisen median käsite vakiintui 2009. Sosiaalista mediaa on käy-

tetty alusta alkaen pääasiassa älylaitteilla.  

Sosiaalisen median käyttösääntöihin sisältyvät samat eettiset lainalaisuudet, jotka koskevat 

koko muutakin maailmaa. Ruhala ja Salokoski (2008) kirjoittavat, että lasten kanssa tulisi kes-

kustella mitä on oikea ja väärä sekä erinäisistä valinnoista ja niihin liittyvistä arvoista sosiaali-

sen median kentällä. Sosiaalinen media ei ole arvovapaa alue. 

Mäntymäen (2012, 10) mukaan sosiaalisen median osatekijöitä ovat suhteet, ryhmät, läsnäolo, 

identiteetti ja maine. Läsnäololla tässä artikkelissa tarkoitetaan tietoisuutta siitä, että palvelussa 

on muitakin paikalla olevia käyttäjiä. Suhteiden katsotaan liittyvän muiden käyttäjien kanssa 

koettuun yhteenkuuluvuuden tunteeseen ja ryhmät voidaan kokea jopa käyttäjien muodosta-

mina erinäisinä yhteisöinä.  

Opetushallituksen suosituksessa (Opetushallitus, 2012) mediataidot koetaan tiiviiksi osaksi yh-

teiskunnan kansalaistaitoja - kuka tahansa kansalainen voi toimia sosiaalisessa mediassa tuot-

tajana, kuluttajana ja vaikuttajana. Yksi koulun tehtävistä on tukea näitä rooleja ohjaamalla 

oppilaita vastuulliseen osallisuuteen ja ymmärtämään vastuullisen käyttämisen sääntöviidak-
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koa. Nykyaikaiset, ja lähes kaikkien saatavilla olevat, mobiililaitteet ja älypuhelimet monipuo-

listavat jo olemassa olevia oppimisympäristöjä. Oppimista siirretään pois pulpetin äärestä eri 

tilanteisiin ja paikkoihin.  

Opetushallituksen (Opetushallitus, 2012) yksi tärkeistä tavoitteista, annetuilla sosiaalisen me-

dian opetuskäytön linjauksilla, on edistää toimintatapojen kehittymistä, joilla voidaan luoda jo-

kaiselle lapselle tasavertaiset mahdollisuudet oppia sosiaalisen median hyödyntämistä. Suosi-

tukset eivät anna kuitenkaan tarkkoja ohjeita siitä, miten ja mitä sovelluksia tulisi oppilaiden 

kanssa käyttää. Koulujen toimintamallit sosiaalisen median opetuskäytön suhteen laaditaan yh-

teistyössä opetushenkilöstön ja tietohallinnon kesken. Sovellusten ja sosiaalisten median pal-

veluiden valinnassa tulee huomioida eri-ikäiset oppilaat, ikärajakysymykset ja oppilaiden eri-

laiset oppimistyylit. Palveluntarjoajien ikärajasuosituksia tulee noudattaa. Opettajan täytyy 

huolehtia täten siitä, että sosiaalisen median käyttö on kaikille turvallista sekä erinäisten sää-

dösten, lakien ja hyvien käytöstapojen mukaista. Kenenkään ei tule joutua häirityksi, kiusatuksi 

tai luvattoman materiaalin julkaisun kohteeksi.  

Kalliala ja Toikkanen (2009,12) kirjoittavat, että sosiaalinen media tekee oppilaiden työsken-

telytavoista monipuolisempia. Sosiaalisen median katsotaan olevan työkalu, jota käytetään niin 

opetuksessa kuin vapaa-ajallakin. Sosiaalista mediaa ei tulisi nähdä itsessään tärkeänä, vaan se 

tulisi nähdä pelkästään välttämättömänä käyttövälineenä, jolla oppimista tapahtuu.  

Haasio ja Haasio (2008, 44) kirjoittavat, että sosiaalinen media mahdollistaa yhteistyön väli-

matkojenkin takaa. Kielten opetuksessa tämä korostuu entisestään - voidaan tehdä yhteistyötä 

paikallistahojen kanssa, jolloin oppimisesta tulee entistä tehokkaampaa. Sosiaalinen media tar-

joaa kattavat mahdollisuudet monipuoliseen opetuksen järjestämiseen. Opettaja voi muun mu-

assa tehdä erinäisiä oppimisympäristöjä verkkoon tai tarjota oppimisen työkaluja, joilla voidaan 

määritellä ennalta tietty oppimisen tavoite. Sosiaalisen median opetuskäytön hyödyt voidaan 

tiivistetysti nähdä tehokkaampana ajankäyttönä, kattavampana vertaistukena, yhteisöllisyyden 

kasvamisena, monipuolisempina mahdollisuuksina, tarvittavan tiedon nopeampana saatavuu-

tena, ongelmanratkaisukyvyn kehittymisenä sekä mahdollisuutena kokonaisuuksien hallintaan.  

2.3 Aiemmat tutkimukset 

Pietiläinen (2017) on tutkinut Pro Gradu -tutkielmassaan opettajien, oppilaiden ja vanhempien 

näkemyksiä sosiaalisen median hyödyistä ja haasteista. Vaikka lasten ja nuorten sosiaalisen 
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median käyttö on varsin aktiivista vapaa-ajalla, käyttö koulumaailmassa on kuitenkin melko 

vähäistä. Pietiläinen selvittää tutkielmassaan sosiaalisen median hyötyjä sekä ongelmatilan-

teita, joiden parissa opettajat, oppilaat sekä vanhemmat painivat. Tutkimuskohteeksi on vali-

koitunut myös vuorovaikutus ja sen laatu oppilaiden, opettajien ja vanhempien välillä.  

Pietiläisen (2017) tutkielman mukaan sosiaalinen media tarjoaa käyttäjälle paljon hyötyjä, 

mutta myös haasteita. Lähes kaikki haastateltavat kokivat haastavaksi kiusaamistapaukset, työn 

ja vapaa-ajan käytön rajan hämärtymisen sekä erinäiset fyysiset ongelmat; unettomuus, keskit-

tymisongelmat ja liikunnan puute. Hänen mukaansa vastaajat toivat esiin myös sosiaalisen me-

dian hyötyjä. Hyötyinä koettiin muun maussa verkostoituminen, tiedon jakaminen ja yhteistyön 

lisääntyminen. Lisäksi asioiden sopiminen ja hoitaminen helpottuivat. Pietiläinen tiivistää: 

“tässä tutkimuksessa saatujen tulosten perusteella voi todeta, että sosiaalinen media tuo muka-

naan monia haasteita, mutta oikein käytettynä se voi luoda myös paljon mahdollisuuksia sekä 

lasten että aikuisten elämään.” (2017, 2).  

Kasvatustieteissä mediakasvatuksen ja nykypäiväistyneen sosiaalisen median käytön tutki-

musta tehdään kasvatuksen, kehityksen, opetuksen ja oppimisen tukemiseksi. Median ja sen 

kehityksen on katsottu kuitenkin olleen kiinnostuksen kohteina niin kauan kuin viestimiä on 

ollut olemassa. Tutkimukset ovat keskittyneet aluksi opetuksen sisällöissä mediatieteen lähtö-

kohdista katsottuna teoreettisiin linjauksiin. Liki kahdenkymmenen viimeisen vuoden aikana 

painopiste on kuitenkin siirtynyt entistä enemmän pedagogisiin opetuksen käytäntöihin ja vuo-

rovaikutuksellisiin oppimistilanteisiin. (Kotilainen 2001)   

Sosiaalisen median käsitteen katsotaan vakinaistuneen vasta viime vuosina. Kotilaisen (2001) 

kirjoittamassa väitöskirjasta puhutaan silloisista sosiaalisen median kohteista viestintä- tai me-

diakasvatuksen termein. Kotilainen (2001) kirjoittaa väitöskirjaa varten tekemässä tutkimuk-

sessaan, että viestintäkasvatukseen panostavat enemmän yläkoulun kuin alakoulun opettajat. 

Tutkimuksessa mukana olleet yläkoulun aineenopettajat olivat kouluttautuneita viestintään tai 

viestintäkasvatukseen, jolloin heidän käyttämänsä aika viestintäkasvatukseen oli suurempi kuin 

alakoulun opettajilla. Koulutuksen käyneet yläkoulun aineenopettajat kokivat Kotilaisen (2001) 

mukaan myös viestintäkasvatuksen ja medialukutaidon tärkeämmäksi kuin alakoulun opettajat. 

Viestintäkasvatuksen tavoitteena on lisätä oppilaiden kriittisyyttä tiedon suhteen, sekä kehittää 

ilmaisutaitoa ja tiedonhankinnallisia taitoja. Tutkimuksen mukaan opettajat kokevat viestimien 

kanssa työskenneltäessä tärkeinä oppilaiden vuorovaikutusta, yhteistyötä ja kokemuksellisuutta 
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painottavat työtavat. Pienten alakoulujen luokanopettajat painottavat erityisesti viestintäkasva-

tuksessa tietoteknistä mediaa.  

Suurimpana ongelmana opettajat kokevat Kotilaisen (2001) tutkimuksen mukaan tieto- ja vies-

tintätekniikan koulutuksen vähäisyyden niin perus- kuin täydennyskoulutuksessakin. Ongel-

miksi on nostettu esiin myös rahan, ajan ja oppimateriaalin puute. Tutkimuksen mukaan opet-

tajien oma historia ja taustat vaikuttavat merkittävästi - opettajat, jotka pitivät itseään ammatti-

taitoisina, omaavat jonkinlaista mediataitoa. Opettajat kertoivat olevansa kiinnostuneita ai-

heesta ja halustaan kehittyä. Lisäksi heiltä löytyi kyky uskaltautua ottamaan median teemoja 

mukaan opetukseen.  

Kotilainen (2001) kirjoittaa, ettei kaikki tämä tapahdu itsestään, vaan viestintäkasvatustyö tar-

vitsee tukea. Tukimuotoja voisivat olla muun muassa oppimateriaalin saatavuus ja viestintä-

kasvatuksen (jatko)koulutus sekä alan tutkijoiden ja opettajien tiivis yhteistyö ja kokemusten 

jakaminen. Kotilaisen (2001) väitöskirjan tutkimustulosten mukaan opettajan näkökulmasta 

mediakasvatusta edistäviä tekijöitä ovat esimerkiksi opettajan oma medialukutaito, aktiivisen 

oppimisen työtapojen osaaminen sekä rohkeus käyttää erilaisia teemoja. Edistämisen myötä-

vaikuttajina toimivat myös opettajan oma motivaatio, sitoutuminen ja kiinnostus mediakasva-

tusta kohtaan. Edistämistä hidastavina tekijöinä katsotaan puolestaan olevan esimerkiksi me-

diakasvatuksen toteuttamiseen ja suorittamiseen liittyvät ongelmat.  
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3 Sosiaalisen median sovellukset ja niiden opetuskäyttö 

Tässä luvussa keskitytään sosiaalisen median opetuskäytön sovelluksiin ja kuvataan sitä, 

kuinka sosiaalista mediaa suomalaisissa luokkahuoneissa hyödynnetään. Kuitenkin sen sijaan, 

että kuvattaisiin pelkästään yksittäisen sovelluksen toimintoja, painotetaan sovelluksia niiden 

toiminnallisuuden kautta, käsiteluvussa tehdyn jaottelun mukaan. Sosiaalisen median sovelluk-

set muuttuvat ja vaihtuvat välillä nopeallakin tahdilla, joten merkityksellisempänä pidetään nii-

den toiminnallisuutta ja opetuskäyttöön tarjoamia työskentelymahdollisuuksia, varsinaisen so-

velluksen esittelyn sijaan. Välillä jonkin sovelluksen käyttö on kuitenkin niin vakiintunut, että 

on lukijankin kannalta mielekästä mainita sovelluksen nimi, helpottaakseen toiminnallisuuden 

hahmottamista.  

3.1 Sosiaalisen median opetuskäyttö 

Opetushallitus (Opetushallitus, 2012) antoi suositukset sosiaalisen median opetuskäytöstä 

muun muassa perusopetuksen järjestäjille. Suosituksilla on pyrkimys edistää oppilaiden mah-

dollisuuksia oppia käyttämään sosiaalista mediaa osana yhteiskunnan kansalaistaitoja. Opetus-

hallitus kertoo sosiaalisen median käytön suosituksissa, että kolme tärkeintä tekijää sosiaalisen 

median opetuskäytössä ovat palveluiden moninaisuus, tiedonhallinta ja sosiaalinen ulottuvuus. 

Nykyaikaisen tieto- ja viestintätekniikan hyödyntäminen älylaitteiden avulla on helposti kaik-

kien ulottuvilla. Käyttö on mahdollista oppimisympäristöstä riippumatta. Opetushallituksen 

mukaan sosiaalisen median turvallinen käyttäminen edellyttää toimintatapojen omaksumista. 

Sosiaalisen median käytöllä voidaan tukea monipuolisilla keinoilla oppilaiden oppimisproses-

sia; sekä aktivointi että motivointi ovat oppilaslähtöisiä. Jokainen yksilö ja yhteisö tulisi huo-

mioida, jotta oppiminen ja sen tukeminen sekä epävarmuus ja tietotaidon puute tulisivat huo-

mioiduksi palveluita käytettäessä. Opetushallitus (Opetushallitus, 2012) määrittelee opetuskäy-

tön tarkoittavan kaikkea toimintaa, joka liittyy oppimiseen ja opetukseen, ja jossa käytetään 

sosiaalisen median välineitä. Sosiaalinen media mahdollistaa koulun sisällä tapahtuvaan ope-

tuskäyttöön erilaisia vuorovaikutusvälineitä, mahdollisuuksia monipuoliseen sisällön jakami-

seen sekä julkaisemiseen, verkostoitumiseen ja nopean tiedon etsintään. Sosiaalisen median 

opetuskäyttö antaa myös monipuoliset mahdollisuudet eriyttämiseen; täten niin oppimisvai-

keuksiset kuin erityislahjakkaat oppilaat saavat kattavammin tukea.  
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Opetushallitus (Opetushallitus, 2012) ohjeistaa, että oppilaita tulee kannustaa ja tukea sosiaali-

sen median käytössä ja esimerkiksi verkossa tapahtuviin keskusteluihin osallistumisessa. Op-

pilaille tulee tarjota tilaisuuksia muun muassa blogien ja wikipalveluiden käyttöön sekä harjoi-

tella monipuolista kuvien ja videoiden jakamista. Tavoitteena on hyödyntää sosiaalista mediaa 

oppilaiden välisissä yhteistyöprojekteissa. Oppilaille tulee tarjota mahdollisuus eri oppiainei-

den merkeissä harjoitella valtavan tietotulvan hallintaa ja tiedon keräämistä, ja oppia ymmärtä-

mään luotettavien lähteiden ja relevantin tiedon tunnusmerkit. Nykyään on myös äärettömän 

yleistä, että luokka voi opettajan avustuksella tehdä oman blogin, josta myös huoltajat ja van-

hemmat pääsevät osalliseksi lasten kehittymistä ja koulussa opittuja asioita, nykyaikaiseen tyy-

liin.  

Pönkä (2017) kirjoittaa, että sosiaalisen median merkitys oppilaiden kuin työelämän sekä koko 

yhteiskunnan toiminnassa kasvaa yhä vahvasti. Sosiaalisen median käytöllä on nähty lukuisia 

mahdollisuuksia; muun muassa laajentuva oppimisympäristö, yhteisöllisen oppimisen työtilat 

sekä eriyttämisen välineet ja yksilöllistä oppimista tukevat työkalut ovat kaikki helposti saata-

villa. Mäntymäki (2012) pitää sosiaalisen median vahvuutena perinteiseen mediaan verrattuna 

nopeaa tiedonjakoa lukuisista eri näkökulmista, jonka vuoksi hänen mielestään myös medialu-

kutaidon ja lähdekriittisyyden rooli kasvaa entisestään. Perusopetuksen opetussuunnitelman pe-

rusteet (Opetushallitus, 2016) ohjeistavat tunnistamaan ja tarkastelemaan sosiaalisesta mediasta 

saatua informaatiota myös kriittisesti. Kriittisyys käsitetään usein negatiivisena asiana, vaikka 

todellisuudessa kriittinen ajattelu sisältää paljon muutakin. Herkman (2007) toteaa kriittisyyden 

olevan uteliaisuutta, kyseenalaistavuutta, totuudellisuutta ja yhteiskunnallisuutta. Kaikki nämä 

edellä mainitut taidot ovat arvoja, joita tulevaisuudessa tarvitaan. Pinnallisen kriittisen ajattelun 

sijaan voidaan kriittisen ajattelun avulla saada rakennettua oppimistapoja, jotka tukevat elin-

ikäistä oppimista, sillä utelias oppija janoaa lisää tietoa.  Vaikka mediakasvatuksen osalta 

OPS:ssa ei suoraan mainita sosiaalista mediaa, voidaan se nähdä osana sitä; "Mediakasvatus 

tähtää mediasisältöjen tulkitsemiseen ja tuottamiseen ja niiden ymmärtämiseen kulttuurisena 

ilmiönä. Puhe- ja viestintäkulttuurien opetus vahvistaa vuorovaikutus- ja viestintätaitoja." 

(Opetushallitus, 2016). OPS:ssa sosiaalisten taitojen kehitys nähdään monipuolisena kokonai-

suutena, jonka oppimisen osana ovat erilaisten oppimisympäristöjen hyödyntäminen. Kalliala 

ja Toikkanen (2009) näkevätkin opettajan roolin ohjaajana, työelämän ja vapaa-ajan kannalta 

merkittävien tietotaitojen viidakossa.  

Sosiaalisen median motiiveina voidaan nähdä käyttömotiiveja, jotka kuvaavat syitä käytön ta-

kana ja sisällön tuottamisen motiiveja, jotka taas kertovat, miksi sisältöä halutaan sosiaaliseen 
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mediaan tuottaa (Matikainen, 2011). Oppitunneilla motivaatiot voidaan nähdä pakon sanele-

mina; opettaja on päättänyt, että tunnilla käytetään sosiaalista mediaa. Motiiveja opettajan va-

linnan takana voi olla lukuisia, kuten oppiminen, luovuus tai jopa arvo-odotukset. Sosiaalisen 

median opetuskäyttöön kannustaa myös vastavuoroisuus, joka tuo useampaan aineeseen kaiva-

tun yhteyden toiminnassa. Motiivit sosiaalisen median takana ovat Matikaisen (2011) tekemien 

havaintojen mukaan yksilöllisiä ja vaihtelevia, mutta kuitenkin hyvin usein positiivisia. Sosi-

aalisen median koetaankin tuottavan hyvää ja sen avulla henkilö pystyy ilmaisemaan itseään 

sekä luomaan keskustelua ja vuorovaikutteisuutta, kannustamista ja yhteiskunnallista osallistu-

mista (Matikainen, 2011). Näin kannustavista näkökulmista tarkasteltuna sosiaalisen median 

opetuskäyttö on helppo perustella. Vollumin (2014) saamien tutkimustulosten mukaan sosiaa-

lisen median avulla voidaan lisätä sosiaalista läsnäoloa, joka taas puolestaan voi lisätä oppimis-

kokemuksia ja parempia saavutuksia opetuksessa. Oikein käytettynä oppilaita voidaan siis si-

touttaa paremmin, mikä taas johtaa parempiin oppimistuloksiin. 

Sosiaalisen median opetuskäyttö ei aina tarkoita oppilaan toimintaa sosiaalisessa mediassa, 

vaan siihen voidaan laskea myös esimerkiksi oppituntien suunnittelu, jolloin opettaja hakee 

idean omien sosiaalisen median verkostojensa kautta. Näitä voivat olla esimerkiksi erilaiset 

Facebookin opettajaryhmät, Pinterest tai vaikkapa Googlen yhteisöpalvelut. Erityisen mielen-

kiintoista näiden palveluiden käytöstä tekee se, kuinka helposti ideat ovat jaettavissa ja saata-

villa myös maailmanlaajuisesti. Opettajat etsivät sosiaalisen median avulla ideoita, luovat ver-

kostoja ja keskustelevat kasvatukseen liittyvistä aiheista (Hunter, 2018). Luokanopettajan työtä 

kuormittaa se, jos jokainen idea täytyy keksiä itse. Opettajan työssä voi olla haastavaa sen yk-

sinäisyys. Oppilasta koskevat asiat ovat vaitiolovelvollisuuden alaisia, mutta niistä voidaan tiet-

tyyn pisteeseen asti puhua ilman asianomaisten tunnuspiirteitä. Vertaistuki voi olla varsinkin 

aloittelevalle opettajalle erittäin tärkeää. Näiden edellä mainittujen syiden vuoksi vastaavat ryh-

mät ja jakopalvelut vaikuttavat positiivisesti myös opettajan työssä jaksamiseen. 

3.2 Sosiaalisen median opetuskäytön riskit 

Sosiaalisen median käyttöön liittyy paljon riskejä, kuten esimerkiksi turvallisuuteen liittyviä 

tekijöitä, mitä kannattaa jakaa ja kenelle, mitkä ovat ikään sopivia sovelluksia, kiusaaminen ja 

ajankäytön hallinta. Nämä riskit koskevat erityisesti lapsia, joten on tärkeää, että somen käyttöä 

saa harjoitella ohjatusti turvallisessa ympäristössä. Jokaisella oppilaalla tulisi olla yhtäläiset 

mahdollisuudet oppia sosiaalisen median turvallista ja järkevää käyttöä, vaikka kouluissa ja 
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kotona saattaa olla huomattavia eroja laitteissa ja opetusvälineissä. Yleinen mielipide lienee, 

että pienen pohjoisen paikkakunnan kyläkoulun ja Helsingin normaalikoulun välillä saattaa olla 

todella suuri kuilu esimerkiksi budjettierojen vuoksi. Täten tulisi siis pyrkiä varmistamaan, ettei 

oppilaiden opintomenestys kärsi tämän kuilun vuoksi, varsinkin nivelvaiheissa, kuten yläkou-

luun siirryttäessä tai esikoululaisten siirtyessä koulumaailmaan. Pyrimme tutkimuksemme 

avulla kartoittamaan, onko opettajien sosiaalisen median opetuskäytön käyttöasteella havaitta-

vissa yhteyttä mielipiteisiin, asetettuihin ennakkoluuloihin tai muihin tekijöihin.  

Eettisesti ajateltuna sosiaalisen median opetuskäyttöä voidaan tarkastella useammasta näkökul-

masta. Keskeisimpinä ovat kuitenkin ikärajat; milloin oppilas on riittävän kypsä tuottamaan 

sisältöä sosiaaliseen mediaan ja toisaalta myös tarkastelemaan sitä. (Herkman, 2007). Herkman 

(2007) totesi jo yli kymmenen vuotta sitten yhä suuremman osan mainonnasta olevan epäsuoraa 

markkinointia. Sosiaalisen median myötä mainonnan rajat ovat hämärtyneet entisestään, vaikka 

Kilpailu- ja kuluttajavirasto (2018) kieltääkin edelleen piilomainonnan. Kuluttajansuoja on 

vielä tiukempi alaikäisten ollessa mainonnan kohteena, sillä heitä voidaan pitää alttiimpina vai-

kutuksille (Kilpailu- ja kuluttajavirasto, 2018). Sosiaalisen median ikärajat ovat usein juuri 

näistäkin syistä korkeat. Haasteena on kuitenkin se, kenen vastuulle mainonnan seuranta ja sen 

puutteesta johtuvat vaikutukset jäävät, jos oppilaan ikä valehdellaan tunnuksia luodessa. Verk-

kopalveluiden käyttäjistä kerätään myös paljon dataa, tämä hyväksytään usein sovelluksen 

käyttöehdoissa ja siihen voi olla vaikea vaikuttaa. Karkeasti sanottuna, yritykset eivät tarvitse 

käyttäjiä, jotka eivät suostu heidän ehtoihinsa. Tiedonkeruu perustellaan usein järjestelmäkehi-

tyksellä, ketäpä ei kiinnostaisi paremmin juuri omat tarpeet huomioiva sovellus. Haastavaksi 

tiedonkeruu muuttuu siinä vaiheessa, kun otetaan huomioon sen kaupallisuus (Johnson, 2011, 

210). Käyttäjätietojen myyntiin liittyvät yksityiskohdat pidettiin pitkään hieman epäselvinä 

käyttäjälle, mikä mahdollisti niitä koskevien päätösten jättämisen yrityksen käsiin. Sosiaalisen 

median käyttäjätietojen myymiseen liittyvät ehdot ovat muuttuneet Euroopassa uuden tieto-

suoja-asetuksen myötä, tähän perehdymme tarkemmin SWOT-analyysin yhteydessä. Sosiaa-

lista mediaa käytettäessä tulee myös tiedostaa tietoturvaan liittyvät riskit. Vaikka sosiaalisen 

media avulla voidaan saavuttaa paljon etuja, saattaa jokin yksittäinen pahansuopa kokonaisuus 

riskeerata käyttäjän yksityisyyden (Dasgupta, 2019). Dasguptan (2019) mukaan vastuu on kui-

tenkin verkonhaltijalla, jonka tulee olla erittäin tarkka sovelluksen rakennetta suunniteltaessa. 

Kaikilta tietoturvahyökkäyksiltä on mahdotonta suojautua, mutta sosiaalisen median opetus-

käytössä tärkeää on suodattaa sinne tuotettua sisältöä jo ennen julkaisua, siten, ettei oppilaiden 

yksityisiä tietoja jaeta.  
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3.3 Sosiaalisen median opetuskäytön tulevaisuus 

Aihetta on tutkittu paljon ja monipuolisesti, mutta tieto- ja viestintätekniikan kehittyessä hui-

maa vauhtia, tutkimustulokset vanhenevat nopeasti. Sosiaalinen media ehtii jopa kolmessa vuo-

dessa kehittyä uuteen suuntaan; vuonna 2013 tehdyn tutkimuksen mukaan suosituimpia sosiaa-

lisen median palveluita 13-29 vuotiaiden nuorten keskuudessa olivat Facebook, YouTube, IRC-

Galleria, Blogger, Twitter ja Instagram (Weissenfelt ja Huovinen, 2013). Sama kyselytutkimus 

on toteutettu uudelleen vuonna 2016 ja tällä kertaa suosituimmiksi sosiaalisen median palve-

luiksi asettuivat WhatsApp, YouTube, Facebook, Instagram, Spotify, Snapchat, Facebook Mes-

senger, Skype, Twitter ja Steam (Weissenfelt, 2016). Osa aiemmin suosituista palveluista on 

kadonnut listalta kokonaan ja mukaan on tullut muutama uusi, lisäksi kestosuosikit pyörivät 

edelleen listalla. On hankalaa ennustaa, mitkä ovat viiden vuoden kuluttua nuorten suosimia 

palveluita, sillä niitä ei välttämättä ole vielä edes keksitty tai ainakaan julkaistu. Huomattavaa 

on myös, että nuorten sosiaalisen median käyttö mobiililaitteilla kasvoi 20% tämän kolmen 

vuoden aikana, ja nuorista siis vuoden 2016 tutkimuksen tulosten mukaan jopa 95% käyttää 

sosiaalista mediaa älypuhelimella (Weissenfelt, 2016). Yhtä lailla kuin viiden vuoden päästä 

käytössä olevat sosiaalisen median sovellukset, välttämättä niiden käyttövälineetkään eivät ole 

vielä keksittyjä tekoälyn ja virtuaalitodellisuuden yleistyessä.  

Yhteenvetona voidaan todeta, että opetuskäytössä täytyy opettajan olla itse kiinnostunut uusista 

sovelluksista ja niiden mukanaan tuomista mahdollisuuksista. Kukaan ei opettajaa pakota niitä 

käyttämään ja helppoa on myös vain pitäytyä tutuissa ja turvallisissa opetusmenetelmissä ja 

välineissä. Tämä näkyy esimerkiksi siinä, kuinka tärkeä osa sosiaalinen media on arkeamme ja 

silti sen opetuskäyttöä koskien on olemassa vain suositukset, eivätkä mitkään opettajaa oikeasti 

sitovat velvoitteet. Tietysti oppimateriaalien tekijöillä on myös velvollisuus ja vastuu sisällyttää 

opetuksen uusimpia näkökulmia ja mahdollisuuksia materiaaleihinsa ja jos opetus on hyvin op-

pikirjapohjaista, nämä tulevat luokkahuoneeseen myös valmiin materiaalin avulla. Opetussuun-

nitelman vapaus mahdollistaa kuitenkin näissäkin tapauksissa sen, että opettaja toteuttaa jotkin 

osa-alueet vain oman mukavuusalueensa sisällä, hyödyntämättä oppikirjaa tilanteissa, joissa 

sen oppimisvälineet tai -tavat eivät ole itselle tuttuja. 
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4 Tutkimuksen empiirinen toteutus 

Tämä Pro gradu -tutkielma on kvalitatiivinen tutkimus, eli laadullinen tutkimus, jota on lähes-

tytty fenomenografisesta näkökulmasta. Empiirinen tutkimusaineisto koostuu 36:sta vastauk-

sesta, jotka on kerätty sähköisen kyselylomakkeen avulla. Vastaajat ovat ympäri Suomea työs-

kenteleviä luokanopettajia ja vastaajia on noin viisi jokaiselta luokka-asteelta. Aineistoanalyysi 

on induktiivinen, ja aineiston pohjalta on pyritty tekemään päätelmiä. Analyysi toteutetaan fe-

nomenografialle tyypilliseen tapaan; edeten lineaarisesti vaiheittain. Tutkimus täyttää laadulli-

sen tutkimuksen peruskulmakiveksikin väitetyn pykälän tutkimuksen teoriapitoisuudesta: “Ha-

vaintojen teoriapitoisuudella tarkoitetaan sitä, että se, millainen yksilön käsitys ilmiöstä on, 

millaisia merkityksiä tutkittavalle ilmiölle annetaan tai millaisia välineitä tutkimuksessa käyte-

tään, vaikuttaa tutkimuksen tuloksiin” (Tuomi ja Sarajärvi, 2018).  

Kappaleessa 4.1 määritetään tutkimuskysymykset ja tutkimuksen tavoite, perustellen aiheen 

merkitystä ja mahdollisia tulosten avulla saavutettavissa olevia hyötyjä. Kappaleessa 4.2 perus-

tellaan aluksi tutkimusmenetelmälliset valinnat; syyt miksi on valittu tietyt laadullisen tutki-

muksen tyylit analyysia varten (kuten fenomenografia). Kappale 4.3 käsittelee aineiston mää-

rittämistä, valintaa ja keräämistä, jota seuraavat kappaleet aineiston analyysistä. Kappaleissa 

kerrotaan, millä perusteilla menetelmät on valittu ja miten niitä on sovellettu, erityisesti SWOT-

analyysin osalta. Kyselyn avulla selvitetään, mihin luokanopettajat sijoittavat sosiaalisen me-

dian vaikutukset arvokasvatukseen SWOT-analyysin nelikentällä ja miksi. SWOT-analyysin 

pohjalta toivoimme löytävämme tähänkin tekijöitä ja malleja, joista kannattaa luopua ja taas 

toisaalta sellaisia, jotka kannattaa ottaa muuallekin käyttöön. Lopuksi pohditaan tutkimuksen 

eettisiä valintoja.  

Tutkimuskysymykset ovat 1. Miten sosiaalista mediaa käytetään alakoulun opetuksessa? 2. 

Mitä mahdollisuuksia ja haasteita sosiaalisen median opetuskäyttö tarjoaa alakoulun konteks-

tissa? 3. Millaisia vaikutuksia sosiaalisen median opetuskäytöllä on oppilaiden motivaatioon? 

Ensimmäiseen tutkimuskysymykseen liittyvä analyysi ja siihen liittyvät valinnat on kuvattu 

kappaleessa 4.4 ja kysymykseen kaksi pyrimme taas vastaamaan luvun 4.5 SWOT-analyysin 

avulla ja kysymykseen kolme kappaleessa 4.2 tarkastellen ensin ovatko opettajien havainnot 

vaikutuksista positiivisia vai negatiivisia ja sitten avaten vielä selittäviä syitä motivaatiovaiku-

tusten takana.  
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4.1 Tutkimuksen tavoite ja tutkimuskysymykset 

Tutkimuksen tavoitteena on selvittää minkä verran ja millä tavoin sosiaalista mediaa käytetään 

alakoulun opetuksessa. Lisäksi tutkimuksella on pyritty keräämään opettajien hyväksi havait-

semia malleja ja aiheeseen mahdollisesti liittyviä sudenkuoppia. Tulosten avulla voidaan toi-

vottavasti tarjota käytännön vinkkejä opettajille; kaikkia haasteita ei tarvitse kohdata itse, vaan 

voidaan suoraan hypätä mukaan toimiviin malleihin. 

Tutkimuskysymykset ovat: 

1. Miten sosiaalista mediaa käytetään alakoulun opetuksessa? 

2. Mitä mahdollisuuksia ja haasteita sosiaalisen median opetuskäyttö tarjoaa alakoulun 

kontekstissa? 

3. Millaisia vaikutuksia sosiaalisen median opetuskäytöllä on oppilaiden motivaatioon?  

Ensimmäisen tutkimuskysymyksen tavoitteena on selvittää, miten sosiaalista mediaa hyödyn-

netään opetuskäytössä suomalaisissa kouluissa. Kysymystä tarkastellaan eri näkökulmista; mi-

ten esimerkiksi opettajan ikä, koulun sijainti ja koko, sekä opettajan aktiivisuus sosiaalisessa 

mediassa vapaa-ajallaan mahdollisesti vaikuttavat tähän. Opetushallitus on luonut sosiaalisen 

median opetuskäyttöä koskevat suositukset, joten sosiaalista mediaa käytetään, mutta kysymys 

kuuluukin, minkä verran ja miksi. 

Toinen tutkimuskysymys pyrkii kartoittamaan opettajien omia kokemuksia sosiaalisen median 

opetuskäytöstä. Tämän avulla koitamme saada konkreettisia vastauksia opettajien havaitse-

mista hyvistä ja huonoista käytänteistä. Kun sosiaalisen median opetuskäyttöön vaikuttavia te-

kijöitä tarkastellaan sisäisesti ja ulkoisesti, pystytään sieltä toivottavasti havaitsemaan yhden-

mukaisuuksia.  

Kolmannen tutkimuskysymyksen avulla selvitetään millaisia vaikutuksia opettajat ovat koke-

neet sosiaalisen median opetuskäytöllä olevan oppilaiden motivaatioon; positiivisia, neutraaleja 

vai negatiivisia. Sen jälkeen tarkastellaan aiempien tutkimusten avulla, mitkä opettajien mai-

nitsemista syistä selittävät vaikutuksia. 



 

20 
 

4.2 Tutkimusmenetelmälliset valinnat  

Laadullisen tiedonhankinnan strategiaksi valikoitui fenomenografia, joka on suosittu erityisesti 

kasvatustieteen alalla. Fenomenografiassa tutkitaan maailmassa esiintyviä ilmiöitä sekä maail-

man rakentumista ihmisten tietoisuudessa. Pääpaino on erityisesti ihmisten käsityksissä asioita 

kohtaan; ihmisten näkemykset voivat vaihdella suuresti muun muassa eri taustatietojen vuoksi. 

Fenomenografia pyrkii kuvaamaan ilmiöitä ja asioita laadullisesti ja sisällöllisesti, vertailemalla 

käsityksiä, ei niinkään ilmiöitä itsessään. Tutkimuksen tavoitteena on siis etsiä kattavasti sa-

mankaltaisuuksia, erilaisuuksia ja poikkeavuuksia. Metsämuuronen (2006) sanoo, että käsitys 

on dynaaminen ilmiö; käsitykset voivat muuttua eletyn elämän ja asenteiden mukaan. Tutki-

muksen kohteena ovat luokanopettajat, joiden työ- ja koulutuskokemukset ovat vaihtelevia. Tä-

män oletetaan näkyvän myös vastauksissa, ja otannalla oletetaan saavan kerättyä monipuolista 

aineistoa ja näkemyksiä. 

Fenomenografisella tutkimussuuntauksella ei ole omaa laadullisen aineiston keräysmetodia. 

Aineistoa voidaan kerätä fenomenografiseen analyysiin kaikilla erilaisilla laadulliselle tutki-

mukselle tyypillisillä tavoilla. Tärkeää on kuitenkin muodostaa kysymykset niin avoimiksi, että 

vastaajien omat käsitykset aiheesta pääsevät esille (Huusko ja Paloniemi, 2006). Aiemmassa 

kappaleessa kuvattiin esimerkin avulla sitä, kuinka nopeasti tieto tutkittavaan aihepiiriin liittyen 

nykypäivänä muuttuu. Siksi onkin perusteltua kerätä itse tuore aineisto ja kartoittaa viimeisin 

tieto kentältä. Nettilomakkeen kautta kerätyt tulokset saadaan nopeasti ja helposti käsiteltävään 

muotoon.   

Tutkija on oppijan roolissa fenomenografista analyysiä tehdessä. Hän etsii käsillä olevalle il-

miölle tarkoitusta ja rakennetta, sitä, miten ihmiset kokevat käsitteillä olevan tutkimuskysy-

myksen (Marton ja Booth, 1997). Tutkimuslomakkeen kysymyksiä valittaessa on pyritty kiin-

nittämään erityistä huomiota tutkimuskysymyksiä täydentäviin kysymyksiin, jotta pystytään 

kuvaamaan käsitykset ilmiön rakenteesta mahdollisimman tarkasti. Aineistosta tehdään päätel-

miä purkamalla se osiin, etsimällä yhdistävät tekijät ja luokittelemalla ne. Päätelmien tukena 

käytetään myös teoriaa, joten ei voida puhua “puhtaasta” induktiosta (Tuomi ja Sarajärvi, 

2018). Aineiston keruun jälkeen pyritään löytämään yhdistäviä tekijöitä vastauksista, ja vas-

taukset luokitellaan selkeyttämään mahdollisia havaintoja. Aineiston perusteella on pyritty te-

kemään yksittäisistä vastauksista yleisiä päätelmiä, joten lähestymistapa on kuitenkin induktii-

vinen (Tuomi ja Sarajärvi, 2018). Kysely toteutettiin nettilomakkeen (Google Forms) avulla. 
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4.3 Tutkimusaineisto ja sen kerääminen 

Päädyimme valitsemaan tutkimuskohteeksi alakoulun opettajat, sillä he pystyvät oppilaita kriit-

tisemmin arvioimaan sosiaalisen median opetuskäytön merkityksen niin oppilaiden motivaati-

oon kuin yhteisöllisyyteenkin. Myös lupa-asiat ovat helpompia, kun kyse ei ole alaikäisten 

haastattelusta. Kyselyn avulla pyritään suorittamaan SWOT-analyysi, jonka perusteella arvioi-

daan mitä vahvuuksia ja heikkouksia, sekä mahdollisuuksia ja uhkia luokanopettajat ovat sosi-

aalisen median opetuskäytössä havainneet tai kokemuksen perusteella arvioivat olevan. 

SWOT-analyysin tarkempi kuvaus kappaleessa 4.6. 

 

Jaoimme kyselyä enimmäkseen Facebookissa (eli sosiaalisessa mediassa), joten oletusarvoi-

sesti vastaajien tietotaidot sosiaalisen median käytöstä ovat hyvät. Tämä rajaa jo jonkin verran 

osallistujajoukkoa. Facebookissa kyselyn jakaminen painottuu omille seuraajillemme sekä 

opettajille suunnattuihin Facebook-ryhmiin. Painotamme kyselyn viestissä sitä, kuinka jokai-

nen vastaus on tärkeä, vaikkei sosiaalista mediaa opetuskäytössä hyödyntäisi, sillä on tärkeää 

kuulla syyt myös tämän valinnan takana. Kyselyn viestissä on myös toive, että kyselystä vin-

kattaisiin työkaverille, joka ei välttämättä sosiaalisessa mediassa itse ole. Päädyimme myös lä-

hettämään kyselylinkkiä suoraan sähköpostitse muutamiin sattumanvaraisesti valittuihin kou-

luihin, sillä sähköposti jokaiselta opettajalta pitäisi kuitenkin löytyä, ja jotta saisimme todennä-

köisemmin vastauksia myös sosiaalisen median ulottumattomissa olevilta opettajilta.  

Avoimen nettilomakkeen jako altistaa kyselyn myös hupivastauksille. Päädyimme kuitenkin 

avoimeen lomakkeeseen, sillä opettajuuden varmistaminen onnistuisi ainoastaan kävelemällä 

suoraan kouluille ja pyytämällä opettajia täyttämään paperilomake. Halusimme vastauksia kui-

tenkin monipuolisuuden vuoksi ympäri Suomen, useista eri kokoisista kouluista, joten koulujen 

kiertäminen itse olisi ollut lähes mahdotonta. 

Aineiston kokoa pohdittaessa, asetimme aineistolle vähimmäiskoon. Jos kyselyyn saataisiinkin 

tavoitetta enemmän vastauksia, olisi se vain positiivinen tilanne. Vähimmäismäärä, viisi vas-

tausta per luokka-aste, määräytyi sen mukaan, että perusjoukosta saadaan edustava otos (Hirs-

järvi ym, 2001). Pro gradu -tutkielman laajuuden kannalta aineiston koon ei kannata olla kovin 

valtava, sillä aineistoa ei tällöin voida analysoida yhtä syvällisesti. Yksittäinen vastaus luokka-

asteelta ei juurikaan kerro luokka-asteen kokonaistilasta, viidestä vastauksesta taas voidaan jo 

paremmin hakea yhdenmukaisuuksia. Kasvatustieteen alalla on vain hyvin harvoin mahdollista 
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tehdä kokonaistutkimus, jossa kysely lähetetään kaikille (Hirsjärvi ym, 2000). Otannan vähim-

mäiskoon määrittämiseen ovat vaikuttaneet tutkimuksen tavoitteet, tunnuslukujen tarkkuus ver-

rattuna perusjoukkoon, tekijöiden määrä ja perusjoukon homogeenisuus (Hirsjärvi ym, 2001). 

Tavoitteena oli pyrkiä tavoittamaan perusjoukosta (kaikki suomalaiset luokanopettajat) edus-

tava otos, eli vastaajiksi pyrittiin saamaan miehiä ja naisia, jokaiselta luokka-asteelta, ympäri 

Suomea ja erikokoisista kouluista, suunnilleen samassa suhteessa kuin heitä olisi perusjou-

kossa.  

Lomakkeen jakelu hoidettiin opettajien omien Facebook-ryhmien avulla ja lähettämällä kysely 

muutamiin kouluihin sähköpostitse (ryhmät ja sähköpostilla lähestytyt koulut kokoineen liit-

teenä). Saatekirjeessä (liite 2) oli mukana lisäksi pyyntö, että kyselystä vinkattaisiin myös työ-

kaverille, jota sähköiset välineet eivät tavoita. Otannasta siis muodostui hyvin satunnainen, kun 

kysely tavoitti arviolta kymmeniä tuhansia mahdollisia vastaajia, joista sitten noin 40 lomak-

keen lopulta täytti. Vastausaikaa lomakkeella oli noin kolme viikkoa, tämä kerrottiin lomak-

keen mukana lähteneessä viestissä. Alkuperäistä vastausaikaa jouduttiin jatkamaan muutamalla 

viikolla, jotta saatiin tavoiteltu aineistokoko kasaan. Nettilomake hyväksytettiin gradun ohjaa-

jalla ennen julkaisua ja se sisälsi niin avoimia kuin monivalintakysymyksiä. Lomakkeen kanssa 

ylimääräisiä kustannuksia ei tullut, sillä kysely toteutettiin täysin sähköisesti.  

 

Tutkimus toteutetaan verkkokyselynä alakoulun opettajille ja vastauksia pyritään kartoittamaan 

jokaiselta alakoulun luokka-asteelta. Tavoitteenamme on saada vähintään viisi vastausta jokai-

selta luokka-asteelta. Otanta määräytyy varsin satunnaisesti, sillä kyselylomaketta (liite 3) jae-

taan ensisijaisesti sosiaalisessa mediassa. Aineisto kerätään itse. 

Tutkimukseen saatiin lopulta 39 vastausta. Näistä vastauksista jouduttiin hylkäämään kolme 

kappaletta - yksi vastaus oli selkeästi tallennettu vahingossa kahteen kertaan, yksi vastaaja ker-

toi olevansa äitiyslomalla, eikä vastauksesta ilmennyt mitä luokka-astetta hän opettaa ja kolmas 

hylätty vastaus oli esikoulun opettajan ja tutkimus oli rajattu alakoulun opettajiin. Aineiston 

analyysi on siis toteutettu 36:sta vastauksesta. 

4.4 Aineiston analyysi  

Empiiristä aineistoa käsiteltäessä, aineistolle täytyy ensin tehdä pohjatyöt (Hirsjärvi ym. 2000) 

(s. 208). Tämän aineiston kohdalla pohjatyöt tarkoittivat aineiston tarkastusta ja järjestämistä. 

Tarkastuksessa tutkittiin tietojen oikeellisuutta; sitä, että saadut vastaukset kuuluivat haluttuun 

kohderyhmään, eivätkä ne sisältäneet puutteita. Puutteita havaitessa, tietoja voidaan tarpeen 
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mukaan täydentää. Sähköisen lomakkeen etu on se, että kysymykset voidaan määrittää pakol-

lisiksi, eikä vastaaja voi tallentaa puutteellista lomaketta. Pakollisuuden ansiosta, aineistossa ei 

ollut tyhjiä vastauksia väärissä kohdin. Kaikki kysymykset eivät olleet pakollisia, mutta kriitti-

set kysymykset asetimme sellaisiksi. Aineisto oli valmiiksi sähköisessä muodossa, joten sen 

järjestäminen oli kätevää Excel-taulukon avulla. Se voidaan helposti järjestää eri muuttujien 

mukaisesti. 

Fenomenografisen tutkimuksen analyysi tarkastellaan vaiheittain. Empiiristä aineistoa käsitel-

lään kokonaisuutena, joka tutkijan tulee tuntea hyvin, sillä vastaukset eivät ole yksittäisiä ta-

pauksia vaan osa suurempaa kokonaisuutta. Analyysin ensimmäisessä vaiheessa etsitään mer-

kitysyksiköitä eli tutkimuskysymysten pohjalta etsitään merkityksellisiä ilmauksia ja käsitteitä, 

joita voivat olla muun muassa yksittäiset sanat, lauseet tai ajatuskokonaisuudet (Ahonen, 1994). 

Tämän jälkeen merkitysyksiköitä jaotellaan kategorioihin. Tärkeä on löytää käsitysten selkeästi 

merkittävät eroavaisuudet, jotta kategoriat eivät mene limittäin, ja painopiste tulee olla merki-

tyseroilla eikä ilmaisujen lukumäärässä (Huusko ja Paloniemi, 2006). Kun kategoriat on muo-

dostettu, niistä pyritään muodostamaan abstraktimmat ylätasot, joiden avulla käsityksiä pysty-

tään selittämään entistä yleisemmällä tasolla. Analyysin tarkoituksena on luoda ilmiöstä teoria. 

Metsämuuronen (2006) sanoo, että fenomenografisen tutkimuksen päämäärä on luoda kuvaus-

kategoriajärjestelmä tai tulosavaruus. Tutkimuksen tavoitteena on luoda SWOT-analyysin (ku-

vattu luvussa 4.7) avulla tällainen nelikenttä, josta tuloksemme näkyvät selkeästi. 

4.5 SWOT-analyysi  

Tutkimuslomakkeeseen kuului myös SWOT-analyysiin liittyviä kysymyksiä. Honkasen (2006, 

410) mukaan “SWOT on lyhenne sanoista strenghts (vahvuudet), weakness (heikkoudet), op-

portunities (mahdollisuudet) ja threats (uhat).” Vahvuudet ja heikkoudet kuvaavat organisaa-

tion sisäisiä tekijöitä, ja mahdollisuudet ja uhat katsotaan liittyvän ympäristön piirteisiin eli ovat 

ulkoisia tekijöitä. Tutkimuksemme avulla on pyritty kartoittamaan niin sisäisiä kuin ulkoisia 

tekijöitä, jotka vaikuttavat alakoulun opettajien sosiaalisen median käyttöasteeseen joko hei-

kentäen tai vahvistaen sitä. Sisäisinä tekijöinä voidaan pitää esimerkiksi kiusaamiseen liittyviä 

tekijöitä ja ulkoisina tietoturvaan ja tekijänoikeuksiin liittyviä kysymyksiä.  

Lindroosin ja Lohiveden (2010, 219) mukaan SWOT-analyysiä käytetään erilaisten organisaa-

tioiden vahvuuksien heikkouksien, mahdollisuuksien ja uhkien arviointiin. Opetushallitus sa-

noo, että SWOT-analyysiä voi käyttää myös oppimista tai toimintaympäristöä analysoitaessa 
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(Opetushallitus, 2018). Analysoinnin kohteena voi olla muun muassa oma toiminta, tuotteen tai 

toiminnan asema tai kilpailukyky. Tärkeää on rajata, mitä ollaan arvioimassa, jotta tuloksista 

tulisi mahdollisimman relevantteja ja vertailukelpoisia. Tutkimuksen SWOT-analyysin osio ra-

jautuu sosiaalisen median opetuskäyttöön ja tämän uuden toimintaympäristön mukanaan tuo-

miin muutoksiin. SWOT-analyysin pohjana olevat uhat, mahdollisuudet, heikkoudet ja vahvuu-

det tarkennetaan myös lisäkysymyksillä, pyytäen esimerkkejä käytännöstä. Näiden avulla py-

ritään saamaan tarkka kuvaus kaikista käsillä olevista tekijöistä ja muuttujista. Lindroos ja Lo-

hivesi (2010) mainitsevat, että SWOT-analyysin tuloksena heikkouksissa, mahdollisuuksissa, 

uhkissa ja vahvuuksissa voidaan nähdä samoja toistuvia teemoja. Tämä johtuu vastaajien eriä-

vistä mielipiteistä; toinen yksilö voi nähdä asiassa mahdollisuuksia, kun taas toinen puolestaan 

näkee samat teemat uhkina. Toinen syy tällaiseen vastausten tulkintojen moninaisuuteen on se, 

että vastatessa SWOT-analyysin kysymyksiin vastaajat voivat vastata tämän hetkisten tietojen 

perusteella tai tulevaisuutta koskien. Lindroos ja Lohivesi (2010) toteavat, että lopputulos voi 

täten olla hyvin sekava. Tämän vuoksi on pyritty luomaan tuloksista yleisesti SWOT-analyysin 

yhteydessä käytetty selkeä nelikenttä, jonka avulla pystytään toivottavasti erottelemaan nämä 

pienet erot, jotka vaikuttavat koetun teeman taustalla. 

Taulukko 1 SWOT-analyysin alkuvaihe (Opetushallitus, 2018; Virtanen,189, 2007) 

 
Positiiviset Negatiiviset 

Sisäiset Vahvuudet Heikkoudet 

Ulkoiset Mahdollisuudet Uhat 

 

SWOT-analyysin alkuvaiheessa kerätystä datasta muodostetaan listaukset, nelikenttä, jossa 

keskeiset käsitteet luokitellaan sen mukaan ovatko ne positiivisia vai negatiivisia, sisäisiä vai 

ulkoisia tekijöitä. Virtanen (2007, 189) mainitsee yhtenä SWOT-analyysin sudenkuoppana sen, 

että kun lista on tehty, jätetään työ siihen. Tällaisessa tapauksessa varsinainen analyysivaihe jää 

tekemättä. 
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Taulukko 2 SWOT-analyysin taulukkopohja (Ten Have, 2003) 

 
Vahvuudet Heikkoudet 

Mahdolli-

suudet 

SO-strategiat: 

Käytä vahvuuksia mahdolli-

suuksien hyödyntämiseen 

WO-strategiat: 

Hyödynnä mahdollisuuksia heikkouksien 

voittamiseen tai tee niistä olennaisia 

Uhat ST-strategiat: 

Käytä vahvuuksia välttääksesi 

uhkia 

WT-strategiat: 

Minimoi heikkoudet ja vältä uhkia 

 

Ten Have (2003) kuvaa nelikentässään kaikkien SWOT-taulukon osien liittämistä toisiinsa. 

Tässä tutkimuksessa käytetään samaa mallia SWOT-analyysimme tekemiseen, ja näin voidaan 

yhdistellä toistuvia teemoja suuremmiksi kokonaisuuksiksi ja hyödyntää kaikkia analyysin tar-

joamia mahdollisuuksia. Lindroos ja Lohivesi (2010) sanovat, että analyysin pohjalta tehdään 

päätelmät siitä, miten vahvuuksista voi löytää hyötyjä, miten heikkouksista voi tehdä vahvuuk-

sia, miten mahdollisuuksia voi hyödyntää ja miten uhkia voidaan välttää. Lopputuloksena voi 

päätelmistä tehdä toimintasuunnitelman, josta käy ilmi, mitä asioita mahdollisesti tulisi muuttaa 

ja mitkä asiat kannattaa säilyttää ennallaan. Analyysivaiheessa nelikentästä pyritään tekemään 

ristiriidaton, sellainen ettei samoja teemoja ole jokaisella alueella. Tutkimuksen tuloksena py-

ritään keräämään sosiaalisen median opetuskäytön kannalta merkityksellisiä huomioita yksiin 

kansiin. Ulkoisiin tekijöihin voi olla lähes mahdotonta vaikuttaa, mutta ne on kuitenkin hyvä 

tiedostaa. Sisäisiä tekijöitä voidaan puolestaan ainakin joissain määrin hallita ja muuttaa. 

SWOT-analyysin lopputuloksena on tämä aiemmin mainittu nelikenttä, mutta pyrkimyksenä 

on tehdä siihen liittyen vielä syvällisempi analyysi konkreettisine kehitysehdotuksineen poh-

dinnassa ja johtopäätöksissä. 

4.6 Tutkimuseettiset valinnat ja luotettavuus 

Tutkimuksen ja etiikan suhdetta voidaan tarkastella kahdesta eri näkökulmasta, tulosten vaiku-

tuksesta eettisiin ratkaisuihin ja etiikan vaikutuksesta tutkijan tieteellisiin ratkaisuihin (Tuomi 

ja Sarajärvi, 2018). Tieteentekoon liittyen olemme suorittaneet niin yleisiä kasvatustieteen 
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opintoja kuin tutkimuskursseja, joten tieteenteon yleiset tavat ja käytänteet ovat tulleet opinto-

jen kautta tutuiksi. Toimimme suunnitelmallisesti ja järjestelmällisesti, pyrkien myös kyseen-

alaistamaan tuloksemme kriittisesti. Tavoitteena on noudattaa Hirsjärven ym. (2000) määritel-

mää selkeästä ja helppolukuisesta pro gradu -työstä, joka sisältää asianmukaiset perustelut ja 

lähteet väittämille. Olemme tutustuneet aiheen olemassa olevaan tutkimusmateriaaliin moni-

puolisesti, niin tutkimuskysymystemme kuin myös tutkimusmenetelmiemme näkökulmasta. 

Tutkimuksen aiheen valintaan vaikutti sen merkitys; sosiaalisen median opetuskäyttö on tällä 

hetkellä nouseva trendi, mutta siihen liittyy useita eettisiä kysymyksiä esimerkiksi ikärajoihin 

ja addiktoitumiseen liittyen. Aihetta voidaan pitää myös yhteiskunnallisesti merkittävänä, jos 

tulokset antavat osviittaa suosituista välineistä ja käyttötavoista, sekä sosiaalisen median ope-

tuskäytön mukanaan tuomista haasteista ja mahdollisuuksista.  

Tutkimusmenetelmien eettisyyteen vaikuttavat tekijät eivät ole aiheen kannalta relevantteja, 

koska tutkimus suoritetaan aikuisille suunnatulla kyselylomakkeella ja aihe on neutraali, eikä 

käsittele sosiaalieettisiä ongelmia. Ennen tutkimuksen aloittamista, vastaaja saa lyhyen kuvauk-

sen tutkimuksen kulusta ja sen sisällöstä, näin voidaan varmistaa, että tutkimuksen kohteena 

oleva henkilö on antanut kyselyn vastaamiseen perehtyneen suostumuksen (Hirsjärvi ym. 

2000). Vastaaja voi halutessaan myös keskeyttää lomakkeen täytön missä kohdassa vain. Näin 

voidaan varmistaa kyselyn moraalisuus, kun vastaajia ei pakoteta mihinkään. Kysymysten aset-

telu ja muotoilu on neutraali, eikä vastaajaa johdatella mielipiteisiin. Vastaajan henkilötietoja 

ei myöskään kerätä missään vaiheessa tutkimusta, joten vastaaja voi huoletta ilmaista todelliset 

mielipiteensä, pelkäämättä joutuvansa kyseenalaistetuksi jossain vaiheessa. Kun tarkkoja hen-

kilötietoja ei kerätä, luottamuksellisuuteen ja aineiston tallentamiseen ei liity yhtä suuria ris-

kejä. Aineistoa käsitellään kuitenkin kunnioituksella ja varoen, sitä ei levitellä miten sattuu, 

vaan siitä tallennettiin muutama varmuuskopio molempien tutkijoiden koneelle. Kaikki tutki-

mustulokset käsitellään ja huomioidaan tutkimustuloksissa väärentämättä, vaikkeivat ne vas-

taisikaan hypoteesejamme. (Hirsjärvi ym, 2001) Tutkimus suoritetaan noudattaen hyvää tie-

teellistä käytäntöä.  

Tutkimuksen luotettavuutta tarkastellaan reliaabeliuden ja validiteetin näkökulmasta. Reliaabe-

lius viittaa tutkimuksen toistettavuuteen ja validiteetti sen pätevyyteen, eli mitataanko sillä sitä 

mitä oli tarkoitus (Hirsjärvi ym. 2001). Tutkimuksemme reliaabeliutta on pyritty parantamaan 

tuottamalla analyysiä yhdessä ja erikseen, varmistaen että päädymme samoihin tutkimustulok-

siin. Tätä voidaan kutsua myös triangulaatioksi, jolla tarkoitetaan menetelmien yhdistämistä 



 

27 
 

validiteetin tarkentamiseksi (Hirsjärvi ym. 2001). Triangulaatiot voidaan jakaa neljään tyypiin: 

metodologinen, teoreettinen, tutkija- ja aineistotriangulaatio, tässä tutkimuksessa on hyödyn-

netty tutkijatriangulaatiota, joka tarkoittaa juuri edellä mainitun mukaista useamman tutkijan 

osallistumista niin aineiston keräämiseen, kuin sen analyysiin (Hirsjärvi ym. 2001). Validius 

näkyy myös siinä, kuinka pystymme vastaamaan tutkimuskysymyksiin kyselyn avulla ja tu-

keeko teoriapohja saatuja havaintoja. Luotettavuutta parannetaan vielä kuvaamalla tutkimuksen 

toteutus ja siihen liittyvät olosuhteet tarkasti. Tulosten analyysi ja päätelmien perusteet on myös 

kerrottu yksityiskohtaisesti.  
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5 Tutkimustulokset   

Luku sisältää aineistoanalyysin, kuvantaen alkuun kaavioiden avulla aineiston perustietoja ja 

syventäen analyysiä SWOT-analyysin avulla tarkempiin tulkintoihin. Ensimmäinen alaluku si-

sältää hieman tietoa haastateltujen taustoista ja siitä, minkä verran sosiaalista mediaa käytetään 

niin vapaa-ajalla kuin opetustyössäkin. Luvussa on myös arvioitu sosiaalisen median vaikutusta 

oppilaiden motivaatioon. Tutkimustulosten havainnollistamisessa on käytetty ympyräkaavioita, 

jotka on nimetty ja numeroitu asiaankuuluvasti. Jokaisesta kaaviosta käy ilmi kysymys, mitä se 

koskee, ja värikoodatut tulokset selityksineen. Pohdimme, onko kaavioiden 1 ja 2 sisällöillä 

sidonnaisuuksia; nämä kaaviot kuvaavat tutkimusjoukon taustoja sosiaalisen median käytön 

suhteen. Motivaatiokysymys (kaavio 3) kuvaa opettajan havaitsemia sosiaalisen median käytön 

vaikutuksia oppilaiden motivaatioon ja sitoutumiseen. Tuloksia tarkastellaan teoriapohjan mo-

tivaatiokappaleen näkökulmasta; vastaavatko tulokset teoriaa. 

Kappaleen toinen luku keskittyy aineistomme SWOT-analyysiin, siihen millaisia vahvuuksia 

ja heikkouksia, mahdollisuuksia ja uhkia sosiaalisen median opetuskäytöllä koetaan olevan. 

SWOT-analyysi toteutetaan nelikenttänä, johon kootaan alkuvaiheessa opettajien kokemukset 

lyhyesti. Jokainen sisältö avataan erikseen, jonka jälkeen analyysin syventävässä vaiheessa ne-

likenttään kirjataan alkuvaiheen ominaisuudet toisistaan tukea hakien. Kappaleen viimeinen 

alaluku sisältää lyhyen katsauksen siihen, miten sosiaalista mediaa opetuskäytössä hyödynne-

tään ja missä oppiaineissa, sekä katsauksen haastateltavien mielipiteisiin mahdollisesta jatko- 

ja täydennyskoulutuksesta. 

5.1 Alakoulun opettajien sosiaalisen median käyttöaste vapaa-ajalla ja opetuskäytössä 

Aineiston käsittely on aloitettu tutustumalla vastauksiin tarkasti. Seuraavassa vaiheessa on py-

ritty yhtenäistämään vastauksia osassa kysymyksistä, esimerkiksi “Kuinka usein käytät sosiaa-

lista mediaa vapaa-ajallasi?” -kysymyksen vastauksen yläkäsitteeksi muodostui “Päivittäin” 

aiempien “Joka päivä” ja “Lähes päivittäin”-vastausten sijaan (kaavio 1).Tällöin on kuitenkin 

pidetty huoli, ettei vastausten merkitys muutu yhtenäistämisen myötä. Tätä tehtävää varten on 

valittu käsiteltäväksi motivaatiokysymys, sillä muita avoimia kysymyksiä sitoo SWOT-ana-

lyysi, joka on parempi tehdä yhtenä kokonaisuutena. Motivaatio-kysymyksen vastaukset on ja-

oteltu taulukointia varten skaalaan, välillä: positiivinen - ei mielipidettä (kaavio 3). Samalla 
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kootaan kyselylomakkeen kysymykset koskien sosiaalisen median opetuskäyttöä, sitä millai-

sessa työskentelyssä sosiaalista mediaa luokkahuoneissa hyödynnetään ja minkä oppiaineiden 

osalla. 

Analyysi aloitettiin kyselylomakkeen perustieto-osuuden jälkeen ensimmäisellä aiheeseen liit-

tyvällä kysymyksellä. Vastaajilta on kysytty sosiaalisen median vapaa-ajan käytöstä kysymyk-

sellä “Kuinka aktiivisesti käytät sosiaalista mediaa vapaa-ajallasi?”. Tutkimuksessa haluttiin 

selvittää suurpiirteisesti millä tasolla käyttö on. Vastaustilana oli lyhyt vastausteksti, ja asteik-

kona esimerkinomaisesti vastausvaihtoehdot: päivittäin, 2-3 kertaa viikossa, 3 kertaa kuukau-

dessa ja en käytä. Suurin osa vastaajista oli tukeutunut tuohon asteikkoon, muutamat olivat 

vastanneet oman vastauksen, useita kertoja viikossa, joten muutamia näitä vastauksia on yleis-

tetty muotoon 2-4 kertaa viikossa.  

 

Kaavio 1 Sosiaalisen median vapaa-ajankäyttö  

Suurin osa käyttäjistä, 88,9%, eli 32 vastaajaa, käyttää sosiaalista mediaa päivittäin. 2-4 kertaa 

viikossa käyttäjiä oli puolestaan 8,3%:n, eli 3 vastaajan, verran, kun taas kokonaan sosiaalista 

mediaa käyttämättömien vastaajien osuus oli vain 2,8% eli 1 vastaaja. Vastaajia oli yhteensä 

36 kappaletta. Voinee siis sanoa, että lähes kaikki vastaajat käyttävät sosiaalista mediaa vapaa-

ajallaan vähintään useita kertoja viikossa.  
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Kaavio 2 Sosiaalisen median opetuskäytön aktiivisuus  

Toisena analyysin kohteena olevana kysymyksenä oli “Kuinka usein käytät sosiaalista mediaa 

opetuskäytössä?”. Vastaustilana oli lyhyt vastausteksti ja esimerkkinä samat: päivittäin, 2-3 vii-

kossa, jne. kuten kysymyksessä numero 5. Analyysi aloitettiin yhtenäistämällä vastausvaihto-

ehdot kuuteen eri luokkaan. Sosiaalista mediaa opetuskäytössä yli viikoittain hyödyntäviä opet-

tajia oli noin puolet aineistosta (päivittäin 5,6% eli 2 vastaajaa, 2-4 kertaa viikossa 22,2% eli 8 

vastaajaa ja viikoittain 25% eli 9 vastaajaa). Harvemmin sosiaalista mediaa opetuskäytössä 

hyödyntäviä opettajia oli 25% (kuukausittain 13,9% eli 5 vastaajaa ja harvoin 11,1% eli 4 vas-

taaja). Opettajia, jotka eivät käytä sosiaalista mediaa opetuskäytössä lainkaan, oli aineistossa 

22,2 % eli 8 vastaajaa.  

Vertaillessa kaavioiden 1 ja 2, tuloksia voidaan huomata, että vaikka opettajat käyttävät vapaa-

ajallaan sosiaalista mediaa jopa päivittäin, he eivät välttämättä käytä sitä silti opetuskäytössä 

lainkaan. Syynä ei siis voi olla ainakaan se, ettei sosiaalista mediaa osata käyttää. Kun tuloksista 

valitaan vain henkilöt, jotka eivät käytä sosiaalista mediaa lainkaan, ei opettajista löydy yhteistä 

piirrettä, joka valintaa selittäisi. Harva luokanopettaja opettaa vain yhtä ryhmää, joten selkeää 

luokkakohtaista jakoa ei kyselyssämme ole, emmekä voi sitä tietoa analyysissä hyödyntää. 

Opettajilta, jotka vastasivat, etteivät käytä sosiaalista mediaa opetuskäytössä, pyydettiin perus-

telut valinnalle. Perusteluina mainittiin muun muassa tietoturva, ikärajat ja välineiden puute. 

Samat teemat ikärajojen ja tietoturvan osalta korostuivat myös Herkmanin (2007, 37) ja 

Dasguptan (2019) teoksissa. Sosiaalisen median korkeat ikärajat tuottavat haasteita alakoulun 

puolella, koulujen resurssit vaihtelevat, eikä oppilaita voi velvoittaa hankkimaan välineitä itse 
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ja tietosuojaan liittyen on oltava alaikäisten kanssa tarkkana, että vastuukysymyksiin on selkeät 

linjaukset. 

Haastatelluilta kysyttiin millaisia sosiaalisen media palveluita he ovat hyödyntäneet opetuskäy-

tössä. Palvelut ovat jaoteltu Kallialan ja Toikkasen (2009) mukaisesti toiminnallisuuksien pe-

rusteella: 1. linkkien ja uutisten jakopalvelut (esim. Reddit, Digg), 2. blogipalvelut (esim. Tum-

blr, Blogger), 3. mikroblogipalvelut (esim. Twitter), 4. yhteistyöpalvelut (esim. Wikipedia, 

Google Sites), 5. mediapalvelut (esim. Pinterest, Instagram, Snapchat, Prezi), 6. yhteisöpalvelut 

(esim. Facebook, Google+), 7. virtuaalimaailmat (esim. Habbo), 8. viestintävälineet (esim. 

Skype ja WhatsApp) ja 9. en käytä sosiaalista mediaa opetuskäytössä.  Kyselylomakkeessa oli 

vielä avoin kenttä käytössä olevien palveluiden osalta ja eräässä vastauksessa oli opetuskäy-

tössä hyödynnetty WhatsApp-sovellusta, joka voidaan Kallialan ja Toikkasen (2009) mukaan 

nähdä viestintävälineeksi, kuten myös esimerkiksi Skype. Opetuskäytössä viestintäsovelluksia 

oli hyödynnetty mm. liikuntatunneilla suunnistuksen yhteydessä. 

 

Kaavio 4 Sosiaalisen median palveluiden hyödyntäminen opetuskäytössä 

Pylväskaaviosta 4 voidaan nähdä, että opetuskäytössä käytetään eniten yhteistyöpalveluita (4.) 

ja mediapalveluita (5.), kolmannella sijalla ovat vielä yhteisöpalvelut (6.). Mikroblogipalvelut 

(3.), eivät olleet käytössä aineistoomme kuuluneilla opettajilla lainkaan ja hyvin vähäiselle käy-

tölle jäivät myös virtuaalimaailmat (7.) ja viestintävälineet (8.). Jonkin verran opetuksessa käy-

tetään blogipalveluita (2.) ja linkkien ja uutisten jakopalveluita. Jonkin verran on myös opetta-

jia, jotka eivät käytä sosiaalista mediaa opetuskäytössä (9.). Lukuja vertailemalla ainekohtai-

sesti, nähdään, että sosiaalista mediaa käytetään selkeästi eniten äidinkielen ja ympäristöopin 

opetuksessa.    



 

32 
 

Seuraavaksi tarkastellaan sitä, minkä aineiden opetuksessa sosiaalista mediaa käytetään alakou-

luissa.  

 

Kaavio 5 Ainejakauma sosiaalisen opetuskäytössä  

Pylväskaavio 5 havainnollistaa kuinka montaa eri sovellusta opettajat käyttävät minkäkin ai-

neen opetukseen. Sosiaalista mediaa käytetään paljon matematiikan, uskonnon ja elämänkatso-

mustiedon, kuvataiteen ja käsityön opetuksessa. Kohtuullisesti sosiaalista mediaa käytetään his-

torian ja yhteiskuntaopin, vieraiden kielten, musiikin, liikunnan ja fysiikan ja kemian opetuk-

sessa. Tuloksista on poistettu viisi vastausta, joissa ei käytetty sosiaalista mediaa lainkaan. Siinä 

näkyvät kuitenkin niiden opettajien, jotka käyttävät sosiaalista mediaa, vastaukset, jos he eivät 

käytä sosiaalista mediaa jonkin tietyn aineen kohdalla. Kyselyyn vastanneet opettajat käyttävät 

sosiaalista mediaa työtavoista eniten ja monipuolisimmin tiedonhakuun ja tiedon jakamiseen. 

Se on jonkin verran myös eriyttämis- tai työväline. Sosiaalista mediaa käytetään sekä yksilö-, 

pari- että ryhmätyöskentelyssä tasapuolisesti. Kautta linjan voidaan kerättyjen tutkimustulosten 

perusteella havaita, että opettajat, jotka käyttävät sosiaalista mediaa opetuksessaan paljon, käyt-

tävät sitä myös monipuolisesti. Opettajat, jotka käyttävät sosiaalista mediaa opetuksessa vain 

vähän, hyödyntävät sen sovellusten tarjoamista mahdollisuuksista vain muutamia. Onkin ai-

heellista pohtia, voitaisiinko tilannetta tasoittaa lisä- tai jatkokoulutuksella. 
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5.2 Sosiaalisen median opetuskäytön vaikutukset oppilaiden motivaatioon 

 

Kaavio 3 Sosiaalisen median opetuskäytön vaikutus motivaatioon  

Kolmantena analyysin kohteena oli vaikutus motivaatioon ja sitoutumiseen. Vastaajilta kysyt-

tiin “Miten sosiaalisen median opetuskäyttö on mielestäsi vaikuttanut oppilaiden motivaatioon 

ja sitoutumiseen?”. Vastauksia tähän saatiin 36 kappaletta. Vastausvaihtoehtona oli pitkä vas-

tausteksti, joka mahdollisti vapaan vastaamisen pitkästikin. Vastauksia syntyi laidasta laitaan, 

ja tämän jälkeen vastaukset yhtenäistettiin viiden eri vastausvaihtoehdon alle - suhtautumis-

vaihtoehtoja olivat: positiivinen, negatiivinen, vaihteleva, neutraali ja ei mielipidettä. Suurin 

osa vastaajista, 44,4%, eli 16 vastaajaa, vastasi sosiaalisen median opetuskäytön vaikuttaneen 

oppilaiden motivaatioon ja sitoutumiseen positiivisesti. Negatiivisesti asian kokivat 8,3%, eli 3 

vastaajaa. Vaihtelevasti-vastauksia tuli 11,1%, eli 4 vastaajaa. Vaihtelevasti-vastaus piti sisäl-

lään vastauksia, joissa kerrottiin, että motivaatio on tietyissä tilanteissa hyvä, mutta siitä löy-

dettiin myös negatiivisia sävyjä oppilaiden motivaatioon ja sitoutumiseen nähden. Ei mielipi-

dettä -vastaus keräsi 30,6%, eli 11 vastaajaa. Opettajilla ei oikein ollut mielipidettä tai havain-

toja asiaa kohtaan. Neutraalisti asiaan suhtautui 5,6%, eli 2 vastaajaa.   

Motivaatiota lisäävinä tekijöinä pidettiin sosiaalisen median käytön innostavuutta, kun tehdyt 

työt tulevat muiden nähtäville. Tärkeänä valttikorttina pidettiin myös työskentelyä oppilaiden 

“omalla tontilla”, ja oppilaiden yhteisöllisyyden tunteen huomattiin kasvavan, kun mahdollis-

tettiin nopea reagointi näillä sosiaalisen media välineillä. Negatiivisesti vaikuttavina piirteinä 

mainittiin hankaluus ja vapaa-ajan viettäminen netissä, sillä oppilaiden mielestä on välillä mu-

kava tehdä muutakin. Sosiaalisen median motivoinnin vaihtelevaksi määrittelevien mielestä 
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vaikutusaste vaihteli niin oppilaiden, kuin käsiteltävän aiheen mukaan. Erään vastauksen mu-

kaan oppilaat, joilla oli oppimisvaikeuksia, olivat entistä vähemmän sitoutuneita. Vastaajat, joi-

den mielestä sosiaalisen median opetuskäyttö vaikutti oppilaiden sitoutumiseen ja motivaatioon 

neutraalisti, olivat sitä mieltä, että oppilaat ovat jo niin tottuneet sosiaalisen median käyttöön, 

ettei se herätä enää mitään sen suurempaa innostusta. Vastaajat, joilla ei ollut mielipidettä mo-

tivaatiokysymykseen, oli usein sosiaalisen median opetuskäyttö niin vähäistä, ettei sitä osattu 

juurikaan kommentoida. 

Matikainen (2011) kuvaa sosiaalisen median käytön motivointiin vaikuttavan niin identiteettiin, 

vuorovaikutukseen kuin yhteiskunnallisiin motiiveihin liittyviä piirteitä. Nämä heijastuvat 

myös opettajien oppilaan sosiaalisen median motivoivaa näkökulmaa kuvaavissa vastauksissa, 

kun oppilaat saavat esitellä omia tuotoksiaan, toimia yhteisössä ja mahdollisesti jopa vaikuttaa 

tuottamansa sisällön avulla. Sosiaalisen median arkipäiväistyminen puolestaan näkyy negatii-

visena tai neutraalina kehityksenä motivaation näkökulmasta. 

5.3 Sosiaalisen median opetuskäytön haasteet ja mahdollisuudet alakouluissa 

Tässä kappaleessa on toteutettu SWOT-analyysi kokonaisuudessaan, ensimmäisessä alaluvussa 

käsitellään SWOT-analyysin alkuvaihe.  Alkuvaiheessa käsitellään kyselyn tulokset nelikent-

tään, muotoon, josta niiden jatkokäsittelyä on helppo jatkaa. Taulukon alla on avattu hieman 

tarkemmat perustelut sen sisällöille. SWOT-analyysin syventävän vaiheen luvussa verrataan 

alkuvaiheessa muodostetun nelikentän sisältöjä toisiinsa ja pyritään sen perusteella tekemään 

toimintasuunnitelma ja ratkaisuehdotuksia havaittuihin ongelmiin. Lopussa käsitellään lisäksi 

haastateltujen mielipiteet jatko- ja täydennyskoulutuksen tarpeesta, kuinka suuri osa vastaajista 

sellaista toivoisi ja miksi tai miksi ei. 

5.3.1 SWOT-analyysin alkuvaihe  

SWOT-analyysin alkuvaiheessa on muodostettu kyselyn vastauksista nelikenttä, joka sisältää 

listauksen opettajien kokemista sosiaalisen median opetuskäyttöön vaikuttavista sisäisistä ja 

ulkoisista tekijöistä. 

Seuraavaksi tarkastellaan Taulukko 3:n pohjalta seikkaperäisemmin vahvuuksia, heikkouksia, 

mahdollisuuksia ja uhkia. Ne liitetään yhteen aiemman tutkimuskirjallisuuden kanssa.  
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Taulukko 3 SWOT-analyysi  

 
Positiiviset Negatiiviset 

 

 

Sisäi-

set 

Vahvuudet 

 Arkielämäkonteksti 

 Fiksun käyttämisen oppimi-

nen 

 Monipuolinen itsensä il-

maisu 

 Jokaisen kuulluksi tulemi-

nen 

 Monipuolisuus 

 Oppilaiden motivointi 

 Vuorovaikutustaitojen ke-

hittyminen  
 

Heikkoudet 

 Ideoiden toistuvuus samanlaisina 

 Ikärajat rajoittavat 

 Keskittymiskyvyn puute 

 Kiusaaminen 

 Tietojen oikeellisuus  
 

 

 

 

 

Ulkoi-

set 

Mahdollisuudet 

 Laaja oppimisympäristö 

 Medialukutaidon kehittymi-

nen 

 Monipuoliset ideat 

 Motivointi 

 Tiedonhaku helppoa ja 

ajantasaista 

 Vertaistuki 

 Yhteistyö 

 Yhteisöllisyyden tuntemuk-

set 

Uhat 

 Ei-toivottu materiaali 

 Huoltajien asenteet 

 Ikärajat 

 Koulutuksen puute 

 Kriittisen lukutaidon kehittymättö-

myys 

 Passivoituminen 

 Ruutuaika 

 Tekijänoikeudet 

 Tekniset ongelmat ja laitteiden riittä-

mättömyys 

 Tiedon yliähky 

 Tietoturva 

 Tunnusviidakko 
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SWOT-analyysin sisäisiä tekijöitä ovat vahvuudet ja heikkoudet. Nämä molemmat analyysin 

osa-alueet katsotaan olevan nykyhetkessä näkyviä ominaisuuksia ja piirteitä 

SWOT-analyysin yhtenä alueena ovat vahvuudet. Vahvuuksiksi kyselyyn vastanneet mainitsi-

vat sosiaalisen median arkielämäkontekstin, fiksun käyttämisen oppimisen, monipuolisen it-

sensä ilmaisun, monipuolisuuden, vuorovaikutustaitojen kehittymisen, oppilaiden motivoinnin 

sekä sen, että jokainen oppilas tulee helpommin kuulluksi. Vahvuuksista olisi hyvä pitää kiinni 

sekä vahvistaa niiden tuomia hyötyjä, kun taas heikkouksien kohdalla niistä tulisi mielellään 

päästä eroon.  

Oppilaille on tärkeää löytää opetettavista aineista (Opetushallitus, 2012) arkielämään sopivia 

aihepiirejä. Myös sosiaalisen median opetuskäytössä tähän tulisi pyrkiä, jotta oppiminen olisi 

mielekästä ja hyödyllistä. Oppilaille on tärkeää oppia myös sosiaalisen median oikeanlainen 

käyttö heidän vapaa-ajan käyttöään ajatellen - sosiaalisen median säännöt pätevät myös silloin. 

Jos keskustelu sosiaalisen median vaaroista käydään silloin, kun kuvat on jo jaettu, ollaan liian 

myöhässä (Findlay, 2015). Vastaajista useat mainitsivat lisäksi yleisesti fiksun käytön oppimi-

sen erittäin tärkeäksi taidoksi, ja sitä kautta myös sosiaalisen median opetuskäytöstä saaduksi 

hyödyksi. Fiksuun käyttöön katsotaan kuuluvan muun muassa netiketin, medialukutaidon ke-

hittymisen sekä monipuolisen tiedonhankinnan oppimisen. 

Kuten sosiaalisen median määritelmissä (Kalliala ja Toikkanen, 2009; Mäntymäki, 2012; Ti-

lastokeskus, 2010) jo useasti todettiin, sosiaalinen media on sosiaalinen ympäristö, jossa ollaan 

tiiviisti vuorovaikutuksessa toisten ihmisten kanssa. Vastaajat olivatkin sitä mieltä, että sosiaa-

lisen median opetuskäytön vahvuus onkin juuri sosiaalinen kanssakäyminen ja sen myötä val-

litseva yhteisöllisyys. Osa vastaajista kertoi, että sosiaalisen median välineiden kautta jokainen 

oppilas tulee helpommin kuulluksi ja saa äänensä kuuluviin. Tämä rohkaisee varmasti myös 

monia hiljaisempiakin oppilaita yhteisöllisempään toimintaan.  

Sosiaalinen media tarjoaa kattavan kentän asioiden opetteluun sekä tiedon jakamiseen. Tarjolla 

on valtavasti erilaisia sovelluksia, joilla tietoa voidaan jakaa ja esittää muille. Jokainen oppilas 

löytää varmasti omaa oppimistyyliänsä parhaiten vastaavan mallin, jolla voi tuotoksensa esit-

tää. Tämä lisää varmasti osaltaan myös oppilaiden motivoitumista opittavaa asiasisältöä koh-

taan. Monipuoliset sovellukset ja tiedon helppo saatavuus ovat vastaajien mukaan avainteki-

jöitä.  
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Osa vastaajista koki oppilaiden motivoinnin olevan huomattavasti helpompaa sosiaalista me-

diaa käytettäessä opetuksen osana. Vastauksissa korostui myös sosiaalisen median ja internetin 

olevan oppilaille luontainen maailma, ja siellä toimiminen on heille mielekästä, joten opettajat 

kokivat myös sosiaalisen median käytön oppituntien aikana luontevaksi tavaksi.  

Opetushallituksen (2012) mukaan, eriyttäminen katsotaan yhdeksi suureksi tekijäksi sosiaali-

sen median opetuskäytön vahvuuksia pohdittaessa. Tämä näkyi myös opettajien vastauksissa 

kyselyyn. Ylipäätään sähköisen aineiston katsottiin helpottavan opetusta kokonaisvaltaisesti ja 

oppilaita kiinnostavan sosiaalinen media, joten suurin osa vastaajista löysikin vaivatta useita 

sosiaalisen median opetuskäyttöön liittyviä vahvuuksia, ja hyviä käytänteitä, miksi sosiaalista 

mediaa kannattaa oppitunneilla käyttää.  

SWOT-analyysin vahvuuksien vastaparina nähdään heikkoudet. Heikkouksina koettiin kyse-

lyyn vastanneiden mukaan ideoiden toistuvuus samanlaisina, ikärajojen rajoitukset, keskitty-

miskyvyn puute, kiusaaminen ja tietojen oikeellisuuden varmistaminen.  

Niemi (2011) sanoo tietokoneiden olleen arkipäivää koulussa jo yli vuosikymmenen ajan, mutta 

uuden haasteen asettaa uudenlainen teknologia sekä sosiaalinen media. Täten kommunikointi 

sekä kanssakäyminen verkossa ovat saaneet opettajat mietteliäiksi. Opettajat eivät tiedä, miten 

kokonaan uudenlaiseen toimintakulttuuriin pitäisi suhtautua. OAJ (Opettajien ammattijärjestö) 

on perustanut erinäisiä ongelmallisia tilanteita varten neuvottelukunnan, jonka puoleen opetta-

jat voivat kääntyä mieltä askarruttavissa eettisissä kysymyksissä. Neuvottelukunta ei kuiten-

kaan anna valmiita vastauksia tai suosituksia sosiaalisen median opetuskäytölle. Opettajat te-

kevät itse päätökset, jotka vaikuttavat lasten ja nuorten elämään.  

Sosiaalisen median opetus- ja vapaa-ajankäyttö ovat ottaneet viime vuosina valtavan ison harp-

pauksen. Haasio ja Piukkula (2001), kirjoittavat sosiaalisen median tukevan elinikäistä oppi-

mista, mutta väärinkäytettynä sillä on mahdollisuus myös vääränlaiseen, mekaaniseen oppimi-

seen. Opetuksen tulisi olla myös kyselyyn vastaajien mielestä monipuolista. Sosiaalinen media 

onkin ottanut yhä enenevissä määrin jalansijaa perinteiseltä pulpetissa tapahtuvalta opetukselta. 

Myöskään haasteilta ja opetuskäytössä ilmeneviltä heikkouksilta ei ole vältytty.  

Kalliala ja Toikkanen (2009), kirjoittavat, että kaikkeen verkossa olevaan täytyisi suhtautua 

kriittisesti, mutta avoimin mielin. Tekniikka uudistuu jatkuvasti, lisäksi laitteet ja alati vaihtuvat 

sovellukset ottavat jalansijaa opetuskäytössä. Vastaajien joukosta nousi muutama teema, jotka 

toistuivat useissa vastauksissa. Opettajat ovat itse ottaneet internetin, etenkin Pinterestin, omaan 

käyttöönsä ideoiden etsimistarkoituksissa. Useat vastaajat ovatkin kritisoineet, kuinka ideoita 
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kopioidaan liikaa suoraan, jolloin oppilailla työt, esimerkiksi kuvaamataidossa ovat liian jälji-

teltyjä.  

Toinen merkittävä heikkous vastaajien mukaan oli kiusaaminen. Salokosken (2007, 80–81) mu-

kaan yksi suurimmista sosiaalisen median opetus- ja vapaa-ajankäytön haasteista onkin ver-

kossa tapahtuva kiusaaminen.  Yleensä kiusaaminen ilmenee ilkeinä juoruina, perättöminä, liik-

keelle laitettuina huhuina, erilaisina kiristyksinä ja toisen oppilaan yhteystietojen tai kuvien 

luvattomana levittämisenä. Kiusaamista voi ilmentyä myös ryhmästä ulkopuolelle sulkemisena 

verkkoympäristössä tai luokkaolosuhteissa sekä ahdisteluna tai häirintänä. Kyselyyn vastannei-

den mukaankin on erittäin tärkeää opettaa lapsille netiketti, eli internetin kultaiset säännöt, mi-

ten sosiaalisessa mediassa tulee käyttäytyä. Reilun pelin henki sosiaalisessa mediassa on yksi 

tärkeimmistä säännöistä, kiteyttävät vastaajat. Kiusaamistilanteiden tai sopimattoman sisällön 

tullessa vastaan oppilaille, tarjoutuu opettajille ja oppilaille loistava mahdollisuus keskustella 

yhdessä näistä pelisäännöistä ja laittomuuksista.  

Vastaajien keskuudessa esiin nousi myös tietojen oikeellisuuden käsite. Opettajien mielestä tie-

toa on internetissä niin valtavasti tarjolla, jotta osa koki haasteelliseksi opettaa oppilaille, mikä 

tieto on oikeaa ja mikä väärää. Opettajien mielestä myös väärän tai laittoman materiaalin löy-

tyminen koettiin haasteeksi. Oppilaille olisikin tärkeää opettaa kriittistä lukutaitoa, jotta heille 

selkiytyisi, mistä ja miten luotettavaa tietoa tulee etsiä ja löytää.  

Osa vastaajista koki motivaation puutteen oppilailla haasteelliseksi. Muutama opettajista oli 

huolissaan olemattomasta mahdollisuudesta oppilaiden verkossa tapahtuvaa toimintaa kohtaan. 

Tällöin myös heikosti motivoituneet oppilaat koettiin alttiiksi vääränlaiselle verkossa tapahtu-

valle toiminnalle. Vastauksissa ilmeni myös huoli siitä, että oppilaat eivät keskity annettuun 

tehtävään, vaan käyttävät annettua älylaitteistoa oppitunnin aikana muihin tarkoituksiin.  

Haasteen aiheuttaa Rättilän (2007, 20) mukaan myös koulujen rajalliset resurssit laitteiden suh-

teen. Useilla kouluilla on nykypäivänä tarjolla oppilaille omia älylaitteita henkilökohtaiseen 

käyttöön. Sosiaalisen median opetuskäyttö on haastavaa, jos laitteita ei ole saatavilla, silloin 

kun tarve olisi. Puutteellisten oppimisvälineiden ohella, yhtä lailla heikkoutena voidaan nähdä 

myös heikkolaatuiset oppimisympäristöt sekä laitteiston tekniset ongelmat.  

Rättilä (2007) mainitsee aiemmin keskiössä olleen ongelman, median haitallisten sisältöjen ja 

lasten suojelemisen, olevan väistymässä. Lapsia tulee edelleen suojella haitalliselta sisällöltä 
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sekä harjoitella median turvallista käyttöä, eteenkin mitä tuoreempi on lasten suhde teknologi-

sen viestinnän käyttöön. Pääpaino on nykyään siirtymässä kuitenkin kriittiseen mediakasvatuk-

seen, sekä oppilaiden omaan kykyyn arvioida kriittisesti mediasisältöjä. Rättilä mainitseekin, 

että lasten oma tuottaminen mediasisältöihin tulee valtaamaan jalansijaa opetuksessa.   

SWOT-analyysin ulkoisia tekijöitä ovat mahdollisuudet ja uhat. Kyselyyn vastaajat nostivat 

sosiaalisen median opetuskäytön mahdollisuuksiin liittyen esille seuraavia teemoja: laaja oppi-

misympäristö, medialukutaidon kehittyminen, monipuoliset ideat, motivointi, tiedonhaun help-

pous ja ajantasaisuus, vertaistuki, yhteistyö sekä yhteisöllisyyden tuntemukset.  

SWOT-analyysin ulkoisia tekijöitä tarkasteltaessa, voidaan keskittyä aluksi sen mukanaan tuo-

miin mahdollisuuksiin. Kyselyyn vastanneiden mielestä, yksi sosiaalisen median mukanaan 

tuoma mahdollisuus on laaja oppimisympäristö, jonka avulla opetukseen saadaan monipuoli-

suutta ja konkreettisuutta. Sosiaalista mediaa opetuksessa hyödyntämällä voidaan myös kehit-

tää oppilaiden medialukutaitoa. Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa (2016) tode-

taan oppilaiden monilukutaidon oppimisesta seuraavasti: “Monilukutaitoiseksi kehittyäkseen 

oppilaat tarvitsevat sekä rikasta tekstiympäristöä että suojaavaa tukea median käytössä.”. Sosi-

aalisen median avulla voidaan myös löytää uusia, vaihtelevia ideoita opetukseen ainaisen sa-

man työn toistamisen tilalle. Oppilaita motivoi usein työskentely heidän omalla kentällään, 

alustalla, joka on heille luonteva väline käyttää. Tiedonhaku on myös muuttanut muotoaan vuo-

sien saatossa ja informaatio on huomattavasti helpommin saatavilla ja paremmin ajantasaista, 

kun tieto tavoittaa kaikki entistä nopeammin. Opettaja voi myös löytää sosiaalisen median 

kautta vertaistukea, yhteistyömahdollisuuksia ja kokea yhteisöllisyyden tunteita. Omien hyvien 

ideoiden jakaminen on mukavaa ja palkitsevaa, kun vastineeksi saa itse palautetta omasta työs-

tään. Opettaja pystyy myös sosiaalisen median avulla verkostoitumaan, vaikka ympäri maail-

man, ja tämä tarjoaa loistavia mahdollisuuksia myös oppituntien sisältöjä suunniteltaessa. 

SWOT-analyysissä mahdollisuuksien vastaparina ovat uhat. Tutkimuksessa esille tulleita uhkia 

olivat ei-toivottu materiaali, huoltajien asenteet, ikärajat, koulutuksen puute, kriittisen lukutai-

don kehittymättömyys, passivoituminen, ruutuaika, tekijänoikeudet, tekniset ongelmat ja lait-

teiden riittämättömyys, tiedon yliähky sekä tietoturva ja tunnusviidakon moninaisuus.  

Ulkoisia tekijöitä tarkasteltaessa, yhtenä uhkana sosiaalisen median opetuskäytölle koetaan ole-

van ei-toivottu materiaali, kuten porno ja väkivaltaiset sisällöt. Internetin käytön valvonta kuu-

luu Viestintävirastolle, mutta se on haastavaa, sillä esimerkiksi ikärajoja ei voida asettaa (Ma-

tikainen, 2008). Sosiaalisen median palveluista ikärajat puolestaan löytyvät, mutta ne kuitenkin 
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perustuvat yhdysvaltalaiseen lainsäädäntöön suurimman osan yrityksistä ollessa Yhdysvalta-

laisia, ja Suomeen lakiin vastaavia ei ole edes kirjattu (YLE, 2013). Yhdysvaltalainen lainsää-

däntö pohjautuu “COPPA”-säännökseen (Children's Online Privacy Protection Rule vapaasti 

käännettynä Lasten verkkoyksityisyydensuojalaki), jonka mukaan alle 13-vuotiaiden henkilö-

tietoja ei saa kerätä ilman vanhempien lupaa. Useimmat yritykset ovat siten päätyneet lupien 

selvittelyn sijaan asettamaan ikärajan kolmeentoista vuoteen (Federal Trade Commission, 

1998). Tämän ikärajan avulla pystytään suojaamaan lasten oikeus yksityisyyteen, sekä varmis-

tamaan, etteivät lapset ainakaan kovin helpolla pääse altistumaan haitalliselle materiaalille, use-

ampi sosiaalisen median palvelu kun rajaa osan sisällöstään ilmoitetun iän mukaan. Suomessa 

internetin käyttöä suojaa kuitenkin lainsäädäntö, rikollinen toiminta on aina rikollista toimintaa, 

esimerkkitapauksina tekijänoikeudet ja kunnianloukkaukset (Matikainen, 2008).  Oppilaiden 

kriittisen lukutaidon kehittymättömyys voi olla uhkatekijä. Jos oppilas ei ole oppinut tunnista-

maan lähteitä, voi hänen käsityksensä jostain aiheesta muuttua virheelliseksi saadun informaa-

tion perusteella. Tietoturva täytyy myös ottaa huomioon erityisesti lapsen kohdalla. Ikärajat 

ovat yllättävän korkeat useassa sovelluksessa, juuri aiemmin kuvatun yksityisyydensuojalain 

mukaisesti. Toukokuussa 2018 astui EU:n alueella voimaan uusi yleinen tietosuoja-asetus (Ge-

neral Data Protection Regulation, GDPR), joka määrittää henkilötietojen suojan yhdeksi ihmi-

sen perusoikeuksista, eli jokaisella on mahdollisuus päättää itseään koskevien tietojen keräämi-

sestä ja käsittelystä, ja koulumaailmassa tämä koskee erityisesti henkilötietojen käsittelyä (Ope-

tus- ja kulttuuriministeriö, 2018). GDPR määrittää henkilötietojen käsittelyä koskevan päätök-

sen tekemisen ikärajaksi 16 vuotta, sitä nuorempien osalta tarvitaan vanhempien suostumus ja 

päätös laajuudesta, lisäksi sopimuksen jäsenmaat voivat kuitenkin omalla lainsäädännöllään 

muuttaa kyseisen ikärajan kolmeentoista vuoteen (EUR-Lex, 2016). GDPR:n myötä, nuorten 

keskuudessa suosittu sosiaalisen median palvelu WhatsApp päätti nostaa ikärajan eurooppalai-

sille käyttäjille 16 vuoteen. WhatsApp on vuonna 2018 suomalaisten keskuudessa suosituin 

sosiaalisen median palvelu, kun tarkastellaan kaiken ikäisiä käyttäjiä (Kallunki, 2018), mikä 

osaltaan rajoittaa sosiaalisen median opetuskäyttöä. Jos pitäydytään vain ikärajan sallimissa 

rajoissa, on käytettävissä olevien sovellusten määrä alakouluissa suhteellisen suppea. Jos taas 

ikärajoja rikotaan tietoisesti, ollaan kohta ristiriitatilanteessa, kun esimerkiksi oppilasta yllyte-

tään valehtelemaan ikänsä kirjautuakseen Instagramiin (ikäraja 15 vuotta), mutta kuitenkin kiel-

letään pelaamasta K-12-peliä. Haasteen tuovat mukanaan myös huoltajien asenteet, sillä osa 

huoltajista ei toivo lapsensa käyttävän sosiaalista mediaa millään muotoa. Huoltajienkin perus-

teluina ovat usein nämä edellä mainitut tietoturva, ikärajat ja ruutuaika. Vanhemmat usein ko-

kevat valvovansa ikärajoja, mutta eivät huomaa valvomatta jäävää osuutta, kuten pelaamista 
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kavereiden luona (Matikainen, 2008). Lapset viettävät nykyään ison osan vapaa-ajastaan eri-

laisten tietoteknisten laitteiden parissa, joten huoltajat usein toivovat, ettei ruutuaikaa kovin 

paljoa lisätä koulupäivän aikana. Monikanavaisuus tuo usein mukanaan myös tunnusviidakon 

ja tiedon yliähkyn, tunteen, että tietoa on saatavilla joka suunnasta, liiaksikin asti. Passivoitu-

minen on uhkatekijä useammasta eri näkökulmasta. Oppilaiden kannalta passivoitumisena voi-

daan pitää tiedon pureskelemattomuutta, sitä, että se vain kopioidaan toiselta, käsittelemättä tai 

haastamatta sitä mitenkään. Opettajat taas saattavat hakea vain nopeita, valmiita ideoita, joita 

ei sitten työstetä omaan sisältöön tai pedagogiikkaan sopiviksi. Kaiken verkosta hankitun tiedon 

ja materiaalin kanssa täytyy myös huomioida tekijänoikeudet ja niiden kunnioittaminen. Tek-

niset ongelmat ja laitteiden riittämättömyys varjostavat valitettavan paljon koulumaailmaa. 

Laitteet eivät joko toimi, niitä ei ole, tai sitten niitä ei osata käyttää. Opettajat kokevat koulu-

tuksen puutteen olevan uhka sosiaalisen median opetuskäytölle. Todennäköisesti lisäkoulutuk-

sen avulla voitaisiin vastata useaan näistäkin koetuista uhkista.  
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5.3.2 SWOT-analyysin syventävä vaihe  

 
Vahvuudet Heikkoudet 

Mahdolli- 

suudet 

SO-strategiat: 

 Oppilaiden arkielämäkonteks-

tin käyttäminen mahdollistaa 

laajat oppimisympäristöt ja yh-

teisöllisyyden 

 Fiksun käyttämisen myötä op-

pilaiden medialukutaito ja tie-

donhakutaidot kehittyvät 

 Nykyaikaiset vuorovaikutustai-

dot ja yhteisöllisyys voivat 

vahvistua sosiaalista mediaa 

hyödynnettäessä 

WO-strategiat: 

 Oppilaille opetettavan läh-

dekriittisyyden myötä tieto-

jen oikeellisuus on voitetta-

vissa 

 Yhteisiä pelisääntöjä nou-

dattamalla ja sosiaalisen 

median säännöt opettele-

malla vältytään kiusaamista-

pauksilta  

 Monipuolisilla opetusmene-

telmillä vältetään oppilaiden 

kyllästymisen tunteet oppi-

tunnin aikana  
 

Uhat ST-strategiat: 

 Oppilaiden oppiessa käyttä-

mään sosiaalista mediaa fik-

susti, he kehittyvät sosiaalisen 

median käyttöön liittyvien uh-

kien tunnistamisessa ja jopa 

ennaltaehkäisyssä 

WT-strategiat: 

 Ikärajojen tuomiin haastei-

siin keskittymisen sijaan, 

voidaan keskittyä lukuisiin 

mahdollisuuksiin, joita 

niistä huolimatta on ole-

massa 

 Opettajien lisäkoulutuksen 

avulla voidaan hallita useita 

sosiaalisen median opetus-

käyttöön liittyviä uhkia 

Taulukko 4 SWOT - syventävä vaihe  

SO-strategiat tarkoittavat vahvuuksien (strengths) käyttämistä mahdollisuuksien (opportuni-

ties) hyödyntämiseen. Haastateltavat mainitsivat sosiaalisen median opetuskäytön eräänä vah-
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vuutena työskentelyn oppilaiden arkielämäkontekstissa. Tämä mahdollistaa laajan oppimisym-

päristön, jota oikein hyödyntämällä voidaan lisätä oppilaan motivaatiota ja yhteisöllisyyden 

tunnetta. Fiksua käyttämistä oppiessa, kehittyvät lisäksi medialukutaito ja tiedonhakutaidot, op-

pilaat pystyvät tunnistamaan luotettavan lähteen ja hyödyntämään sitä tarpeen vaatimalla ta-

valla. Kaikki tämä johtaa myös vuorovaikutustaitojen kehittymiseen, sosiaalisen median avulla 

voidaan toteuttaa monenlaisia yhteistyöprojekteja ja -tehtäviä. 

ST-strategioita tarkastellessa vahvuuksia (strengths) tulisi käyttää välttyäkseen uhkilta 

(threats). Uhkien kannalta keskeiseen asemaan nousee fiksun käyttämisen oppiminen, joka tu-

kee vuorovaikutustaitojen kehittymistä ja jonka avulla voidaan varmistaa monipuolinen itsensä 

ilmaisu ja jokaisen kuulluksi tuleminen. Tietoturva on parempi, kun oppilaat tietävät, mihin 

omia tietojaan voi ja kannattaa kertoa, kyseenalaisia sivustoja osataan välttää paremmin. Kun 

sosiaalista mediaa osataan käyttää oikein, tiedostetaan ei-toivotun materiaalin olemassaolo, 

mutta osataan välttää sitä, ja kriittisen lukutaidon samalla kehittyessä, tietotulva ja siitä johtuva 

yliähky pysyy paremmin hallinnassa kuten myös ruutuaika. Sisällön tuntemus johtaa lisäksi sen 

parempaan hyödyntämiseen, passivoitumisen sijaan, sitä hyödynnetään tehokkaammin ja väl-

tytään usein plagioinnilta ynnä muilta tekijänoikeuksiin liittyviltä haasteilta. 

WO-strategioissa nähdyt mahdollisuudet (Opportunities) tulisi käyttää heikkouksien 

(Weakness) voittamiseen. Mahdollisuuksina nähdyt oppilaiden motivointi sekä sosiaalisen me-

dian opetuskäytön tuomat monipuoliset ideat voidaan nähdä nelikentän vastauksissa myös heik-

kouksina - ideoiden toistuvuus ja oppilaita vaivaava keskittymiskyvyn puute toistui useissa vas-

tauksissa. Oppilaiden motivoinnissa tärkeää on vastata monipuolisilla opetusmenetelmillä eri-

laisten oppilaiden oppimistyyleihin. Kuten Matikainen (2011) totesi, sosiaalisen median käyt-

töön liittyvät motivaatiotekijät ovat usein yksilöllisiä ja vaihtelevia, tämän vuoksi ei voida olet-

taa yhden kaavan sopivan kaikille.  Myös opetussuunnitelman mukaisesti opetuksen suunnitte-

lussa tulisi ottaa huomioon monimuotoinen ja alati muuttuva mediakulttuuri. Ajan hermolla 

olevia tieto- ja viestintäteknologisia välineitä tulisi ottaa käyttöön oppimisen edistämiseksi ja 

tukemiseksi. Internet on täynnä lukuisia kanavia, josta oppilaat ja opettajat voivat ottaa ideoita 

niin töiden suunnitteluun kuin ideointiinkin; tällaisia suosittuja kanavia ovat nykyään muun 

muassa Pinterest ja YouTube. Tärkeää onkin käyttää kanavia fiksusti parhaimpien ideoiden 

keräämiseen, eikä valmiiden töiden kopiointiin, jolloin vältytään heikkouksissa mainitulta ide-

oiden liialliselta toistumiselta.  
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Toisena parina mahdollisuuksista heikkouksien voittamiseen on tiedonhaun helppous ja tiedon 

ajan tasalla oleminen sekä tietojen oikeellisuus. Sosiaalisen median opetuskäytössä on helppo 

älylaitteiden avulla hyödyntää muun muassa internetistä saatavaa tietopankkia. Oppilaille tulee 

opettaa kriittistä medialukutaitoa sekä lähdekriittisyyttä, jolloin voidaan varmistua entistä hel-

pommin siitä, että oppilaat löytävät paikkansa pitävää ja luotettavaa tietoa. Älylaitteiden avulla 

tiedon haku ja etsiminen on helppoa. Tieto on suurimmalta osin yleensä ajankohtaista, verrat-

tuna esimerkiksi aikaan, jolloin käytettiin tietosanakirjoja.  

Kolmantena parina on yhteistyö ja yhteisöllisyyden tuntemukset sekä kiusaamisen kokemukset. 

Opetushallituksen (Opetushallitus, 2012) mukaan työskentely sosiaalisen median kentällä si-

sältää vuorovaikutusta niin oppilaiden, opettajien kuin eri alojen asiantuntijoiden välillä, hyö-

dyntäen moninaisia verkkoympäristöjä. Sosiaalinen media on nimensä mukaisesti sosiaalinen - 

käyttäjät ovat toistensa kanssa tiiviissä vuorovaikutuksessa keskenään. Tämä mahdollistaa 

myös verkossa tapahtuvan anonyymin kiusaamisen. Oppilaille tulee kuitenkin opettaa jo ennen 

käytön aloittamista netiketti sekä sosiaalisen median pelisäännöt, joiden mukaan kaikkien tulee 

toimia. Tavoitteena on yhteisöllisyys sekä itsenäinen ja verrokkiryhmäläisiltä oppiminen, joten 

kiusaaminen tulee kitkeä pois hyvin varhaisessa vaiheessa.  

WT-strategioita tarkasteltaessa pyritään minimoimaan heikkouksia (weakness) ja välttämään 

uhkia (threats). Ikärajat ovat toistuva teema haasteita tarkasteltaessa. Sosiaalisen median sovel-

luksissa ikäraja on usein suhteellisen korkea, mutta sovellusvaihtoehtoja on kuitenkin lukuisia. 

Koulutuksen puute vaikuttaa tähän monelta kantilta; kun ei tunneta olemassa olevia vaihtoeh-

toja, ei niitä voida käyttää, lisäksi kynnys uuteen sovellukseen tutustumiseen on suuri, kun ko-

kemuksen puute aiheuttaa turhaa jännitystä. Opettajien lisäkoulutuksen avulla voitaisiin myös 

ehkäistä ja helpottaa teknisiä ongelmia ja laitteiden riittämättömyyteen liittyviä haasteita. Kun 

käytettävissä olevan teknologian ominaisuudet tunnetaan, pystytään taklaamaan yksinkertaisia 

teknisiä ongelmia ja löytämään uusia mahdollisuuksia jo käytettävissä olevasta laitteistosta. 

Tämä voi auttaa myös tunnusviidakon ja ei-toivotun materiaalin kanssa, kun tunnetaan keske-

nään linkittyvät sovellukset, jottei aina tarvitse luoda uusia tunnuksia ja opetella uutta käyttö-

liittymää, ja pystytään ennakoimaan sovelluksessa mahdollisesti esiintyvää ei-toivottua mate-

riaalia ja näin parhaimmillaan jopa välttämään sitä. Kun aiheen tuntemus on kohdillaan, on 

opettajan helpompi perustella sen käyttöön liittyviä valintoja myös huoltajille ja saada näin 

mahdollisesti huoltajat ymmärtämään sosiaalisen median opetuskäytön merkitys myös oman 

lapsensa kannalta. Lisäkoulutuksen merkitystä kyselyyn vastanneiden näkökulmasta on käsi-

telty lisää seuraavaksi. 



 

45 
 

Opetushallituksen (Opetushallitus 2012) mukaan Perusopetuksen opetussuunnitelman perus-

teissa edellytetään tietostrategian laatimista osaksi paikallista opetussuunnitelmaa. Strategian 

sisällölle ei ole tarkempia määritelmiä. Sosiaalisen median rooli osana sisältöä on ollut viime 

vuosina varsin vähäinen, vaikka opetuskäytön linjauksista tulisikin strategiassa mainita. “Tie-

tostrategian yhtenä tehtävänä on hahmottaa tieto- ja viestintätekniikan näkökulmasta visio yh-

teiskunnan muuttumisesta lähitulevaisuudessa ja tämän muutoksen aikaansaamista osaamistar-

peista työelämässä, jatko-opinnoissa ja yhteiskunnallisessa vaikuttamisessa.” (Opetushallitus, 

2012, 2). Koulutuksen järjestäjän tulee Opetushallituksen (Opetushallitus 2012) mukaan tehdä 

vuosittainen tilannekatsaus, jossa selvitetään laitteisto, elektronisen oppimateriaalin määrä sekä 

arviointiperusteet sosiaalisen median näkökulmasta. Katsauksen jälkeen määritellään laittei-

den, tietoverkkojen sekä e-aineiston osalta tarpeet ja tavoitetasot, sekä opettajien täydennys-

koulutuksen tarve.   

Kyselyyn vastanneista 36:sta opettajasta 29 oli sitä mieltä, että jatko- ja täydennyskoulutukselle 

olisi tarvetta. Vastaajia pyydettiin myös kuvaamaan millaista koulutusta he toivoisivat, jos he 

kokivat sen tarpeelliseksi. Vastauksissa korostuivat SWOT-analyysissä mainitut uhat: epätie-

toisuus tietoturvasta, tekniikan toimivuudesta ja tekijänoikeuksista. Koulutusta aiheeseen toi-

vottiin hyvin monipuolisesti ja pedagogiikan kautta “Pedagogista koulutusta, ei niinkään sovel-

luskohtaista”, sosiaalisen median palvelut ovat opettajille usein vapaa-ajan kautta tuttuja, mutta 

niiden soveltaminen opetuskäytössä saattaa jäädä hieman vieraaksi. “Uusia tuulia, ideoita sosi-

aalisen median käyttöön” toivottiin niin tutor-opettajien kuin vinkki-iltapäivien kautta. Pelko 

sosiaalisen median kehityksen tulevista suunnista ja siitä miten niissä pysytään mukana, näkyi 

opettajien vastauksissa. 

Kalliala ja Toikkanen (2009) kirjoittavat, että teknologia kehittyy kovalla vauhdilla; välineet ja 

sovellukset kehittyvät niin nopeasti, ettei kaikkia mahdollisuuksia voi käyttää tai hallita sellai-

nenkaan, joka jatkuvasti kehittää itseään. Opettajat ovat kokeneet, että sosiaalisen median ope-

tuskentällä on liian paljon erilaisia palveluita ja työvälineitä. Opettajan ei ole tärkeintä osata 

itse käyttää kaikkea, vaan merkityksellisempää on osata ohjata oppilaita oppimaan tarvittavia 

tietoja ja taitoja, joita he myöhemmin tulevaisuuden työelämässä ja kansalaisina tarvitsevat. 

Opetuksen tulisi olla monipuolista myös sosiaalisen median osalta ja opetuksen ei tulisi rajautua 

vain yhteen tai muutamaan verkkotyökaluun. Oppilaiden tulisi oppia käyttämään vastuullisesti 

sosiaalista mediaa, ja täten omaksua uusia viestintävälineitä myös tulevaisuudessa. Hyvin toi-

mivassa työyhteisössä opettajat tukevat toisiaan tiedoissa sekä taidoissa. Sosiaalisen median 
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opetuskäyttö vaatii myös opettajilta mielenkiintoa kouluttautua omaehtoisesti sekä olla vakuut-

tuneita siitä, että teknologiaa kannattaa hyödyntää opetuksessa.  

Olkinuora ym. (2001) sanovat, että kun laitetekniset ongelmat sekä koulun riittävät resurssit 

sosiaalisen median opetuskäyttöön on varmistettu, seuraava porsaanreikä löytyykin opettajien 

omasta osaamistasosta käyttää saatavilla olevaa sähköistä materiaalia. Olkinuoran tekemän tut-

kimuksen mukaan, melkein kaikki opettajat käyttivät tietotekniikkaa jonkin verran opetuksessa. 

Vaikka tietotekninen osaaminen on hallussa, ovat opettajat silti kokeneet, että tietoa multime-

diaoppimateriaalien käytöstä on kertynyt huomattavan vähän. Tutkimuksen mukaan kukaan 

(n=21) ei ollut saanut koulutusta multimedian opetuskäyttöön. Valmiudet olivat myös riippu-

vaisia opetettavasta aineesta.  
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6 Pohdinta  

Tutkielma toteutettiin kokonaisuudessaan noin vuodessa. Aiheen valinnan jälkeen, suunnitte-

limme hieman teoriapohjaa ja kysely toteutettiin. Aineisto oli kasassa helmikuussa 2018. Työn 

varsinainen toteutus tapahtui kevään ja kesän aikana. Syksyllä muut opinnot hieman hidastivat 

viimeistelyä, mutta työ saatettiin valmiiksi tiiviillä aikataululla syksyllä 2018. Yhteisen ajan 

löytäminen kirjoittamista varten oli välillä haastavaa, mutta samanlaisten elämäntilanteiden 

vuoksi, ymmärrystä tilanteisiin löytyi ja työskentely sujui hyvissä merkeissä kautta linjan. 

Aineiston keruu toteutettiin Google Formsin avulla. Sähköinen lomake oli luonteva, kun ai-

heena on sosiaalisen median opetuskäyttö. Lomaketta jaettiin sähköisesti, sosiaalisen median 

kanavia painottaen. Kuitenkin varmistettiin, että kysely tavoittaa myös opettajat, jotka eivät 

sosiaalista mediaa käytä, joten lähetimme sen useampaan kouluun sähköpostitse. Kyselyyn vas-

tasi yksi henkilö, joka ei käytä sosiaalista mediaa vapaa-ajallaan, eikä opetuskäytössä. Kuiten-

kin hänkin oli joskus sitä opetuksessa käyttänyt. Sosiaalisen median sovellukset ovat niin arki-

päiväistyneitä ja laajalle levinneitä, ettei käytössä olevia sovelluksia edes osata suoraan yhdis-

tää sosiaaliseksi mediaksi. Vastausten vähäinen määrä yllätti ja harmitti, odotuksena oli saada 

huomattavasti enemmän vastauksia ja otanta jäi varsin suppeaksi. Lomake oli avattu lähes kym-

menen kertaa useammin, kuin se oli täytetty, joten voidaan tulla siihen johtopäätökseen, että 

kyselyn täyttäminen on keskeytynyt parin turhan vaikeatäyttöisen kysymyksen vuoksi. Jos ky-

sely toteutettaisiin nyt uusiksi, kaikki kysymykset tulisi muuttaa mahdollisimman helpoiksi. 

Käytetyssä kyselylomakkeessa tuli pari tehtävää täyttää edellisen tehtävän vastauksiin verraten, 

joka teki siitä työlään ja todennäköisesti lähes mahdottoman täyttää mobiililaitteella. Mukavaa 

oli kuitenkin huomata, että vastauksia saatiin ympäri Suomen, tasaisesti jokaiselta luokka-as-

teelta ja kaikista ikäryhmistä. 

Luvussa 4.6 mainitaan, että tutkimus suoritettiin noudattaen hyvää tieteellistä käytäntöä. Tämä 

näkyi sitoutumisena tutkimuseettisen neuvottelukunnan ohjeeseen hyvästä tieteellisestä käytän-

nöstä. Tutkimustyössä ja aineiston käsittelyssä noudatettiin tarkkuutta ja rehellisyyttä, aineiston 

tallennuspaikat ja niiden säilyttäminen valittiin harkiten. Tutkimustuloksia käsiteltäessä otettiin 

huomioon kaikki vastaukset, jos jokin jätettiin pois, se myös perusteltiin asiaankuuluvasti. Mui-

den tutkijoiden työtä kunnioitettiin merkitsemällä viittaukset tarkasti. (Varantola, Launis, He-

lin, Spoof ja Jäppinen, 2013) 
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Tutkimuksen reliaabelius on samaa aineistoa käyttämällä hyvä, tämä on varmistettu tutkijatri-

angulaation avulla, vertaamalla kahden tutkijan itsenäisesti tuottamia tuloksia toisiinsa (Hirs-

järvi ym, 2001). Otanta jäi kuitenkin sen verran pieneksi, että yleistettävyys on heikko ja eri 

henkilöitä tutkimalla, voitaisiin saada erilaisia tuloksia samoilla kysymyksillä. Mitään kovin 

radikaaleja eroja kokemuksissa ei kuitenkaan ollut kerätyn aineiston sisällä, joten täytyy uskoa, 

että eri henkilöitä tutkimalla saataisiin kuitenkin varsin samansuuntaisia tuloksia. Validiteettia 

parantaakseen, kuvattiin tutkimusaineiston tuottamiseen liittyvän prosessi hyvin tarkasti ja to-

tuudenmukaisesti edellisessä kappaleessa. 

Sosiaalinen media on jo muuttanut tapaamme toimia ja se näkyy myös koulumaailmassa. Sosi-

aalista mediaa käytetään opetuskäytössä, mutta sen käyttö on usein huomaamatonta tai jopa 

tiedostamatonta. Analyysivaiheessa todettiin, että olettamukset olivat jopa hieman turhan ne-

gatiivisia. Sosiaalista mediaa käytetään opetuksessa monipuolisesti. Perustelut käyttämättä jät-

tämisen taustalla olivat samansuuntaisia mitä oli ennakoitu - ikärajat ja tietoturva huolettavat, 

sosiaalisen median arkipäiväistymisen merkitystä ei oltu osattu ennakoida motivaatioon vaikut-

tavana tekijänä. SWOT-analyysin mukaan, sosiaalisen median sovelluksissa on paljon mahdol-

lisuuksia haasteista huolimatta. Erityisesti lisä- ja jatkokoulutuksen avulla voidaan varmistaa, 

että opettajat ovat tietoisia esimerkiksi näistä sovelluksista, joissa ikärajoja ei ole, eikä tieto-

suojaa tarvitse pohtia. Lisä- ja jatkokoulutuksen avulla voidaan myös ohjeistaa opettajia siihen, 

mistä näkökulmasta sosiaalista mediaa kannattaa oppilaiden kanssa lähestyä, jotta vältytään 

kiusaamistapauksilta ja ylilyönneiltä sisällön jakamisen tai hakemisen kautta.    

Sosiaalisen median algoritmin addiktoivuutta on käsitelty paljon mediassa viime aikoina, mutta 

tieteellistä tutkimusta väitteen tueksi ei vielä ole. Sosiaalisen median käyttöastetta seuratessa 

on kuitenkin selvää, että jokin siinä käyttäjää koukuttaa. Taustalla voivat olla aiemmin mainitut 

käyttömotiivit tai algoritmin rakenne, joka oppii käyttäjästään tekoälyn avulla. Addiktoiviin 

ominaisuuksiin liittyy aina riskinsä syistä huolimatta, erityisesti kun kyseessä ovat alaikäiset. 

Tämänkin takia vastuun jakaminen ja käytön pelisäännöt on hyvä tehdä selväksi myös kodin ja 

koulun välillä. 

Suominen (2013) näki jo viisi vuotta sitten sosiaalisen median suosion olevan hiipumassa, joka 

näkyi käyttäjien kyllästymisessä ja käytön rutinoitumisessa. Samat tunnuspiirteet ovat nyt ha-

vaittavissa laajemmin, mutta sosiaalinen media on niin arkipäiväistynyt, että sen käyttö tulee 

varmasti olemaan osa tulevaisuuttakin. Tapa, jolla viestimme keskenämme ja yritysten kanssa 
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on muuttunut niin perustavanlaatuisesti, ettei ole enää paluuta aiempaan (Olenski, 2013). Face-

book saattaa olla kuolemassa sellaisena kuin me olemme sen tunteneet, mutta se on ottanut 

uudenlaista roolia opettajien verkostoitumisessa, yhä useampi opettaja käyttääkin sitä nykyään 

työkaluna ja kanavana etsiä ja jakaa ideoita (Hunter, 2018). Mielenkiintoista on kuitenkin nähdä 

saako sosiaalinen media palautettua vielä suosionsa, vai jääkö se jonkin korvaavan toiminnon 

jalkoihin. Teknologian alati kehittyessä, sosiaalisen median opetuskäyttö vaikutti työtä aloitta-

essa ajankohtaiselta ja nousevalta trendiltä, vaikka todellisuudessa se saattaa olla jo hieman 

vanha juttu.  

Uudet tuulet puhaltavat teknologian saralla ja luulemmekin tekoälyn olevan se uusi kuuma aihe, 

jota tutkia. Sen mukanaan tuomat muutokset ovat vielä alkutekijöissään suomalaisissa kou-

luissa, vaikka esimerkiksi jossain matematiikan opetuksessa tekoälyä hyödyntäviä sovelluksia 

on jo käytössä. Jatkotutkimuksen suuntaisimmekin tekoälyn mahdollisuuksiin luokkahuo-

neessa. Jos jatkotutkimuksen haluaisi säilyttää sosiaalisen median parissa, mielenkiintoista olisi 

tutkia opettajien verkostoitumiseen ja ideoiden jakamiseen käyttämiä sosiaalisen median muo-

toja ja erityisesti sitä, haetaanko ideoita pedagogiikka edellä, vai sopeutetaanko pedagogiikka 

kivaan ideaan. 

Lopputuloksena voidaankin todeta, että sosiaalisen median opetuskäytöllä on aiempienkin tut-

kimusten perusteella (Pietiläinen, 2017; Kotilainen, 2001) nähtävissä sekä hyötyjä että haas-

teita. Aiemmissa tutkimuksissa korostui hyvin pitkälle samat teemat kuin tässä tekemässämme 

kyselytutkimuksessa. Hyödyiksi aiemmissa tutkimuksissa nähtiin muun muassa erilaiset ver-

kostoitumisen mahdollisuudet ja yhteistyön lisääntyminen.  Haasteina puolestaan aiemmissa 

tutkimuksissa katsottiin olevan muun muassa kiusaaminen ja koulutuksen puute. Samoja viit-

teitä voidaan nähdä myös tekemämme tutkimuksen SWOT-analyysissa. Koemme kuitenkin, 

että tekemämme tutkimus tuo lisäarvoa tulosten samankaltaisuuksista huolimatta sosiaalisen 

median opetuskäyttöön liittyen, koska tämän aihepiirin tieto vanhenee äärettömän nopeasti. 

Koimme tärkeäksi tehdä tutkimus sosiaalisen median opetuskäytöstä ja luoda sen pohjalta tä-

män hetken tilanteesta kartoitus - miten sosiaalista mediaa käytetään opetuskäytössä ja mitkä 

koetaan olevan sen käyttöön liittyvät haasteet ja hyödyt tarkastellen samalla tukevatko muut 

tutkimukset havaintojamme.   
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Liite 1  

Lähetimme kyselylomakkeemme sähköpostilla muutamien koulujen rehtoreille. Saatekirje on 

liitteessä 2. Sähköpostitse lähetetyissä viesteissä oli mukana vielä pyyntö, että viesti välitetään 

kaikille koulun opettajille. Alla listaus kouluista (perässä arvio koulun opettajamäärästä) ja 

facebook-ryhmistä, joihin kyselylomake lähetettiin. Lomakkeemme mahdollinen tavoittavuus 

oli siis 79 122 opettajaa. 

 

 

Koulut (yhteensä noin 122 opettajaa): 

- Nivala (Kyösti Kallion koulu) (34 opettajaa) 

- Oulu (Tuiran alakoulu) (13 opettajaa) 

- Ivalo (Ala-asteen koulu) (30 opettajaa) 

- Tuurin koulu (7 opettajaa) 

- Savonlinna (Punkaharjun koulu) (11 opettajaa) 

- Kemijärvi (Hillatien koulu) (27 opettajaa) 

- Härmä (Alahärmän kirkonkylän koulu) (17 opettajaa) 

 

 

Facebook-ryhmät (yhteensä noin 79 000 käyttäjää):  

- Molempien omat seinät (n. 800 kaveria + 15 jakoa)  

- TVT:n oppimis- ja opetuskäyttö helpoksi myös aloittelijoille (1072 jäsentä)  

- Tieto- ja viestintätekniikka opetuksessa (19117 jäsentä)  

- Alakoulun aarreaitta (32733 jäsentä) 

- Kansainvälisyys ja globaalikasvatus kouluissa (1419 jäsentä) 

- Monialaiset oppimiskokonaisuudet (1540 jäsentä) 

- iPad opetuksessa (12975 jäsentä) 

- Arvokas opettaja (270 jäsentä) 

- Alakoulun kieltenopetus (3831 jäsentä) 

- Älytaulu alakouluissa (1460 jäsentä) 

- Luokanopettajien keskustelupalsta (3224 jäsentä) 
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Liite 2  

Hei alakoulun opettaja! 

Opiskelemme Oulun yliopistossa luokanopettajiksi. Olemme tekemässä Pro gradu -tutkielmaa 

ja tarvitsisimme vastauksia kyselyymme. Keräämme aineistoa sosiaalisen median opetuskäy-

töstä alakouluissa. Olemme kiinnostuneita kuulemaan teidän kokemuksianne sosiaalisen me-

dian käytöstä luokkahuoneessa. Jokainen vastaus on arvokas, riippumatta siitä, miten suhtaudut 

sosiaaliseen mediaan. Vastausaikaa kyselyyn on 14. helmikuuta 2018 asti. 

Linkki kyselyyn: Http://bit.ly/opesome 

Vastauksesi tallentuu täysin anonyyminä. Olisi hienoa, jos saisimme muutaman minuutin ai-

kaasi, ja vastaisit kyselyymme sekä vinkkaisit kyselystämme myös kollegoillesi. Kiitos! 

Lisätietoa tutkimuksesta: taru.torssonen@gmail.com ja tiina.mansikka@gmail.com 
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