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Tämän tutkielman päämääränä on tutkia alakouluopettajien käsityksiä ja kokemuksia 

sosiaalisen median asemasta opetustyössä. Tavoitteena on selvittää, minkälaisia hyötyjä ja 

haasteita opettajat ymmärtävät sosiaalisen median tuovan heidän opetustyöhönsä, sekä millä 

tavoin opettajat toteuttavat mediakasvatusta sosiaalisen median avulla.  

 

Tutkielman teoreettinen viitekehys muodostuu sosiaalisen median ja mediakasvatuksen 

määritelmien ympärille. Määritelmiä lähestytään historian, eri teorioiden ja aikaisempien 

tutkimuksien valossa. Tutkimuskohteena on alakouluopettajien käsitykset ja kokemukset, joten 

metodologiseksi lähestymistavaksi valikoitui fenomenografia. Aineisto on kerätty sähköisellä 

kyselylomakkeella helmikuussa 2022, joka jaettiin sosiaalisen median palveluissa. Kyselyyn 

osallistui yhteensä 20 opettajaa ympäri Suomea. Opettajat jakaantuivat tasaisesti alakoulun eri 

luokka-asteille. Kyselyn vastaukset analysointiin fenomenografisella analyysimenetelmällä, 

joka oli nelivaiheinen. Tutkimuksen tulokset esitetään kuvauskategorioissa, jotka ovat 

muodostuneet avointen vastausten kautta. 

 

Tulosten valossa opettajat käsittivät sosiaalisen median tuovan niin hyötyjä kuin haasteitakin 

opetustyöhön. Suurimmat hyödyt kohdistuivat opetustyön suunnittelun helpottumiseen, 

opetuksen monipuolistumiseen ja oppilaan oppimismotivaatioon lisääntymiseen. Haasteena 

puolestaan koettiin koulujen resurssien puute, ruutuajan lisääntyminen ja sosiaalisen median 

käyttöön liittyvät lailliset kysymykset. Mediakasvatusta toteutettiin varsin monipuolisesti 

sosiaalisen median avulla. Opettajien käsitysten perusteella oppilaan ei haluttu olevan 

passiivinen mediasisällön kuluttaja, vaan toiminnassa kannustettiin luovaan mediasisällön 

tuottamiseen ja oppilaiden omien ajatuksien ilmaisemiseen. Laadullisen tutkimuksen 

pyrkimyksenä ei ole tarjota yleistettävää tietoa, vaan antaa aspekteja tutkittavan ilmiön 

ymmärtämiseen. Tämä tutkimuksen avulla saatiin tietoa sosiaaliseen mediaan liittyvistä 

hyödyistä, haasteista ja käyttötavoista alakouluopettajien opetustyössä. 

 

Avainsanat: sosiaalinen media, mediakasvatus, mediakasvattaja, fenomenografia  
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1 Johdanto  

Tämän tutkielman tavoitteena on selvittää alakouluopettajien käsityksiä ja kokemuksia 

sosiaalisen median asemasta opetustyössä. Tutkimus painottuu tarkastelemaan aihetta 

alakouluopettajien näkökulmasta, koska heillä on suuri vaikutusvalta siihen, miten sosiaalinen 

media tuodaan osaksi opetusta. Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet (2014) ei 

määrittele tarkoin, miten sosiaalisen median tulisi sisältyä opetukseen, joten jokaisella 

opettajalla on autonomia päättää, miten digiympäristö otetaan osaksi opetusta. 

 

Tämä herättääkin keskustelua erityisesti siitä, miten koulujen tarjoama opetus digitaalisessa 

ympäristössä vaihtelee luokka-ja koulukohtaisesti. Väitettä konkretisoi Digiajan peruskoulu 

(2020) hankkeen tutkimustulokset, joissa ilmenee suomalaisten koulujen kahtiajakoisuus. 

Toisissa kouluissa erilaisia digiympäristöjä, kuten sosiaalisen median alustoja, hyödynnetään 

useasti, kun puolestaan toisissa kouluissa käytetään vielä pääsääntöisesti perinteisiä 

oppimisvälineitä. Syiksi tähän mainitaan esimerkiksi epätasaisesti jakaantuneet digiresurssit, 

sekä opettajien väliset erot tietoteknisissä taidoissa (Tanhua-Piiroinen ym., 2020). 

Tämänkaltaiset tilanteet saattavat johtaa oppilaan eriarvoiseen asemaan suomalaisessa 

perusopetuksessa ja tältä osin koulutuksellinen yhdenvertaisuus ei toteutuisi. Myös Opetusalan 

Ammattijärjestön (2019) mukaan oppilaan saamat digivalmiudet ovat edelleen riippuvaisia 

siitä, missä hän saa perusopetuksensa ja myöhemmät jatko-opintonsa.  

 

Sosiaalisen median käytössä korostuu myös opettajan oma suhtautuminen sosiaalista mediaa 

kohtaan. Blanninin (2015) mukaan opettajan suhtautuminen vaikuttaa ratkaisuihin siitä, 

käytetäänkö digiympäristöä opetuksessa vai jätetäänkö se opetuksen ulkopuolelle. Willmanin 

ja hänen kollegoidensa (2018) mukaan ratkaisulla kuvastetaan samalla opetuksen arvoja. Tapa, 

jolla opettaja rajoittaa tai mahdollistaa medialaitteiden käyttöä koulupäivän aikana nähdään 

osaksi mediakasvatusta (Willman ym., 2018). Tästä johtuen yksittäisen opettajan rooli on 

merkittävä oppilaan mediataitojen kehittymisessä. Pönkän (2017) mukaan oppilas, jolla on 

hyvät mediataidot, on paremmat lähtökohdat menestyä opiskelussa ja tulevaisuuden 

työelämässä. 

 

Tutkimuksen aihe valikoitui omasta kiinnostuksestani sosiaalista mediaan kohtaan. 

Kiinnostukseni kumpuaa teknologiapainotteiselta luokanopettajan koulutuslinjalta, jossa olen 

suorittanut kandidaatin- ja maisterivaiheen opinnot. Opiskelulinjalla opiskellaan 
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kasvatustieteen yhteydessä teknologiakasvatusta, joka antaa hyvän lähtökohdan toteuttaa 

mediakasvatusta. Tämä tutkimus on jatkoa kandidaatin tutkielmalleni, jossa selvitettiin 

kirjallisuuskatsauksen muodossa, miten mediakasvatus ja sosiaalinen media sisältyvät 

perusopetuksen opetussuunnitelman perusteisiin 2014. Kandidaatin tutkielman perusteella 

voidaan todeta, että etenkin sosiaalisen median käyttö opetuksessa jää usein opettajan 

päätettäväksi. Täten opettajalla on merkittävä rooli mediakasvattajana ja hänen oma 

käsityksensä ja suhtautumisensa sosiaalista mediaa kohtaan ohjaa vahvasti toimintaa 

luokkahuoneessa. Tästä johtuen pidän tärkeänä tutkia, miten suomalaiset luokanopettajat 

käsittävät sosiaalisen median roolin opetustyössään ja minkälaiset ovat heidän kompetenssinsa 

vastata mediamaailman jatkuvaan muutoksen.  

 

Tämä tutkielma etenee siten, että luvussa kaksi esitellään tutkimuskysymykset ja tutkimuksen 

tavoite. Luvussa kolme esitellään tutkielman teoreettinen viitekehys, joka pohjautuu sosiaalisen 

median ja mediakasvatuksen käsiteisiin. Käsitteitä lähestytään eri tutkimuksien, alan 

kirjallisuuden ja perusopetuksen opetussuunnitelman 2014 kautta. Tämä luo pohjan tutkielman 

teoreettiselle taustalle. Luvussa neljä perehdytään tämän tutkimuksen toteutukseen ja siihen 

liittyviin valintoihin. Luvussa viisi esitellään tämän tutkielman tutkimustulokset. Tutkielman 

viimeinen luku on tulosten yhteenvetoa ja pohdintaa jatkotutkimusta varten. Luvussa 

syvennytään myös tarkastelemaan tutkielman luotettavuutta ja eettisyyttä. 
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2 Tutkielman tavoite ja tutkimuskysymykset 

Tämän tutkielman tavoitteena on selvittää, minkälaisia hyötyjä ja haasteita opettajat käsittävät 

sosiaalisen median tuovan heidän opetustyöhönsä, sekä millä tavoin opettajat toteuttavat 

mediakasvatusta sosiaalisen median avulla. Tutkimus tarkastelee alakouluopettajien käsityksiä 

ja kokemuksia, joten tutkimusotteeksi valikoitui fenomenografia.   

 

Tämän tutkielman tutkimuskysymykset ovat seuraavat: 

 

1. Minkälaisia käsityksiä alakoulun opettajilla on sosiaalisen median käytön hyödyistä 

opetustyössä? 

2. Minkälaisia käsityksiä alakoulun opettajilla on sosiaalisen median käytön haasteista 

opetustyössä? 

3. Millä tavoin opettajat toteuttavat mediakasvatusta sosiaalisen median avulla 

alakouluissa?  

 

Ensimmäisellä ja toisella tutkimuskysymyksellä selvitetään alakouluopettajien vallitsevia 

käsityksiä sosiaalisen median tuomista hyödyistä ja haasteista opetustyössä. Kolmannessa 

tutkimuskysymyksessä tarkastetaan, millaisia kokemuksia opettajilla on mediakasvatuksen 

toteuttamisesta sosiaalisen median avulla. 
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3 Teoreettinen viitekehys 

Tämän tutkielman teoreettinen viitekehys muodostuu sosiaalisen median ja mediakasvatuksen 

määritelmän ympärille. Määritelmiä lähestytään alan kirjallisuuden, eri teorioiden ja 

aikaisempien tutkimusten valossa. Yllä mainittuja sosiaalisen median ja mediakasvatuksen 

käsitteitä tarkastellaan myös peruskoulun opetuksen näkökulmasta, koska Opetushallituksen 

(2016) mukaan sosiaalinen media on olennainen osa mediakasvatusta ja sen avulla voidaan 

parantaa oppilaan tieto- ja viestintäteknisiä valmiuksia sekä medialukutaitoja. Tästä johtuen 

toinen alaluku keskittyy tarkastelemaan sosiaalisen median ilmenemistä perusopetuksen 

opetussuunnitelmassa 2014 ja alakoulun mediakasvatuksessa. Kolmannessa alaluvussa 

sosiaalista mediaa lähestytään puolestaan opettajien näkökulmasta. Luvussa käsitellään 

sosiaalisen median käytön luomia mahdollisuuksia ja haasteita opettajan opetustyössä 

aikaisemman tutkimuksen ja tutkimuskirjallisuuden perusteella.  

3.1 Sosiaalinen media 

Sosiaalisella medialla on värikäs, mutta lyhyt historia. Sosiaalisesta mediasta käytettiin aluksi 

käsitettä Web 2.0, joka kuvasi toista median aikakautta (Seppänen & Väliverronen, 2012). Alan 

pioneeriteoksissa ”The second media age” Poster (1995) kuvaili toisen media-ajan pohjautuvan 

käyttäjien väliseen vuorovaikutukseen sellaisen teknologian avulla, jolla yhä useampi käyttäjä 

voi samanaikaisesti olla sekä kuluttajan että sisällöntuottajan roolissa (Poster, 1995, s. 3–4). 

Web 2.0 käsitettiin pohjautuvan reaaliaikaisiin nettipalveluihin, ja merkittävin muutos ilmeni 

kaksisuuntaisena kommunikaationa (Hinton & Hjorth, 2013). Andreas Kaplanin ja Michael 

Haenleinin (2010) mukaan sosiaalinen media nähdään jatkumona Web 2.0 käsitteelle. Käsite 

määritellään joukoksi internet-sovelluksia, joiden ideologinen ja tekninen perusta on Web 

2.0:ssa (Kaplan & Haenlein, 2010). Sirkkusen ja Lietsalan (2009) mukaan sosiaalinen media ja 

Web 2.0 eivät kuitenkaan ole identtisiä keskenään; sosiaalinen media perustuu käyttäjien 

väliseen vuorovaikutukseen, kun puolestaan Web 2.0 syventyy enemmän teknisempään 

otteeseen. Pönkän (2014) mukaan kansainvälisesti merkittävä muutos tapahtui vuonna 2010, 

kun sosiaalinen mediaa hakusanana kiilasi Web 2.0 ohi Googlen hakuhistoriassa. 

Sosiaalinen media muodostuu kahdesta informatiivisesta käsiteestä: sosiaalisuus ja media. 

Termillä sosiaalisuus viitataan useasti ihmiseen tahtoon olla vuorovaikutuksessa toisen ihmisen 

kanssa (Suominen, 2013). Median määritteleminen on haastavaa johtuen viestinnän muotojen 
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kehityksestä ja moninaistumisesta. Medialla viitataan useasti erilaisiin viestinnän muotoihin, 

joissa on läsnä ihmisten välinen vuorovaikutus (Seppänen & Väliverronen, 2012). Kun 

sanaparit yhdistetään, syntyy käsite sosiaalinen media, jolle ei löydy yksimielistä tai selkeää 

määritelmää (Suominen, 2013). Sosiaalista mediaa luonnehditaan hyvin monimuotoiseksi 

käsitteeksi ja sille on esitetty useita eri määritelmiä eri tieteenalojen toimesta (Kietzmann, 

Hermkens, McCarthy & Silvestre., 2011).  

Tutkijat Kangas, Toivonen ja Bäck (2007) määrittelevät sosiaalisen median (ks. kuvio 1) 

koostuvan kolmesta yhtä tärkeästä elementistä: sisällöstä, yhteisöstä ja Web 2.0:sta. Kun nämä 

yhdistyvät keskenään, muodostuu sosiaalisen median tila. Määritelmää voidaan pitää hyvin 

yleispätevänä. Alan tutkimuskirjallisuuden perusteella huomataan edellä mainittujen 

pääelementtien nousevan lähtökohtaisesti aina esille sosiaalisen median määrittelyssä. 

 

Kuvio 1. Sosiaalisen median ydinkäsitteet (Kangas, Toivonen & Bäck, 2007).  

   

Sisällöllä viitataan sosiaalisen median käyttäjien tuottamaan ja jakamaan sisältöön. Sisältö voi 

esiintyä esimerkiksi tekstien, kuvien ja videoiden muodossa. Yhteisöllä viitataan sosiaalisen 

median interaktiiviseen luonteeseen, joka muodostuu käyttäjien välisestä vuorovaikutuksesta ja 

sosiaalisten verkostojen muodostamisesta. Eri yhteisöiden kautta käyttäjien luoma sisältö saa 

merkityksen, kun yhteisöissä julkaistaan sisältöä muiden käyttäjien nähtäväksi. Web 2.0 

kuvastaa verkkoteknologiaa ja sovelluksia, joiden kautta sisältöä voidaan tuottaa sekä jakaa 

muille yhteisön jäsenille (Kangas ym., 2007, s. 11–15). Obar ja Wildmann (2015) kuvailevat 

sosiaalista mediaa myös edellä mainittujen pääkäsitteiden kautta, mutta lisäävät omaan 

määritelmäänsä neljänneksi kohdaksi käyttäjäprofiilit. Samankaltaista näkemystä esittävät 
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myös Lietsala ja Sirkkunen (2010), joiden mukaan sosiaalinen media pohjautuu käyttäjien 

henkilökohtaisiin profiileihin, joiden kautta sosiaalisen median käyttäjät pystyvät 

verkostoitumaan muihin käyttäjäprofiileihin, sisältöihin ja sovelluksiin. 

 

Laajempaa määritelmää esittävät tutkijat Kietzmann, Hermkens, McCarthy ja Silvestre (2011) 

ja määrittelevät sosiaalisen median muodostuvan seitsemästä osa-alueesta seuraavasti: 

identiteetti, keskustelu, jakaminen, läsnäolo, suhde, maine ja ryhmä. Identiteetti pohjautuu 

käyttäjän omiin tietoihin. Käyttäjä voi itse määritellä missä määrin ja mitä tietoja paljastaa 

itsestään. Identiteetin avulla on mahdollista tunnistaa eri käyttäjiä yksilöllisesti. Keskustelu 

edustaa käyttäjien tai ryhmien välistä kanssakäymistä sosiaalisen median palveluissa. 

Jakaminen pohjautuu sisällön vaihtamiseen, vastaanottamisen ja levittämiseen käyttäjien 

välillä. Läsnäolo ilmentää tietoisuutta siitä, onko muita käyttäjiä paikalla. Suhteet kuvastavat 

käyttäjien yhteyttä, joka mahdollistaa vuorovaikutuksen. Maine ilmentää, miten käyttäjä 

tunnistaa oman ja muiden käyttäjien aseman sosiaalisessa mediassa. Maineella voi olla erilaisia 

merkityksiä sosiaalisen median alustalla, ja käyttäjällä on mahdollisuus luoda arvio muiden 

käyttäjien asemasta perustuen informaatioon sosiaalisen median palveluissa. Ryhmillä 

tarkoitetaan erilaisia yhteisöjä, joita käyttäjä voi luoda esimerkiksi yhteisen kiinnostuksen 

kohteen perusteella (Kietzmann ym., 2011, s. 243–244). 

 

Edellä mainittujen osa-alueiden avulla voidaan tarkastella sosiaalisen median 

käyttäjäkokemuksen tiettyä puolta ja sen vaikutuksia. Osa-alueet eivät ole toisiaan 

poissulkevia, eikä niiden kaikkien tarvitse olla samaan aikaan läsnä sosiaalisen median 

palveluiden toiminnassa. Useissa tapauksissa muutama osa-alue nousee hallitseviksi tekijöiksi 

ja muut osa-alueet tukevat niitä. Tämä on sidoksissa siihen, mikä on kyseisen sosiaalisen 

median palvelun päällimmäinen tarkoitus. Esimerkiksi verkkoyhteisöpalvelu Facebook 

keskittyy vahvasti verkostoitumiseen, kun taas puolestaan videojakopalvelu YouTube tuotetun 

sisällön jakamiseen (Kietzmann ym., 2011). 

 

Sosiaalisen median määritelmä elää jatkuvassa muutoksessa (Suominen, 2013). Alan 

tutkimuskirjallisuuden perusteella voidaan kuitenkin todeta, että sosiaalisen median 

määrittelyssä yhdistyy samankaltaiset kriteerit. Sosiaalinen media pohjautuu eri 

verkkoviestinnän ympäristöihin, joissa käyttäjät ovat vuorovaikutuksessa muiden käyttäjien 

kanssa teknologian välityksellä. Käyttäjät voivat luoda omia profiileja, joka mahdollistavat 

sosiaalisten verkostojen muodostamisen toisiin käyttäjiin. Käyttäjä voi olla samanaikaisesti 



10 

 

 

aktiivinen viestijä, sisällöntuottaja ja tiedon vastaanottaja (Kangas ym., 2007; Kietzmann ym., 

2011; Obar & Wildman, 2015). Keskeisenä pidetään yhteisten merkityksen jakamista, mikä 

ilmenee esimerkiksi käyttäjien välisenä keskusteluna ja kommentointina sosiaalisen median 

palveluissa. Lopputuloksena voidaan nähdä käyttäjien yhdessä tuottama kokonaisuus, jossa 

alkuperäinen sisältö on saanut uusia merkityksiä. Esimerkiksi verkkoon ladattu video ei ole 

yksinään sosiaalista mediaa, mutta kun muut käyttäjät reagoivat siihen, niin puhutaan 

sosiaalisesta mediasta (Pönkä, Impiö, Vallivaara., 2012, s. 23–24). 

3.2 Mediakasvatus 

Mediakasvatus lukeutuu kasvatustieteen osa-alueeseen, jolle löytyy erilaisia määritelmiä. 

Merilampi (2014) nimeää mediakasvatuksen olevan monimuotoinen käsite, joka muodostuu 

laajamuotoisista termeistä: media ja kasvatus. Käsitettä voi lähestyä miettimällä, mitä medialla 

ja kasvatuksella itsessään tarkoitetaan. Kupiainen, Sintonen ja Suoranta (2007) kuvailevat 

mediakasvatuksella olevan pitkä ja monivaiheinen historia suomalaisessa yhteiskunnassa. 

Medioiden jatkuva kehitys heijastaa mediakasvatukseen oman aikakautensa ilmiöitä ja 

lähestymistapoja. Mediakasvatuksesta on käytetty vaihtelevia nimityksiä, kuten 

joukkotiedotuskasvatusta, viestintäkasvatusta ja audiovisuaalista kasvatusta. Vielä 1990-

luvulla mediakasvatuksen kentässä oli useita erilaisia mediaan viittaavia kasvatuskäsitteitä. 

Suurin muutos tapahtui kuitenkin 2000-luvun alussa, kun mediakasvatuksen termi vakiinnutti 

paikkansa suomalaisessa yhteiskunnassa. (Kupiainen ym., 2007). Opetus- ja 

kulttuuriministeriön (2019) laatima Medialukutaidot Suomessa; kansalliset 

mediakasvatuslinjaukset pyrkivät selkeyttämään mediakasvatuksen toimijakenttää sekä 

kuvaamaan suomalaisen mediakasvatuksen arvoja, vahvuuksia ja periaatteita. Nykyisten 

linjausten mukaan tavoitteena on luoda kattavaa, laadukasta ja systemaattista mediakasvatusta. 

Tähtäimenä on vahvasti rakennettu mediakasvatus, jonka kautta jokaisella suomalaisella on 

mahdollisuus kehittää omia medialukutaitoja (Opetus- ja kulttuuriministeriö, 2019).  

 

Mediakasvatusta kuvataan monipuolisena toimintana, joka ei perustu yhteen toteutuksen 

tapaan, vaan toiminnan määrittelevät siihen liittyvät osallistujat ja mediakasvatuksen päämäärä. 

Se voi tapahtua erilaisissa konteksteissa ja oppimisympäristöissä. Mediakasvatus voi olla 

toimintana yhtä lailla yksilöoppimista tai ryhmässä tapahtuvaa työskentelyä (Opetus - ja 

kulttuuriministeriö, 2019). Mediakasvatuksen suuntia on pyritty määrittelemään eri tavoin. Osa 

määritelmistä korostaa median teknologista roolia kasvatuksessa, osa viestinnällistä analyysia 
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ja osa median yhteiskunnallisuutta ja osallisuutta arvojen määrittelyssä (Herkman, 2007). Alan 

suunnannäyttäjä David Buckinghamin (2003) mukaan mediakasvatuksen päämääränä on yhtä 

lailla kasvatus mediasta kuin kasvatus median avulla. Mediakasvatus muodostuu opetus- ja 

oppimisprosessista mediaan liittyen, jonka tavoitteena on kehittää oppilaan medialukutaitoja. 

Mediakasvatus luo oppilaalle paremmat valmiudet olla median tuottaja sekä auttaa häntä 

parempien valintojen tekemisessä mediaympäristöissä (Buckingham, 2003). Mediakasvatuksen 

ei nähdä pohjatuvan ainoastaan mediateknologian käytön ympärille, vaan mediasisällön tulee 

olla analyyttisen tarkastelun kohteena (Kupiainen & Sintonen, 2009). Monet tutkijat kuten 

Buckingham (2003), Kupiainen ja Sintonen (2009) sekä Palsa (2016) määrittelevät 

medialukutaitojen olevan mediakasvatuksen tärkein tavoite. Opetus- ja kulttuuriministeriö 

(2019) puoltavat myös lausunnossaan medialukutaitojen tärkeyttä ja linjaavat sen olevan 

keskeinen suomalainen kansalaistaito. Medialukutaidon nähdään kattavan median parissa 

toimimisen taidot, kuten mediaan liittyvän ymmärryksen sekä oman median tuottamisen. 

Samankaltaisen näkemyksen esittävät myös Kupiainen ja Sintonen (2009) kuvaillessaan 

medialukutaitojen olevan taitojen kokonaisuus, johon liittyvät esimerkiksi mediatekstien 

vastaanottaminen, tuottaminen sekä vuorovaikutus.  

 

Palsan (2016) mukaan medialukutaito käsitteestä ei ole kuitenkaan esitetty hyväksyttävää 

määritelmää ja käsitteen käyttö voi aiheuttaa väärinymmärrystä kansainvälisessä kontekstissa. 

Käsitteen sekavuus johtuu sen vaihtelevista käyttötavoista eri kulttuureissa. Yhteiskunta ja 

kulttuuri määrittelevät medialukutaito käsitteen ymmärtämistä merkittävästi. Esimerkiksi 

Yhdysvalloissa medialukutaidoilla viitataan toisinaan mediakasvatukseen, mutta suomalaisessa 

kontekstissa medialukutaidot määritellään mediakasvatuksen päätavoitteeksi (Palsa, 2016). 

Peruskouluissa medialukutaidot lukeutuvat osaksi monilukutaitoa, jolla tarkoitetaan taitoja 

tulkita, tuottaa ja arvottaa erikaltaisia tekstejä eri muodoissa ja konteksteissa (Opetushallitus, 

2014). Tähän sisältyvät esimerkiksi sosiaalisessa mediassa esiintyvät mediatekstit. 

Mediakasvatuksen avulla pyritään vahvistamaan oppilaan valmiuksia ja taitoja 

mediakulttuurissa elämiseen. Opittujen mediataitojen avulla oppilaita rohkaistaan 

vaikuttamaan ja osallistumaan erilaiseen toimintaan (Mediakasvatusseura; Opetushallitus, 

2014).  

 

Mediakasvatus ei lukeudu kuitenkaan peruskoulussa oppiaineeksi. Se on kokonaisuus, joka 

liitetään erilaisiin opetustilanteisiin. Kouluissa ei ole mediakasvatuksen aineenopettajia, vaan 

mediakasvatus sisältyy jokaisen opettajan työnkuvaan (Kynäslahti & Tella, 2010). Tässä 
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tutkielmassa mediakasvatusta tarkastellaan sosiaalisen median näkökulmasta. Sosiaalinen 

media on ympäristönä hyvin monipuolinen, jossa yksilön mediaosaaminen ja medialukutaidot 

korostuvat. Opettajien toteuttamalla mediakasvatuksella on merkittävä rooli, sillä sitä kautta 

oppilas kykenee omaksumaan paremmat valmiudet toimia sosiaalisessa mediassa.  

3.3 Sosiaalisen median sisältyminen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteisiin 

2014 

Kovasen ja Spišakin (2018) mukaan peruskoulu on mediakasvatuksen kannalta keskeinen 

toimija. Kouluihin laaditut opetussuunnitelmat vaikuttavat mediakasvatuksen toteutumiseen ja 

sen kehittymiseen. Mediakasvatusta ei ole kuitenkaan saatu monien odotuksista huolimatta 

omaksi oppiaineeksi, mutta esimerkiksi medialukutaidot ovat huomioitu 

opetussuunnitelmatasolla peruskoulun alusta lähtien (Kovanen & Spišak, 2018). Viimeisin 

versio perusopetuksen opetussuunnitelman perusteista julkaistiin vuonna 2014 ja otettiin 

käyttöön Suomessa 1.–6.-vuosiluokkien osalta vuonna 2016 ja se on edelleen voimassa vuonna 

2022 (Opetushallitus, 2014).  

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden tehtävänä on määritellä ehdot, miten 

suomalaisissa peruskouluissa opetus järjestetään (Opetushallitus, 2014). Perusopetuksen 

opetussuunnitelman perusteiden myötä opettaja on sitoutunut noudattamaan siinä esitettäviä 

linjauksia opetuksen toteutuksesta. Täten opettaja ei voi laiminlyödä opetussuunnitelman 

asetettuja määräyksiä vaan sen raameissa on toimittava (Kansanen, 2017). Perusopetuksen 

opetussuunnitelman perusteissa (2014) ei käsitellä suoranaisesti sosiaalista mediaa, mutta se 

sisällytetään kandidaatin tutkielmani perusteella laaja-alaisten osaamisalueiden alle (Haakana, 

2021). 

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa (2014) on määritelty seitsemän eri laaja-

alaisen osaamisen aluetta, joista kaksi ovat selkeästi yhteydessä sosiaaliseen mediaan. 

Sosiaalinen media sisältyy monilukutaidon (L4) ja tieto- ja viestintäteknologian (L5) 

osaamiseen alle. Laaja-alainen osaaminen pohjautuu eri tietojen ja taitojen muodostamaan 

kokonaisuuteen, joka ylittää oppiainerajat. Osaamisen lisääntynyt tarve johtuu ympäröivän 

maailman jatkuvasta muutoksesta. Päämääränä on tarjota jokaiselle oppilaalle taitoja, jota 

toimiminen yhteiskunnassa nyt ja tulevaisuudessa edellyttää. Laaja-alainen osaaminen 

määritellään jokaisessa oppiainekuvauksessa ja sen tavoitteet tarkennetaan myös vuosiluokka 

kohtaisesti (Opetushallitus, 2014). Laaja-alaisesta osaamisesta ei anneta arvosanoja, mutta 
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Luostarisen ja Peltomaan (2016) mukaan niiden kehittymistä on kuitenkin tuettava palautteen 

ja arvioinnin keinoin. 

3.3.1  Monilukutaito perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa 2014 

Monilukutaidon (L4) käsite liittyy vahvasti sosiaaliseen mediaan ja sen sisältöihin. 

Monilukutaitoa pidetään kattokäsitteenä monelle eri lukutaidoille, kuten medialukutaidoille. 

Monilukutaidolla tarkoitetaan taitoa hankkia, yhdistää, muokata, tuottaa, esittää ja arvioida 

tietoa eri muodoissa eri ympäristöissä. Etuliite ”moni” viittaa eri tekstien moninaisuuteen. 

Teksti voi ilmetä esimerkiksi sanallisessa, kuvallisessa, auditiivisessa, numeerisessa tai 

kinesteettisessä symbolijärjestelmän muodossa. Edellä mainittujen muotojen yhdistelmät ovat 

mahdollisia (Opetushallitus, 2014). Kiili ja Laurinen (2018) toteavat artikkelissaan, että 

verkossa oleva mediaympäristö on niin monipuolinen, että se väistämättä kehittää oppilaan 

moni- ja medialukutaitoja. Pekkalan mukaan (2016) sanana medialukutaito voi helposti johtaa 

ajatukset vain lukemisen näkökulmaan, mutta käsite pitää sisällään yhtä lailla kirjoittamisen eli 

median tuottamisen taidot (Pekkala, 2016, s. 12). Myös edellä mainittu on huomioitu 

perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa (2014), jonka mukaan erikaltaisissa 

oppimistilanteissa oppilaiden tavoitteena on tulkita ja tuottaa erilaisia tekstejä yksin ja yhdessä 

muiden kanssa.  

Lisäksi opetuksessa painotetaan, että mediatekstien ja digiympäristöjen tulee olla oppilaan 

ikäkaudelle sopivia (Opetushallitus, 2014). Tämä ilmenee myös Herkmanin (2013) tekstissä ja 

hänen mukaansa mediakasvatuksen toiminnassa ja tavoitteissa tulee huomioida lasten ja 

nuorten erilaisuus, sekä ikään liittyvät kehitysvaiheet. Esimerkiksi opettajan tulee huomioida 

mediasisältö ja niihin liittyvät säädökset (kuten ikärajat) opetuksessaan.  

3.3.2  Tieto- ja viestintäteknologia perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa 2014  

Tieto – ja viestintäteknologian (L5) osaamista kuvataan oppimisen kohteena ja välineenä 

(Opetushallitus, 2014). Myös Huhtasen (2016) mukaan medialla on tärkeä rooli 

kouluoppimisessa sekä opetusvälineenä että opetuksen sisältönä. Perusopetuksen 

opetussuunnitelman perusteissa (2014) tieto- ja viestintäteknologian osaamisalueet on jaoteltu 

neljäksi eri osa-alueeksi. Eritoten sosiaalinen media ilmenee viimeisellä osaamisalueella, joka 

linkittyy verkostoitumiseen ja vuorovaikutukseen eri toimijoiden kanssa tieto- ja 
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viestintäteknologian avulla. Osaamisalueen tavoitteena on opastaa oppilasta käyttämään 

sopivia kommunikaatiotaitoja digitaalisessa ympäristössä huomioiden samalla muut 

digiympäristössä olevat toimijat (Opetushallitus, 2014). Huhtalan (2014) mukaan kasvattajan 

vastuulla on lasten ohjaaminen käsittämään, että digitaalisessa ympäristössä pätevät samat 

käytössäännöt kuin tavallisessa arjessa.  

 

Vuorovaikutustaitojen lisäksi tieto- ja viestintäteknologian osaamisessa painottuvat oppilaan 

tietotekniset perustaidot. Opetuksessa korostuu laitteiden, ohjelmistojen ja palveluiden 

ymmärtäminen. Myös turvallista toimintaa eri digiympäristöissä pidetään merkittävänä. 

Opetuksessa tulisi harjoitella eri riskitilanteiden tunnistamista, salasanojen hallitsemista ja 

turvallista digilaitteiden käyttöä (Opetushallitus, 2014).  

3.4 Sosiaalisen median käytön haasteet ja mahdollisuudet opetustyössä 

Faizin, Afian ja Chihebin (2013) mukaan sosiaalisen median käyttö on yhä suuremmassa 

määrin osa oppilaiden ja opettajien arkea. Digiympäristö heijastaa tapaamme käsitellä 

oppimista ja opettamista. Opetushallituksen (2016) mukaan sosiaalisen median palveluita 

käyttäessä voidaan tilanteesta riippuen saavuttaa erilaisia hyötyjä opetuksessa. Toisaalta 

digiympäristön käyttö voi luoda lisähaasteita oppimistapahtumaan. Tässä alaluvussa 

tarkastellaan sosiaalisen median luomia haasteita sekä mahdollisuuksia opetustyössä 

aikaisemman tutkimuskirjallisuuden pohjalta. 

3.4.1 Sosiaalisen median käytön haasteet opetustyössä 

Oksanen ja Koskinen (2012) kuvailevat opettajien kokemia haasteita sosiaalisen median 

käyttötavoissa moninaisiksi. He raportoivat yleisimmän ongelman muodostuvan käytettävissä 

olevien digilaitteiden ja verkkoyhteyksien ympärille, jossa tyypillinen haaste on eri laitteistojen 

ja verkkoyhteyksien toimimattomuus, sekä niiden riittämättömyys (Oksanen & Koskinen, 

2012). Rajalliset laitteet ja huonot verkkoyhteydet korostuvat myös Blanninin (2015) tekstissä 

ja hänen mukaansa koulun johdon tulisi varmistaa, että jokaisella opettajalla olisi tarvittavat 

laitteet ja resurssit käytettävinä. 

Puutteellisten resurssien lisäksi opettajilla voi olla vaikeuksia nähdä erilaisten digitaalisten 

laitteiden tuomia hyötyjä oppimisen tukena (Piili ym., 2019). Opettajilla saattaa olla 
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virheellinen käsitys siitä, miten teknologia tukee oppimista (Blannin, 2015). Rajoittavaksi 

tekijäksi koetaan myös opettajien ajanpuute, joka on toistuva teema kansainvälisessä 

kirjallisuudessa. Opettajilla ei ole riittävästi aikaa tutustua käytettäviin digivälineisiin, jonka 

takia sosiaalisen median käyttö jää rajalliseksi luokkahuoneessa (esim. Abazi Bexheti ym., 

2014; Blannin, 2015). Myös Oksasen ja Koskisen (2012) mukaan opettajilla ei ole aikaa 

selvitellä mahdollisuuksia, joita sosiaalinen media voisi tuoda heidän työhönsä.  

Opettajien riittämättömät tietotekniset valmiudet hyödyntää digitaalista oppimisympäristöä 

opetuksessa ovat myös este sille, ettei digiympäristöjä käytetä (Hoikkala & Kiilakoski, 2018). 

Esimerkiksi Hietikon ja hänen kollegoidensa (2016) tekemän Askelmerkit digiloikkaan 

selvityksen mukaan lähes puolet peruskoulun opettajista arvioivat tieto- ja viestintäteknologian 

(tvt) osaamisensa opetustyössä kohtalaiseksi ja joka viides heikoksi. Suuret erot ja puutteet 

opettajien tieto- ja viestintäteknologian osaamisessa selittyvät puutteilla opettajien tvt-

koulutuksessa. Lisäksi opettajien peruskoulutuksessa tvt:n hyödyntämiseen ei ole tarpeeksi 

paneuduttu (Hietikko ym., 2016).  

Samankaltaista näkemystä on aiemmin esittänyt Oksanen ja Koskinen (2012), joiden mukaan 

opettajankoulutus ei perehdytä riittävästi tulevia opettajia käyttämään sosiaalista mediaa 

opetuskäytössä. Myös kansainvälisiset tutkimustulokset puoltavat Oksasen ja Koskisen (2012) 

näkemyksiä. Esimerkiksi Martinovic ja Zhang (2012) tunnistavat omassa tutkimuksessaan 

seuraavia haasteita opettajaopiskelijoiden odotuksista ja asenteista tieto- ja viestintäteknologiaa 

kohtaan: 1) Opettajaopiskelijoilla on vääriä käsityksiä tieto- ja viestintätekniikan 

opetuskäytöstä 2) Opettajaopiskelijoilla tieto- ja viestintätekniikan käytön taso ei ole riittävä 3) 

Tieto- ja viestintätekniikan käyttömahdollisuus on rajoitettu sekä kouluissa että 

opettajankoulutusohjelmassa (Martinovic & Zhang, 2012). Oksanen ja Koskinen (2012) 

ehdottavatkin, että opettajien koulutusvaiheessa tulisi painottaa tieto- ja viestintätekniikan 

teknisten ja pedagogisten käyttötaitojen kehittämistä. Edellä mainitut ehdotukset voisivat lisätä 

kiinnostusta ja osaamishalukkuutta sosiaalisen median opetuskäyttöön. 

3.4.2 Sosiaalisen median käytön mahdollisuudet opetustyössä  

Oksanen ja Koskinen (2012) kuvailevat sosiaalisen median mahdollisuuksien olevan yhtä 

kirjavia kuin sosiaalisen median haasteiden. Heidän mukaansa sosiaalisen median käyttö 

monipuolistaa ja ajankohtaistaa opetusta ja oppimateriaaleja. Myös Faizin, Afian ja Chihebin 
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(2013) mukaan perinteinen oppimismateriaali ei välttämättä aina tarjoa relevanteinta tietoa 

opiskeltavasta aiheesta, mutta sosiaalisen median käyttö voi tuoda ajankohtaisempaa tietoa 

opetukseen. Opetushallituksen (2016) mukaan sosiaalinen media monipuolistaa 

mahdollisuuksia opetusmateriaalin laajempaan toteutukseen. Myös Toikkasen (2012) mukaan 

opettajat pystyvät valmistelemaan oppimateriaalia yhdessä muiden opettajien kanssa 

riippumatta maantieteellisestä sijainnista sosiaalisen median alustoilla. Samalla opettajien 

työmäärää pienenee ja laatu useasti paranee. Oppimateriaalin ei tarvitse rajoittua vain Suomen 

rajojen sisälle vaan Toikkanen (2012) nostaa hyvällä tilannekuvauksella, että Yhdysvalloissa 

tuotettu englanninkielinen materiaalia voi sopia suomalaiselle kurssille sellaisenaan tai 

muunneltuna (Toikkanen, 2012, s. 26–27).  

Pönkän, Impiön ja Järvelän (2012) mukaan sosiaalinen media mahdollistaa oppilaiden välisen 

yhteistyön ja yhteisöllisen tiedonrakentelun opiskelussa. Esimerkiksi Faizin, Afian ja Chihebin 

(2013) mukaan sosiaalisen media on hyvä alusta erilaisille ryhmäprojekteille, jolla samalla 

tuetaan oppilaiden vertaisoppimista. Toikkasen (2012) mukaan vertaisoppimisessa oppilaat 

oppivat, opettavat ja neuvovat toinen toisiaan. Samalla sosiaalisessa mediassa nähdään 

tapahtuva jatkuvaa oppimista, joka kumpuaa oppilaiden omista tarpeista. Täten tutkiva ja 

ongelmalähtöinen oppiminen ovat lähtökohdiltaan luontevia malleja toteuttaa sosiaalisen 

median kautta (Toikkanen, 2012).   

Sosiaalisen median nähdään myös osallistavan erilaisia oppilaita opetutukseen. Siddiquin ja 

Singhin (2016) mukaan monet oppilaat saattavat kokea, että he voivat ilmaista ajatuksensa 

helpommin sosiaalisessa mediassa. Myös Faizin, Afian ja Chihebin (2013) tekstissä ilmenee, 

että sosiaalisen median koetaan mahdollistavan luontevamman tavan ujommille oppilaille jakaa 

ajatuksiaan koulukontekstissa. Puolestaan Opetushallituksen (2016) mukaan sosiaalinen media 

tukee monenlaista luovaa ilmaisua. Tarjolla on erilaisia verkkotyövälineitä, jotka eivät vaadi 

lainkaan kirjautumista (Opetushallitus, 2016). Anonymiteetti voi rohkaista introvertin kaltaista 

oppilasta ottamaan osaa opetustuokioihin. Toisaalta riskinä on, että anonymiteetti voi luoda 

helpommat puitteet epätoivottavalle häiriökäyttäytymiselle. 
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4 Tutkimuksen toteutus  

Empiirinen tutkimus on aina kokonaisuus, joka muodostuu eri vaiheista (Hirsjärvi & Hurme, 

2008). Tässä luvussa perehdytään tämän tutkimuksen toteutukseen ja siihen liittyviin 

valintoihin. Alussa määrittelen laadullisen tutkimuksen ominaispiirteitä. Tämän jälkeen 

esitellen fenomenografian, joka valikoitui tämän tutkimuksen tutkimusotteeksi. Seuraavaksi 

kerron aineiston analyysitavasta ja raportoin sen vaiheittaista etenemistä tässä tutkimuksessa. 

Fenomenografista tutkimusotetta noudattaen olen pyrkinyt kuvailemaan aineiston analyysin 

etenemisvaiheita mahdollisimman selkeällä tavalla. Luvun lopussa kerron tutkimuksen 

aineistonkeruusta ja kuvailen tutkimuksen kohdejoukkoa. 

4.1 Laadullinen tutkimus  

Laadullinen eli kvalitatiivinen tutkimus on menetelmäsuuntaus, joka pitää sisällään useita 

erilaisia tutkimuksellisia lähestymistapoja (Puusa & Juuti, 2020). Tutkimuksen päämääränä ei 

ole tarkastella suuria joukkoja vaan olennaisempaa on keskittyä yksittäisten tapausten 

tarkasteluun (Hammersley, 2013). Tästä johtuen kvalitatiivisessa tutkimuksessa aineistot ovat 

suppeampia ja aineiston laatu korostuu suhteessa määrään (Metsämuuronen, 2003). Yleisempiä 

aineistonkeruutapoja ovat kyselyn, haastattelun ja dokumentoinnin kautta kerätty tieto ja 

havainnointi. Menetelmiä voidaan käyttää yksittäin, rinnakkain tai eri tavoin yhdisteltynä 

riippuen tutkimusongelmasta sekä tutkimusresursseista (Tuomi & Sarajärvi, 2018). Tämän 

tutkimuksen aineistoa lähestytään fenomenografisen tutkimuksen kautta, joka lukeutuu 

laadullisiin tutkimusmenetelmiin. Kyseistä lähestymistapaa kuvaillaan tarkemmin alaluvussa 

4.2.  

 

Laadullisella ja määrällisellä tutkimuksella on perinteisesti nähty selkeää vastakkainasettelua 

(Tuomi & Sarajärvi, 2018), mutta vastakkainasettelu voidaan mieltää harhaanjohtavaksi ja jopa 

turhaksi (Eskola & Suoranta, 1998). Tutkimuksen lähestymistapa on välineisarvo ja valittua 

menetelmää on tarkoitus käyttää tutkittavan ongelman ratkaisemiseksi (Puusa & Juuti, 2020). 

Laadullisen tutkimuksen tavoite ei ole tilastollinen yleistäminen. Tavoitteena on pikemminkin 

ymmärtää tiettyä määriteltyä toimintaa ja antaa teoreettinen tulkinta jollekin tutkittavalle 

ilmiölle. Kerätty tieto tutkittavasta ilmiöstä liittyy ihmisten tuottamiin merkityksiin (Puusa & 

Juuti, 2020; Tuomi & Sarajärvi, 2018). Tästä johtuen laadullisen tutkimuksen tulokset ovat 
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tiettyyn paikkaan, aikaan ja ryhmään sidottuja selityksiä todellisuuden ilmiöistä (Hirsjärvi, 

Remes, Sajavaara, 2007). 

4.2 Fenomenografia  

Fenomenografia on laadullisessa kasvatustieteellisessä tutkimuksessa käytetty yleinen 

aineiston analyysimenetelmä ja tutkimusote (Saari ym., 2014). Fenomenografian alkutaival 

ulottuu 1970-luvun Ruotsiin, kun tutkimusotteen kehittäjä Ference Marton ja hänen kollegaansa 

tutkivat Göteborgin yliopistossa yliopisto-opiskelijoiden käsityksiä oppimisesta (Huusko & 

Paloniemi, 2006). Sanan syntyjuuret ovat kreikankielisiä ja tulevat sanoista fainemon (ilmiö) ja 

graphein (kuvailu, ilmeneminen) (Niikko, 2003). Fenomenografisen tutkimuksen kautta 

pyritään kuvaamaan ja analysoimaan ihmisten arkiajattelun pohjalta nousevia käsityksiä 

tutkittavaan ilmiöön liittyen (Häkkinen, 1996). Tämän tutkimuksen tarkoituksena on tarkastella 

alakouluopettajien käsityksiä sosiaalisen mediaan liittyen, joten fenomenografia on näin ollen 

perusteltu valinta tutkimussuuntaukseksi.  

 

Fenomenografian keskeisimpiin käsitteisiin lukeutuvat ensimmäisen ja toisen asteen 

näkökulma (Häkkinen, 1996). Ensimmäisen asteen näkökulmalla viitataan siihen, että tutkija 

kuvaa todellisuuden ilmiötä oman kokemuksensa kautta. Fenomenografiassa ollaan kuitenkin 

kiinnostuneita vain toiseen asteen näkökulmasta, jossa todellisuus pyritään kuvaaman siten kuin 

tietty joukko ihmisiä sen käsittää. Toisen asteen näkökulmassa painotetaan ihmisten vaihtelevia 

käsityksiä, ja siten tutkimuksen päämääränä on kuvailla, analysoida ja ymmärtää tutkittavien 

erilaisia käsityksiä ilmiöstä (Niikko, 2003, s. 24–25). Toisin sanoen fenomenografisessa 

tutkimuksessa ei olla kiinnostuneita niinkään tutkittavasti ilmiöstä, vaan ilmiöön liittyvien 

käsityksien variaatioista (Huusko & Paloniemi, 2006). 

 

Fenomenografinen tutkimus toteutetaan empiirisen aineiston pohjalta. Analyysin 

lähestymistapa on täten aineistolähtöinen, joten teoriaa ei käytetä luokittelurunkona (Huusko & 

Paloniemi, 2006). Fenomenografiassa ei keskitytä aineiston vastauksiin yksittäisinä tapauksina. 

Aineistoa tarkastellaan yhtenä kokonaisuutena, jolloin pyrkimyksenä on tuoda esille ilmiön 

erilaiset käsitykset (Häkkinen, 1996). Fenomenografiassa ei ole varsinaisesti yksittäistä 

aineiston keräysmetodia, vaan metodit ovat vaihtelevia. Aineistonkeruuna käytetään 

esimerkiksi yksilöllisiä teemahaastatteluja ja puolistrukturoituja haastattelulomakkeita 

(Kakkori & Huttunen, 2014). Fenomenografinen analyysi on vaiheittain etenevä prosessi. 

Analyysille ei ole tarkoin määriteltyä menettelytapaa (Marton & Booth, 1997), mutta 
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tutkimuskirjallisuuden perusteella analyysin vaiheet jaetaan joko kolmeen (esim. Häkkinen, 

1996) tai neljään (esim. Niikko, 2003) vaiheeseen. Fenomenografisen tutkimusotteen avulla 

aineistosta laaditaan kuvauskategorioita, joilla kuvataan käsityksien jakautumista eri ryhmissä 

(Rissanen, 2009) ja tutkimuksessa syntyneitä tuloksia (Marton, 1986). Kuvauskategoria eli 

tulosluku ei edusta kuitenkaan suoraan yksittäisen ihmisen ajattelua, vaan vaihtelevia käsityksiä 

yleisesti (Niikko, 2003).  

 

Tässä tutkimuksessa on käytetty Niikon (2003, s. 33–36) nelivaiheista mallia fenomenografisen 

analyysin toteuttamisessa. Alaluvussa 4.3 esitellään analyysinvaiheet tämän tutkimuksen 

kontekstissa. Seuraavaksi esittelen fenomenografisen analyysin vaiheet teoreettisesti: 

 

1) Analyysin ensimmäisessä vaiheessa tutkija lukee kerätyn aineiston useita kertoja 

huolellisesti läpi, jotta sisältö tulee tutuksi. Tarkoituksena on löytää tekstistä tutkimuksen 

ongelmanasettelun kannalta ilmauksia, jotka ovat tutkimukselle merkittäviä. Ilmauksien 

etsimisessä voidaan analyysiyksiköksi valita yksittäinen sana, kokonainen virke tai tekstin 

kappale. Rajat tutkittavien yksilöiden välillä hylätään ja pääpaino kohdistuu vain aineistosta 

nouseviin merkityksellisiin ilmauksiin (Niikko, 2003, s. 33). 

 

2) Analyysin toisessa vaiheessa tutkija lajittelee merkitykselliset ilmaukset erilaisiksi ryhmiksi. 

Ryhmittely muodostuu merkityksellisten ilmauksien keskinäisellä vertailulla, jossa etsitään 

ilmauksien välisiä samankaltaisuuksia ja erilaisuuksia. Vertailemalla merkityksellisiä 

ilmauksia keskenään pyritään löytämään analysoitavalle käsitykselle ominaiset piirteet ja 

tunnistamaan käsitysten eroavaisuuksia. Tutkija pyrkii ymmärtämään jokaista merkityksellistä 

ilmausta samalla huomioiden asettamansa tutkimusongelmat (Niikko, 2003, s. 34). 

 

3) Analyysin kolmannessa vaiheessa tutkija muodostaa aiemmin lajitelluista ryhmistä alemman 

tason kategorioita. Jokainen alemman tason kategoria kuvastaa tiettyä tapaa kokea ilmiö. 

Kategorioiden sisältö ei saa mennä limittäin keskenään, mutta niiden tulee muodostaa selkeä 

suhde toisiinsa. Kategorioita voi joutua muodostamaan useampaan kertaan, jotta jokaiselle 

ilmaukselle löytyy sille sopiva kategoria (Niikko, 2003, s. 36). 

 

4) Analyysin neljännessä vaiheessa tutkija muodostaa kuvauskategorian eli yhteenvedon 

aineistosta. Tutkija käyttää alemman tason kategorioita muodostaessaan laajempaa 

kuvauskategoriaa. Kuvauskategoriat sisältävät käsitysten ja kokemusten ominaispiirteet 

(Niikko, 2003, s. 36).  
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4.3 Aineiston analyysi    

Tässä alaluvussa esittelen tämän tutkimuksen analyysin vaiheet Niikkoa (2003) mukaillen. 

Analyysissä vaiheet ovat jaettu neljään eri kohtaan. Jokaisella analyysin vaiheella on ollut 

vaikutuksensa niitä seuraaviin valintoihin (Huusko & Paloniemi, 2006). 

4.3.1 Aineistoon tutustuminen ja merkityksellisten ilmauksien etsiminen 

Tämän tutkimuksen aineistonkeruu toteutettiin sähköisellä kyselylomakkeella, joten aineisto ei 

vaatinut erillistä litterointia. Muunsin kerätyn aineiston pdf- muotoon ja tulostin vastaukset. 

Luin tutkimuksen aineiston useaan kertaan huolellisesti läpi. Lukeminen ajoittui muutamalle 

eri päivälle, että sain aineistosta kokonaisvaltaisen käsityksen. Lähestyin aineistoa 

kokonaisuutena, joten en keskittynyt yksittäisiin vastauksiin.  

 

Vähitellen aloin kiinnittämään huomiota sellaisiin ilmauksiin, jotka olivat tutkimukseni 

ongelmanasettelun kannalta merkittäviä. Alleviivasin aineistosta nämä ilmaukset. Ilmaukset 

kuvasivat opettajien käsityksiä ja kokemuksia sosiaalisen median asemasta opetustyössä. 

Aineistosta nousi lyhyitä vastauksia sekä laajempia näkemyksiä, joten ilmaukset muodostuivat 

yhtä lailla yksittäisten sanojen ja muutamien virkkeiden ympärille. Alla olevissa sitaateissa on 

esimerkkejä vastaajien ilmauksista sosiaalisen mediaan käyttöön liittyvistä haasteista 

opetustyössä. Vastaajien sitaatit ovat eroteltu eri riveille. 

 

”Ikärajat, miten rajata ei soveltuva sisältö ulkopuolelle” 

 

”Ruutuaika” 

 

”Koulun resurssit laitteiden suhteen.” 

 

”Ikärajat, hyvän maun raja on häilyvä, yksilönsuoja, käyttöoikeudet ja 

tekijänoikeudet” 

4.3.2 Merkityksellisten ilmausten ryhmittely 

Etsin valituista merkityksellisistä ilmauksista yhdistäviä ja erottelevia tekijöitä. Tässä vaiheessa 

loin Word-ohjelmaan tiedoston, johon toteutin ryhmittelyn. Joidenkin ryhmien alle muodostui 

useita samoja tai samankaltaisia ilmauksia. Ryhmittelyn ansiosta merkitykselliset ilmaukset 



21 

 

 

jäsentyivät laajemmaksi kokonaisuudeksi. Alla olevissa sitaateissa on ensimmäisestä vaiheesta 

poimittuja merkityksellisiä ilmauksia, joista on muodostettu ryhmiä.  

 

Ryhmä: ”Ikärajat” Käyttöoikeudet” ”Tekijänoikeudet” 

Ryhmä: ”Koulun resurssit”   

Ryhmä: ”Ei soveltuva sisältö” ”Ruutuaika” 

4.3.3 Alemman tason kategorioiden muodostus 

Alla olevassa kaaviossa (ks. kuvio 2) kuvataan analyysiprosessin kolmatta vaihetta. 

Vasemmalla puolella on merkityksellisiä ilmauksia, joista on muodostettu alemman tason 

kategorioita. 

 

Kuvio 2. Alemman tason kategorian muodostus 

 

 

Kolmannessa vaiheessa muodostin merkityksellisten ilmauksien ryhmistä alemman tason 

kategorioita. Jouduin muotoilemaan alemman tason kategorioita muutamaan otteeseen, jotta 

jokaiselle merkitykselliselle ilmaukselle löytyisi sille sopiva kategoria. Kiinnitin huomioni 

siihen, että jokainen alemman tason kategoria kuvasti vastaajien erilaista tapaa käsittää 

Merkityksellinen 

ilmaus

Alemman tason 
kategoria

"Ikärajat"

"Yksilönsuoja"

"Tekijänoikeudet"

Sosiaalisen median 
käyttöön liittyvät lailliset 

haasteet

"Ruutuaika"

"Sopimaton sisältö"
Haittavaikutukset 

oppilaan hyvinvointiin ja 
opiskeluun

"Koulun resurssit"
Digilaitteiden käyttöön 

liittyvät haasteet
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tutkittava ilmiö. Mikään alemman tason kategoria ei ole ennalta määrätty, koska 

fenomenografisen analyysin lähestymistapa on aineistolähtöinen (Huusko & Paloniemi, 2006). 

Huomioin myös Ahosen (1994) määritelmän siitä, ettei alemman tason kategorisoinnissa 

merkityksellisten ilmaisujen määrä ei ole oleellisin kysymys, vaan kategoria voi muodostua 

myös yhden ilmauksen perusteella. Laadullisen tutkimuksen otanta on suppea, jonka takia 

ilmauksien määrä ei ole ensisijainen peruste kategorisoinnille. Tutkijaa kiinnostaa ensisijaisesti 

ilmauksien laadullinen eroavaisuus eikä niiden määrä tietyssä joukossa (Ahonen, 1994). Tässä 

tutkimuksessa muodostuneet alemman tason kategoriat pohjautuvat yhtä lailla muutamista 

merkityksellisistä ilmauksista useampiin ilmauksiin. Tästä johtuen merkityksellisten 

ilmauksien määrä on vaihteleva eri alemman tason kategorioiden välillä. 

4.3.4 Kuvauskategorioiden muodostus 

Alla olevassa kaaviossa (ks. kuvio 3) kuvataan analyysiprosessin neljättä vaihetta. 

Kuvio 3. Kuvauskategorian muodostaminen 

  

 

Analyysin viimeisessä vaiheessa alemman tason kategorioita yhdistellään laaja-alaisemmaksi 

kuvauskategoriaksi. Kuvauskategoria muodostaa yhteenvedon aineiston tuloksista. 

Kuvauskategoria edustaa kokemusten ja käsitysten keskeisiä merkityksiä. Kuvauskategoria on 

tutkijan tulkintoja tutkittavilta kerätystä tiedosta ja heidän todellisuuttansa koskevista 

Alemman tason 
kategoriat

Sosiaaliseen median 
käyttöön liittyvät lailliset 

haasteet

Haittavaikutukset 
oppilaan hyvinvointiin ja 

opiskeluun

Digilaitteiden käyttöön 
liittyvät haasteet

Kuvauskategoria 

Opettajien käsityksiä 

sosiaalisen median 

haasteista

opetustyössä
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käsityksistä (Niikko, 2003, s. 37).  Huuskon & Paloniemen (2006) mukaan fenomenografisessa 

analyysissa voidaan käyttää joko horisontaalista, vertikaalista tai hierarkkista 

kuvauskategoriajärjestelmää. Tutkiessani opettajien käsityksiä ja kokemuksia sosiaalisen 

median roolista opetustyössä, kuvaan aineistosta saatua tietoa horisontaalisesti. Tutkimuksen 

tavoitteena ei ole arvottaa käsityksiä niiden esiintyvyyden mukaan, vaan tuoda esille 

monenlaisia käsityksiä vallitsevasta aiheesta. Niikon (2003) mukaan horisontaalisessa 

kuvauskategoriasysteemissä alemman tason kategoriat ovat samanarvoisia ja tasavertaisia 

keskenään.  

 

Luvussa 5 esitellään tämän tutkimuksen tulokset ja kuvauskategoriat. Tässä tutkimuksessa 

kuvauskategorioita muodostui yhteensä kolme ja ne ovat nimetty seuraavasti: Opettajien 

käsityksiä sosiaalisen median hyödyistä opetustyössä, Opettajien käsityksiä sosiaalisen median 

haasteista opetustyössä ja Opettajien näkemyksiä toteuttaa mediakasvatusta sosiaalisen 

median avulla.  

4.4 Aineistonkeruu sähköisellä kyselylomakkeella 

Aineistonkeruumenetelmäksi valikoitui sähköinen kyselylomake (ks. Liite 2). Kyselylomake 

toteutettiin Webropol- alustalla, joka on yleinen tiedonkeruuväline akateemisessa 

tutkimuksessa. Kyselylomake avautui vastaajille 14.02.2022 ja lomake oli auki kaksi viikkoa. 

Lomake sulkeutui 06.03.2022. Tutkimuksen tavoitteena oli tutkia alakouluopettajia eri puolilta 

Suomea. Sähköisessä muodossa oleva kyselylomake ei asettanut maantieteellisiä esteitä 

aineiston hankkimiselle, vaan aineistoa voitiin kerätä laajalta alueelta varsin nopeasti (Valli & 

Perkkilä, 2018). Lisäksi tutkimuksen aikana vallitsevan koronapandemian vuoksi opettajat 

joutuivat minimoimaan sosiaaliset kontaktinsa, joten sähköinen kyselylomake oli turvallisin 

valinta kerätä tutkimuksen aineisto.  

 

Tutkimuksen sähköinen kyselylomake jaettiin sosiaalisen median eri sovelluksissa. Sosiaalista 

mediaa pidetään monipuolisena alustana tutkimusaineiston keruuseen. Yleisimpiä 

aineistonkeruutapoja on tutkittavien etsiminen julkaisemalla tiedote tai kutsu tutkimukseen 

yhdellä tai useammalla sosiaalisen median monista kanavista (Kosonen, Laaksonen, Rydenfelt 

& Terkamo-Moiso, 2018). Myös tässä tutkimuksessa sähköinen kyselylomake jaettiin eri 

sosiaalisen median palveluissa, jonka avulla etsittiin tutkimuksen kohderyhmä. Ensimmäisenä 

jakoalustana käytettiin tutkijan omaa Instagramia, joka on kuvien jakopalvelu ja sosiaalinen 
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verkosto. Tutkija teki Instagramiin päivityksen, jossa kyselylomakkeeseen ohjautuva linkki 

suunnattiin suljetun ryhmän kautta 50-henkilölle kuvatarinan muodossa. Henkilöt valikoituvat 

suljettuun ryhmään siten, että he opiskelivat - tai työskentelivät kasvatusalan parissa. 

Instagramin lisäksi kyselylomake jaettiin myös Facebookissa, joka lukeutuu sosiaalisen 

verkostoitumisen verkkoalustaksi. Lyhyt saateteksti ja linkki kyselylomakkeeseen jaettiin 

Alakoulun Aarreaitta - nimisessä opetus - ja kasvatusalan ryhmässä. Tätä kautta pyrittiin 

tavoittamaan mahdollisimman suuri kohdejoukko, jotka työskentelevät kasvatusalan parissa. 

Kysely lähetettiin myös pikaviestintä sovelluksen WhatsAppin kautta muutaman koulun 

henkilökunnalle vastattavaksi ja jaettavaksi eteenpäin.  

 

Kyselylomaketta ennen edelsi saatekirje. Saatekirjeestä (ks. liite 1) kerrottiin lyhyesti 

tutkimuksen tavoitteista ja yleisistä tutkimukseen liittyvistä eettisistä seikoista. Saatekirjeessä 

selvennettiin, että kyselyn vastauksia tullaan käyttämään vain tässä pro gradu- tutkielmassa, 

kyselyyn osallistuminen on täysin vapaaehtoista ja tutkimukseen osallistuvan vastaajan tietoja 

ei voida tunnistaa kyselyn pohjalta syntyneistä tuloksista. Kyselylomake (ks. liite 2) koostui 

esitietokysymyksistä ja varsinaisesta kyselylomakkeesta. Esitietolomakkeen avulla kartoitettiin 

vastaajien taustatekijöitä. Tällä pyrittiin selvittämään, että kyselyyn osallistuneet vastaajat 

vastasivat tämän tutkimuksen kohderyhmää. Varsinainen kyselylomake sisälsi yhteensä 21 

kysymystä, mutta lopullinen kysymysten määrä vaihteli. Tietyt kysymykset olivat vastausten 

johdannaisia, joten kysymysten kokonaismäärä vaihteli vastaajien kesken. Suurin osa 

kysymyksistä oli muodoltaan avoimia, joten vastaajalla oli vapaus vastata kysymyksiin omin 

sanoin. Kysymyksissä painotettiin vastausten monipuolista ja huolellista perustelua. 

Kyselylomake oli jaettu kolmeen eri osioon teemoittain seuraavasti: sosiaalinen media, 

sosiaalinen media opetustyössä ja sosiaalinen media mediakasvatuksessa. Kyselylomake 

jäljitteli teemahaastatteluun liittyviä tyypillisiä piirteitä, jossa edetään tiettyjen keskeisten 

etukäteen valittujen teemojen ja niihin liittyvien tarkentavien kysymysten kautta (Tuomi & 

Sarajärvi, 2018).  

 

Kyselylomakkeen etuna on sen ajallinen joustavuus molemmille osapuolille (Cohen, Manion 

& Morrison, 2000). Vastaaja voi täyttää sähköisen kyselylomakkeen lyhyessäkin ajassa hänelle 

sopivana ajankohtana. Tutkija hyötyy myös ajallisesti sähköisestä kyselylomakkeesta, koska 

vastaukset pystytään suoraan muuntamaan tiedostoksi. Tästä johtuen tutkimuksen aineistolle ei 

tarvinnut tehdä erillistä litterointia, joka poisti turhat lyöntivirheet ja teki aineistosta 

luotettavamman (Valli & Perkkilä, 2018). Etuihin lukeutuu myös vastaajien mahdollisuus 
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pysyä anonyyminä (Cohen ym., 2000). Esimerkiksi teemahaastattelussa Hirsjärven ja Hurmeen 

(2008) mukaan luotettavuutta voi heikentää vastaajien taipumus antaa mieleisiä vastauksia. 

Puolestaan kyselylomaketutkimuksessa tutkija ei voi vaikuttaa tutkittavien vastauksiin, jos 

tutkija ja tutkittava ovat fyysisesti eri tilassa (Hirsjärvi & Hurme, 2008).  

 

Kyselytutkimuksen onnistuminen riippuu suurimmissa määrin toimivasta kyselylomakkeesta 

(Vehkalahti, 2014). Kysymysten laadinnassa korostuu huolellisuus ja sanamuodot tulee olla 

muotoiltu tarkkaan. Kysymysten on oltava yksiselitteisiä eikä ne saa johdatella tutkittavaa 

(Valli, 2018). Tämän tutkimuksen kyselylomakkeessa on pyritty huomioimaan, että 

kysymykset ovat muodoltaan mahdollisimman toimivia ja selkeitä sekä vastaavat tutkielman 

tutkimusongelmaan. Tutkimuksen osalta on tehty yksi pilotointikysely, joka toteutettiin 

kvalitatiivisen tutkimuksen jatkokurssilla keväällä 2021. Pilotointiin osallistui yhteensä 

kahdeksan luokanopettajaa. Pilotoinnin pohjalta kysymyksiä muotoiltiin yksinkertaisempaan 

muotoon ja avoimien kysymysten määrää lisättiin. Pilotointikyselyn avulla tämän tutkimuksen 

kysymykset ovat järjestetty loogisempaan etenemisjärjestykseen. Tällä on pyritty 

huomioimaan, että vastaajan on helpompi edetä kyselylomakkeella ennalta määriteltyjä 

teemoja seuraten.  

4.5 Tutkimuksen kohdejoukon kuvaus  

Tutkimukseen osallistui yhteensä 20 henkilöä, mutta kaikki vastaajat eivät vastanneet 

kohderyhmää. Kaksi vastaajaa ilmoitti opettavansa muualla kuin alakoulussa, joten lomake 

sulkeutui heidän osaltaan automaattisesti esitietolomakkeen jälkeen.  

 

Varsinaiseksi kohderyhmäksi muodostui loputa 18 vastaajaa. Vastaajista naisia oli 17 ja miehiä 

1. Jokaisella vastaajalla oli tutkintonimikkeenä joko kasvatustieteiden maisteri tai 

luokanopettajakoulutus. Yhdellä vastaajalla oli kasvatustieteiden ja filosofian maisterin 

tutkinnot. Kahdeksan vastaajaa kertoi omaavansa aineenopettajan pätevyyden. Kolmella 

vastaajista oli erityisopettajan pätevyys.  

 

Seuraavissa taulukoissa (ks. taulukko 1, taulukko 2 ja taulukko 3) selvennetään muita 

taustatietoja tutkittavasta kohdejoukosta. Seuraavissa taulukoissa ilmenee vastaajien opetettava 

vuosiluokka, ikä ja työkokemus. Taulukoissa (n) kertoo vastausten lukumäärän ja 

prosenttiosuus (%) viittaa kaikista vastaajista olevaan osuuteen. Taulukon alapuolella 

selvennetään taulukossa esiintyviä lukuja lyhyesti. 
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Taulukko 1. Opetettava vuosiluokka 

Luokka-aste n Prosentti 

1. luokka 2 10,0 % 

2. luokka 3 15,0 % 

3. luokka 3 15,0 % 

4. luokka 2 10,0 % 

5. luokka 2 10,0 % 

6. luokka 2 10,0 % 

Jokin muu, mikä? (esim. alakoulun yhdysluokat) 4 20,0 % 

En opeta alakoulussa 2 10,0 % 

 

Vastaajat hajaantuivat tasaisesti eri alakoulun luokka-asteille. ”Jokin muu, mikä?” - sarakkeen 

neljä vastaajaa valikoituivat seuraavasti: kaksi vastaaja ilmoitti opettavansa 2–3 yhdysluokalla 

sekä 3–4 yhdysluokalla. Yksi vastaajista kertoi opettavansa kahdella eri luokka-asteella, jotka 

olivat 1 ja 4 luokka-aste. Yksi vastaajista työskenteli valmistavassa opetuksessa. Valmistava 

opetus on tarkoitettu oppilaille, joilla ei ole vielä tarvittavia kielellisiä valmiuksia 

perusopetuksessa opiskeluun.  

 

Kaksi vastaajaa kertoi, ettei opeta alakoulussa. He eivät vastanneet tutkimuksen kohderyhmää. 

Lomake sulkeutui heidän osaltaan välittömästi esitietolomakkeen jälkeen ja heidän 

vastauksiaan ei käsitellä. Vastaukset ovat poistettu seuraavista taulukoista (ks. taulukko 2 ja 3) 

tulosten selventämisen takia.  

 

Taulukko 2. Vastaajien ikä 

Ikä n Prosentti 

Alle 20 vuotta 0 0,0 % 

20–30 vuotta 15 83,3 % 

31–40 vuotta 1 5,5 % 

41–50 vuotta 1 5,6 % 

51–60 vuotta 1 5,6 % 

yli 60 vuotta 0 0,0 % 
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Yllä olevassa taulukossa ilmenee vastaajien ikä. Vastaajien ikähaarukka jakaantui 20–60 

ikävuoden välille. Enemmistö vastaajista (n = 15) kertoi olevansa 20–30 vuoden ikäisiä. Loput 

vastaajista (n = 3) hajaantuivat tasaisesti 31–60 ikävuoden välille.  

 

Taulukko 3. Vastaajien työkokemus luokanopettajan toimimisesta 

Työkokemus n Prosentti 

alle 1 vuosi 5 27,8 % 

1–5 vuotta 10 55,5 % 

6–10 vuotta 0 0,0 % 

11–15 vuotta 2 11,1 % 

16–20 vuotta 0 0,0 % 

21–24 vuotta 0 0,0 % 

yli 25 vuotta 1 5,6 % 

 

Työkokemus luokanopettajana toimisesta hajaantui vastaajien kesken. Yli puolet (55, 5 %) 

vastaajista kertoi työskennelleen luokanopettajana 1–5 vuotta. Lähes kolmannes vastaajista 

(27,8 %) ilmoitti omaavansa alle vuoden työkokemuksen. Puolestaan yhdellä (11,1 %) 

vastaajalla oli yli 25 vuoden kokemus luokanopettajan työstä.  

 

Esitietolomakkeessa kartoitettiin myös, miten vastaajat tuntevat tutkittavan ilmiön eli 

sosiaalisen median. Tämä on perusteltua, koska vastaajien valikoitumisen tulee pohjautua siten, 

että he osaavat sanoa jotain tutkittavasta ilmiöstä oman kokemuksen tai tietämyksen perusteella 

(Kananen, 2019). Tässä tutkimuksessa jokainen vastaaja kertoi sosiaalisen median olevan 

käsitteenä tuttu ja osasi määritellä käsitteen lyhyesti omin sanoin. Vastausten pituudessa näkyi 

hieman hajontaa yhdestä virkkeestä pidempiin kuvailuihin. Alla olevissa sitaateissa on 

vastaajien käsityksiä tutkittavasta ilmiöstä.  

 

”Erilaisia sovelluksia, verkkosivuja, joissa viestitään eri tavoin toisten ihmisten 

kanssa” 

 

”Internetissä toimiva media/sivusto/sovellus, jossa pidetään yhteyttä toisiin” 

 

Sosiaalinen media käsitettiin joko sovelluksena, alustana tai palveluna, jossa ollaan 

vuorovaikutuksesta tai yhteydessä muiden käyttäjien kanssa. Vastausten perusteella voidaan 
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tulkita, että jokaisella kyselyyn vastanneella opettajalla on käsitys tutkittavasta ilmiöstä eli siitä, 

mitä sosiaalisella medialla yleisesti tarkoitetaan.  
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5 Tutkielman tulokset  

Tässä luvussa esitellään tutkimuksen tuloksia. Tulokset on jaettu viiteen eri alalukuun. 

Ensimmäinen ja toinen alaluku pohjustavat seuraavia tutkimustuloksia ja antavat taustoittavaa 

tietoa tutkimuksen kannalta. Ensimmäisessä alaluvussa kuvataan taulukon muodossa, kuinka 

paljon opettajat käyttävät päivittäin sosiaalista mediaa työ-ja vapaa-ajallaan. Toisessa 

alaluvussa puolestaan tarkastellaan opettajien omia käsityksiä heidän kokemasta taidoistaan 

hyödyntää sosiaalista mediaa opetustyössä. Seuraavat kolme alalukua vastaavat jokainen 

yhteen tutkimuskysymykseen. Tutkielman keskeinen tarkastelun kohde on opettajien käsitykset 

ja kokemukset sosiaalisen median roolista opetustyössä. Tässä tutkielmassa opetustyöllä 

viitataan laajasti kaikkeen siihen työhön ja tehtäviin, jotka liittyvät opettajana toimimiseen 

alakoulussa. 

 

Kanasen (2019) mukaan tutkimustulokset vastaavat tutkimukselle asetettuihin 

tutkimuskysymyksiin. Tulososiossa tutkijan tulee esittää tulokset mahdollisimman 

informatiivisesti hyödyntäen esimerkiksi luetteloita ja taulukoita. Kaikkea kerättyä aineistoa ei 

tuoda esille, vaan jokaiselle tutkimusotteelle on omanlainen tapa esittää tulokset tiivistetyssä 

muodossa. (Kananen, 2019). Fenomenografisen tutkimusmenetelmän mukaisesti esittelen 

tämän tutkimuksen tulokset taulukoissa, joissa ilmenevät analyysissa esiintyvät 

merkitykselliset ilmaukset, alemman tason kategoriat ja niistä muodostuva kuvauskategoria eli 

tulosluku. Jokainen kuvauskategoria vastaa yhteen tutkimuskysymykseen ja kuvauskategoriat 

ovat muodostuneet avointen vastausten kautta. Kuvauskategorian muodostamisessa on 

hyödynnetty Niikon (2003) luomaa nelivaiheista kaavaa fenomenografisesta aineiston 

analyysistä. Tulokset sisältävät autenttisia ilmauksia, jotka ovat tutkielmassa liitetty 

kuvauskategorioiden yhteyteen. Täten lukija pystyy seuraamaan tutkijan päättelyä ja 

perusteluja kuvauskategorioiden rakentamisesta (Niikko, 2003, s. 39). Fenomenografisessa 

tutkimuksessa ei ole olennaista yksilötason kuvausten selventäminen (Huusko & Paloniemi, 

2006), joten tässä tutkielmassa suoria lainauksia ei ole yksilöity.  

5.1 Opettajien päivittäinen sosiaalisen median käyttö 

Sähköisessä kyselylomakkeessa selvitettiin opettajien päivittäistä sosiaalisen median käyttöä. 

Seuraavassa taulukossa (ks. taulukko 4) esitellään opettajien sosiaalisen median käyttöä työ- ja 

vapaa-ajalla. Kyselylomakkeen vasemmalla puolella ilmenee sosiaalisen median käytön 



30 

 

 

ajankohta. Kyselylomakkeen ylärivissä ilmenee sosiaalisen median käytön aika. Ajallinen 

skaala on jaettu viiteen eri vastausvaihtoehtoon, ja ilmenee 0–5 tunnin välillä.  

 

Taulukko 4. Sosiaalisen median käyttö   

Sosiaalisen median käyttö 

päivittäin  

En käytä 

ollenkaan 

alle 1 

tunti 

1–2  

tuntia 

3–4  

tuntia 

5 tuntia 

tai 

enemmän 

Vapaa-ajalla oma 

viihdekäyttö  

0 3 7 8 0 

Vapaa-ajalla työn parissa  0 10 8 0 0 

Työajalla oma viihdekäyttö 6 11 0 1 0 

Työajalla opetustyössä  4 8 6 0 0 

 

Vastausten perusteella sosiaalisen median käyttö oli suosituinta vapaa-ajalla omassa 

viihdekäytössä. Suurin osa opettajista (n=8) käytti kyseisenä ajankohtana sosiaalista mediaa 3–

4 tuntia. Loput vastaajista käytti joko alle tunnin tai 1–2 tuntia. Yhtä lailla jokainen opettaja 

käytti sosiaalista mediaa vapaa-ajallaan työn parissa. Tähän lukeutui esimerkiksi kodin ja 

koulun välinen yhteistyö sekä opetuksen suunnitteluun kuluva aika. Enemmistö (n=10) käytti 

sosiaalista mediaa alle tunnin ja puolestaan vähemmistö (n=8) 1–2 tuntia.  

 

Selvästi vähiten opettajat käyttivät sosiaalista mediaa omassa viihdekäytössä työajallaan. 

Tulosten valossa kolmasosa (n=6) ei käyttänyt sitä olleenkaan ja puolestaan loput vastaajista 

(n=11) kertoi käyttävänsä sosiaalista mediaa alle tunnin. Vastaukset jakaantuivat hajanaisesti, 

kun kysyttiin kuinka paljon opettajat käyttävät sosiaalista mediaa työajallaan opetustyössä. 

Osa opettajista (n=4) ei käyttänyt lainkaan sosiaalista mediaa ja puolestaan loput vastaajista 

käyttivät sosiaalista mediaa joko alle tunnin tai 1–2 tuntia työpaikalla opetustyössään. 
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5.2 Opettajien käsitys sosiaalisen median käyttötaidoista opetustyössä 

Kyselyyn osallistuneita opettajia pyydettiin määrittelemään käsityksensä omista taidoistaan 

hyödyntää sosiaalista mediaa opetustyössä. Kyselylomakkeen kysymyksessä 9 oli laadittu 

luokitteluasteikko, josta opettaja pystyi valitsemaan häntä kuvaavan vaihtoehdon. Tämän 

jälkeen opettajaa pyydettiin perustelemaan lyhyesti vastauksena sanallisesti. Alla olevasta 

taulukosta (ks. taulukko 5) ilmenee opettajien jakaantuminen eri taitoluokkiin heidän oman 

käsityksensä perusteella. 

 

Taulukko 5. Opettajien oma käsitys taidoistaan hyödyntää sosiaalista mediaa opetuksessa 

Käsitys sosiaalisen median taidosta opetuksessa n 

Erinomaiset taidot 3 

Hyvät taidot 11 

Kohtalaiset taidot 4 

Heikot taidot 0 

Erittäin heikot taidot 0 

 

Kolme opettajaa koki omaavansa erinomaiset taidot. Vastauksissa nousi esille oma tietoisuus 

sosiaalisen median eri palveluista ja käyttötavoista, jonka takia sitä osattiin hyödyntää vapaa-

ajalla ja työn puitteissa. Opettajat eivät kuitenkaan antaneet konkreettisia esimerkkejä siitä, 

millä tavoin sosiaalinen media näkyy opetusksessa. Alla olevassa sitaateissa ilmenee opettajien 

käsityksiä omista käyttötaidoistaan. 

 

”Osaan käyttää erilaisia sosiaalisen median alustoja ja hyödyntää niiden 

erilaisia ominaisuuksia niin vapaa-ajalla kuin työssäkin.” 

 

”Olen kasvanut melkolailla sosiaalisen median parissa, joten sen käyttö on 

minulle tuttua” 
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Suurin osa opettajista (n=11) koki omaavansa hyvät taidot. Enemmistö opettajista perusteli 

taitonsa sisältyvän kyseiseen taitoluokkaan, koska he osasivat hyödyntää sosiaalisen median 

alustoja opetustyön tukena. Vastauksissa nousi kuitenkin ilmaisuja, että sosiaalista mediaa ei 

käytetä oppilaiden kanssa oppitunneilla.  

 

”Osaan käyttää sos.mediaa lähinnä opetuksen suunnittelussa ideoiden 

hakemiseen ja opetusmateriaalien tulostamiseen. En juurikaan osaa käyttää sitä 

siten, että se rikastaisi itse opetustunteja esim niin, että oppilaat itse loisivat 

sosiaalisen median julkaisuja tietoturvallisesti.” 

 

”Käytän tarpeen mukaan erilaisia alustoja ja pyrin seuraamaan keskusteluja 

mikäli löytyy uusi väylä, mikä hyödyttää minua työssäni. 

 

”Mielestäni osaan käyttää erilaisia sosiaalisen median alustoja ja verkostoja 

opetukseni tukena, eikä se tuota minulle ylimääräistä rasitusta opetuksen 

suunnitellussa, päinvastoin.” 

 

Neljä opettajaa koki omaavansa kohtalaiset taidot, koska heidän sosiaalisen mediansa käyttö 

opetuksessa oli vähäistä.  

 

”Käytän sitä vähän opetuksessani.” 

 

”Käyttö vähäistä” 

 

Vastausten perusteella voidaan päätellä, että mitä paremmaksi opettajat kokivat omat taitonsa 

sosiaalisen median parissa, sitä enemmän he hyödynsivät sosiaalista mediaa opetustyössään. 

Toisin sanoen opettajien kokemat käyttötaidot korreloivat sosiaalisen median käytön suhteen.  

5.3 Millaisia käsityksiä opettajilla on sosiaalisen median käytön hyödyistä 

opetustyössä? 

Tämä alaluku vastaa tämän tutkielman ensimmäiseen tutkimuskysymykseen. Alla olevassa 

kuvauskategoriassa (ks. taulukko 7) esitellään alakouluopettajien käsityksiä sosiaalisen median 

hyödyistä tutkimusaineiston pohjalta tehdyn analyysin perusteella. Kuvauskategoriassa 

ilmenevät alemman tason kategoriat käydään tapauskohtaisesti läpi. Analyysissa on 

hyödynnetty erityisesti kyselylomakkeen kysymysten 13 ja 14 avoimia vastauksia. Tulosten 



33 

 

 

valossa sosiaalisella medialla koetaan olevan positiivisia vaikutuksia opetustyön suunnitteluun, 

opetuksen monipuolistumiseen, erilaisten oppilaiden huomioimiseen, oppilaan 

oppimismotivaatioon ja yhteistyön laajentumiselle.  

 

Taulukko 7. Opettajien käsityksiä sosiaalisen median hyödyistä alakoulun opetustyössä 

 

5.3.1 Suunnittelutyön helpottuminen  

Opettajat käsittivät sosiaalisen median tuovan helpotusta suunnittelutyöhön. Tämä alemman 

tason kategoria muodostui neljästä merkityksellisen ilmauksen joukosta. Suurin osa opettajista 

koki suunnittelutyön helpottuneen opettajien välisen jaetun osaaminen kautta. Vastauksissa 

Merkitykselliset ilmaukset Alemman tason       

kategoriat 

Kuvauskategoria 

Käyttövalmis opetusmateriaali  

Suunnittelutyön 

helpottuminen 

 

 

 

 

 

Opettajien  

käsityksiä 

sosiaalisen  

median 

hyödyistä 

alakoulun 

opetustyössä 

 

Ideoiden hyödyntäminen 

Ajan säästäminen 

Jaettu osaaminen 

Oppimisympäristöjen 

laajentuminen 

 

 

Opetuksen 

monipuolistuminen 

 

Opetuksen syventyminen 

Opetuksen ajankohtaisuus 

Opetusmenetelmien vaihtelevuus 

Eriyttävät materiaalit Erilaisten 

oppilaiden 

huomioiminen 

Oppisisältöjen 

havainnollistaminen 

Mielenkiinnon lisääntyminen Oppilaan 

oppimismotivaation 

lisääntyminen 

Kokemusmaailma 

Inspiraationlähde 

Opettajien välinen yhteistyö  

Yhteistyön 

laajentuminen 

Opettajan ja oppilaan  

välinen yhteistyö 

Oppilaiden välinen yhteistyö 
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nousi esille, että eri sosiaalisen median ryhmistä haettiin toisten opettajien ideoita, joita 

hyödynnettiin tarkoituksenmukaisesti omassa opetustyössä. Jaetun osaamisen lisäksi 

mediaympäristöistä etsittiin valmista opetus- ja oppimateriaalia. Materiaali jakaantui 

vastausten perusteella laajasti esimerkiksi tehtävämonisteisiin, opetusvideoihin ja 

oppimiskokonaisuuksiin.  Myös Toikkasen (2012) tekstissä ilmenee näkemystä siitä, että 

sosiaalinen media soveltuu erityisen hyvin opettajien väliseen ideoiden vaihtamiseen ja toiselta 

oppimiseen. Alla olevissa sitaateissa on kuvattu merkityksellisiä ilmauksia, joihin liittyy 

suunnittelutyön helpottumiseen. 

 

”Sosiaalisen median avulla voidaan monipuolistaa opetusta opettajaverkostoista 

saatujen ideoiden ansiosta.” 

 

”Suunnittelutyö helpottuu ja rikastuu kun ideoita ja toimivia käytäntöjä jaetaan. 

Samoin valmiiden materiaalien, suunnitelmien jne. hyödyntäminen tukee 

opettajan työssäjaksamista, kun kaikkea ei tarvitse alusta alkaen tehdä itse”  

 

Merkityksellisten ilmaisujen perusteella opettajat kokivat suunnitteluajan vähenevän 

sosiaalisen median myötä, koska kaikkea ei tarvinnut suunnitella itsenäisesti. Myös 

Opetushallituksen (2016) mukaan sosiaalisen median avoimista aineistoista voidaan koota 

opiskelua tukeva resurssipankki eikä opettajan tarvitse tehdä yksin kaikkea suunnittelutyötä. 

 

” nopeuttaa suunnittelua, kun kaikkea ei tarvitse tehdä itse.” 

 

Aineiston pohjalta nousseista vastauksista ilmenee yhteneväisyyksiä aikaisempiin 

tutkimustuloksiin samankaltaisesta aiheesta (esim. Oksanen & Koskinen, 2014). 

Tutkimustuloksissaan Oksanen ja Koskinen (2014) tuovat esille opettajien kokemuksia 

sosiaalisen median hyödyllisistä käyttötarkoituksista, joihin lukeutuivat opetuksen ja 

oppimateriaalin suunnittelu sekä opetusmateriaalien hankinta ja tallentaminen. Myös tämän 

tutkielman avoimissa vastauksissa opettajat kertoivat löytävänsä opetukseensa valmista 

materiaalia sosiaalisen median palveluista, joiden koettiin edesauttavan suunnittelutyötä. 

5.3.2 Opetuksen monipuolistuminen  

Sosiaalisen median kerrottiin tuovan monipuolisuutta opetustyöhön. Tämä alemman tason 

kategoria koostui neljästä eri merkityksellisestä ilmauksesta. Vastauksia liitettiin yhtä lailla 
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oppimisympäristöjen laajentumiseen, opetusmenetelmien vaihtelevuuteen, opetuksen 

syventymiseen ja ajankohtaistumiseen. Myös Opetushallitus (2016) linjaa sosiaalisen median 

opetuskäytön päämääränä olevan oppimisympäristön ja -menetelmien monipuolistamisen. Alla 

olevissa sitaateissa on kuvattu merkityksellisiä ilmauksia, jotka yhdistyivät opetuksen 

monipuolistumiseen. 

 

”Laajentaa oppimisalustoja ja mahdollistaa erilaisia tehtäviä, monipuolistaa 

opetusta” 

 

”Asioita on helppo kerrata/oppimista syventää laulujen ja niiden videoiden 

avulla” 

 

”Monipuolistaa, rikastaa, vaihtelevuus” 

 

”Tarjoaa monipuolisia opetusmenetelmiä” 

 

 

Osa opettajista kertoi, että sosiaalisesta mediasta löytyvä videomateriaali tuo opetukseen 

syvyyttä. Videomateriaali koettiin myös hyväksi tavaksi kerrata opeteltavia asioita. Vastausten 

perusteella videoita katsottiin erityisesti YouTubesta, joka on Googlen omistama Internetissä 

toimiva videopalvelu. Käyttäjät voivat lisätä sivustolle omia videoitaan, sekä katsoa ja 

kommentoida muiden käyttäjien videoita. Alla olevassa sitaatissa eräs opettaja kertoi 

kokemuksistaan hyödyntää YouTubea sekä etäopetusjaksolla että lähiopetuksessa. 

 

”Etäopetusjaksoilla käytin Youtubea siten että latasin sinne myös omia videoita, 

joita oppilaat pystyivät katsomaan kotona. Tein sekä suomenkielen että matikan 

videoita. Luokassa katsomme youtubevideoita myös esim englannin tunneilla. 

Videot ovat ennen kaikkea helppoja lauluja, joissa opetetaan tietyn aihepiirin 

sanastoa (esim värit).” 

 

Opettajien käsitysten perusteella sosiaalisen median sivustot antoivat myös ajankohtaisuutta 

erilaisten ilmiöiden käsittelemiseen ja tarkasteluun oppitunneilla. Opetuksessa luettiin uutisia 

ja katsottiin uutisaiheisia videoita eri mediaympäristöistä, kuten Helsingin Sanomien ja YLE:n 

mediapalveluista. Ajankohtaisuus ilmenee myös Toikkasen (2012) tekstissä ja hänen mukaansa 

sosiaalinen media tarjoaa opiskelijalle monimediaisen oppimisalustan, jossa sen eri palvelut 

tarjoavat ajankohtaista tietoa opetukseen. 
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5.3.3 Erilaisten oppilaiden huomioiminen  

Merkityksellisten ilmausten mukaan opettajat käsittivät sosiaalisen median tuovan hyödyllisiä 

ratkaisuja erilaisten oppilaiden tukemiseksi. Tämä alemman tason kategoria muodostui: 

havainnollistamisen ja eriyttävien oppisisältöjen ympärille. Eriyttäminen koettiin 

helpommaksi, koska eritasoista materiaalia sekä opettajien jakamia toimintatapoja oli helposti 

saatavilla sosiaalisen median ryhmistä. Merkityksellisissä ilmauksissa nousi esille myös, että 

sosiaalisen median avulla pystyttiin havainnollistamaan oppisisältöä eri tavoilla. Tämän 

koettiin tukevan erilaisten oppilaiden oppimista luokkahuoneessa.  

 

”Eriyttäminen on helpompaa, kun erilaista materiaaleja ja toisten opettajien 

kokemuksia toimintatavoista on helposti saatavilla” 

 

” Toisaalta sosiaalisesta mediasta voi saada saman opeteltavan asian 

havainnollistettua myös täysin eri tavalla kuin itse opettaisi ja tällöin asian voi 

suurella todennäköisyydellä oppia useampi oppilas” 

 

Sosiaalisen median käytön koettiin antavan myös uusia mahdollisuuksia oppia ”muustakin kuin 

oppikirjasta.” Merkityksellisten ilmauksien perusteella sosiaalisen median nähtiin aktivoivan 

oppilaita eri tavoin osallistumaan opetukseen. Myös Carpenter & Krutka (2015) esittävät 

näkemyksen siitä, että opetuksen perinteiset muodot osallistavat vain pienen joukon oppilaita, 

mutta sosiaalisen median kautta osa oppilaista voi kokea olonsa turvallisemmaksi 

vuorovaikutustilanteissa ja osallistua opetustilanteisiin aktiivisemmin. 

5.3.4 Oppilaan oppimismotivaation lisääntyminen  

Vastausten mukaan opettajat kokivat sosiaalisen median lisäävän oppilaan oppimismotivaatiota 

koulutyössä. Merkityksellisten ilmausten perusteella mediaympäristön koettiin yhdistyvän 

luontevasti oppilaan elämänpiiriin ja antavan innostusta ja inspiraatiota oppimiseen. Alla olevat 

sitaatit kuvailevat opettajien käsityksiä siitä, miten sosiaalisen median käyttö lisää oppilaan 

oppimismotivaatiota. 

 

” Somea hyödyntämällä saa tuotua oppilaan omaan elämänpiiriin ja näin 

parhaimmillaan lisättyä motivaatiota ja kiinnitettyä opiskeltavaa aihetta  

mielenkiinnon piiriin.” 
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”Voisin kuvitella että esimerkiksi saisin motivoitua oppilaita lukemaan 

kirjallisuutta, jos tekisin aiheesta videoita tiktokiin” 

 

”Sosiaalisesta mediasta löytyy myös paljon profiileja ja alustoja, joita voisi 

hyödyntää oppilaiden kiinnostuksen herättämisessä tietystä opiskeltavasta 

aiheesta” 

 

Merkitykselliset ilmaukset mukailevat myös Tapolanin ja Veermansin (2012) näkemyksiä siitä, 

että verkkomateriaalin käyttäminen tarjoaa opettajalle monipuolisia välineitä oppilaiden 

kiinnostuksen heräämiseen ja sitä kautta oppilaiden motivoitumiseen. 

5.3.5 Yhteistyön laajentuminen 

Opettajat kokivat sosiaalisen median mediaympäristönä, joka monipuolisti yhteistyön keinoja 

yhtä lailla niin oppilaiden kuin opettajien välisessä toiminnassa. Vastauksissa korostui 

erityisesti oppilaiden yhteistoiminnallisuus sosiaalisessa mediassa. Moni opettaja kertoi 

hyödyntäneensä mediaympäristöä erilaisissa projekteissa ja yhteisessä mediasisällön 

tuottamisessa, jossa oppilaat tekevät yhteistyötä yhteisen tehtävän tai tavoitteen eteen. Alla 

olevissa sitaateissa on merkityksellisiä ilmauksia, jotka liittyvät oppilaiden väliseen 

yhteistyöhön mediaympäristössä. 

 

”tehneet animaatioita ja jakaneet ne Thingklinkissä” 

 

”O365 mahdollistaa oppilaiden yhteisöllisen toiminnan  

suljetussa ja turvatussa yhteisössä” 

 

 

Merkityksellisten ilmausten perusteella opettajien välinen yhteistyö pohjautui yhdessä tehtyihin 

opetusmateriaaleihin, joissa jakoalustana on käytetty sosiaalisen median alustoja. Vastauksissa 

ilmeni myös yksittäisiä ilmauksia liittyen opettajien väliseen kommunikointiin ja 

verkostoitumiseen sosiaalisessa mediassa. Lisäksi vastauksissa oli suppeita ilmaisuja 

”opettajien vertaistuesta”, mutta niitä ei sen tarkemmin avattu 

 

” Teen yhteistyötä työparieni kanssa jakamalla esim. materiaalia ja 

jaksosuunnitelmia luokkatason yhteiseen Driveen.” 
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Sosiaalinen media koettiin keinona toteuttaa oppilaiden ja opettajien välistä yhteistyötä. 

Aineiston vastauksia liitettiin erityisesti koronapandemiaan. Opettajat kertoivat sosiaalisen 

median auttavan koronapandemian myötä järjestettyä etäopetusta. 

5.4 Millaisia käsityksiä opettajilla on sosiaalisen median käytön haasteista 

opetustyössä? 

Alla olevassa kuvauskategoriassa (ks. taulukko 8) esitellään alakouluopettajien käsityksiä 

sosiaalisen median haasteista tutkimusaineiston pohjalta tehdyn analyysin perusteella. 

Analyysissa on hyödynnetty erityisesti kyselylomakkeen kysymyksen 15 avoimia vastauksia 

 

Taulukko 8. Opettajien käsityksiä sosiaalisen median haasteista alakoulun opetustyössä 

Merkitykselliset ilmaukset Alemman tason 

kategoriat 

Kuvauskategoria 

Koulujen resurssien puute  

Digilaitteiden käyttöön  

liittyvät haasteet 

 

 

 

 

 

 

      Opettajien 

käsityksiä 

sosiaalisen median 

haasteista 

alakoulun 

opetustyössä 

 

 

 

Oppilaiden vaihtelevat 

digilaitteet 

Ruutuajan lisääntyminen  

 

Haittavaikutukset oppilaan 

hyvinvointiin ja opiskeluun 

 

Keskittymisen herpaantuminen 

Sopimattoman sisällön  

näkeminen 

Opiskelun laiminlyönti 

Kodin ja koulun  

eriävät näkemykset 

 

 

Opetustyöhön liittyvät  

haasteet 
Pedagogisen  

perustelun puute 

Osaamattomuus 

Ikärajat  

Sosiaalisen median käyttöön 

liittyvät lailliset haasteet 
Yksityisyydensuoja 

Tekijänoikeudet 

Tietosuoja 
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5.4.1 Digilaitteiden käyttöön liittyvät haasteet 

Merkityksellisten ilmauksien perusteella opettajat kohtasivat haasteita digivälineiden 

saatavuuden kanssa. Laitteiden huono saatavuus voidaan jakaa opettajien käsitysten valossa 

kahteen eri luokkaan: koulun resurssien puutteeseen sekä oppilaiden vaihteleviin 

digivälineisiin. Vastausten perusteella resurssien puute kuvastaa koulun vähäisiä tai 

olemattomia digilaitteita, jotka takaisivat pääsyn sosiaalisen median palveluihin. Alla olevissa 

sitaateissa ilmenee resurssien puute digilaitteiden suhteen.  

 

”Koulun resurssit laitteiden suhteen” 

 

”Onko kaikille välineitä?” 

 

Osa opettajista koki haasteellisena myös sen, ettei kaikilla oppilailla ole välttämättä omaa 

digivälinettä. Muutama opettaja puolestaan ilmaisi, ettei sitä voi edes olettaa. Francken ja hänen 

kollegoidensa (2017) mukaan lähtökohtana pidetään, että opetuksessa käytetään koulun 

tarjoamia laitteita, mutta tarvittaessa voidaan käyttää myös oppilaan digilaitetta huoltajien 

kanssa sovitulla tavalla. Alla olevissa sitaateissa viitataan oppilaiden vaihteleviin 

digivälineisiin.  

 

”Kaikilla ei ole puhelinta” 

 

”Ei voi myöskään olettaa, että kaikilla olisi omia laitteita kuten älypuhelimia” 

Vuorio ja hänen kollegansa (2021) kuvailevat viime vuosien tilannetta siten, että peruskouluissa 

on pääsääntöisesti toimivat langattomat verkkoyhteydet, mutta puolestaan digilaitteiden 

määrässä ja laadussa on parantamisen varaa. Laitekannoissa ja teknologian 

yhdenmukaisuudessa on edelleen merkittäviä koulu - ja aluekohtaista eroavaisuuksia (Vuorio 

ym., 2021). 

5.4.2  Haittavaikutuksen oppilaan hyvinvointiin ja opiskeluun  

Tämä alemman taso kategoria muodostui neljästä eri merkityksellisestä ilmauksesta, joista 

kaksi vaikutti kielteisesti oppilaan hyvinvointiin ja kaksi oppilaan opiskeluun. Erityisesti 

opettajien käsityksissä korostui huoli oppilaan ruutuajasta. Ruutuaikaan viitataan ajanjaksona, 

jonka yksilö viettää digitaalisen näytön omaavan laitteen parissa (Stiglic & Viner, 2019). 
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Mannerheimin Lastensuojeluliiton (2021) mukaan yleisiä virallisia ruutuaikasuosituksia on 

WHO:n (World Health Organization) suositus, jossa 2–4-vuotiaille suositeltu ruutuaika on alle 

tunti päivässä ja THL:n (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos) suositus, jossa suositeltu ruutuaika 

kouluikäisille on alle kaksi tuntia päivässä. Myös merkityksellisissä ilmauksissa korostui 

oppilaan ruutuajan tarpeellisuuden pohdinta.   

 

”Melkoinen aikasyöppö, tarvitaanko enää lisäruutua oppilaille,  

kun muutenkin on paljon ruudulla?” 

 

Kyselyyn vastanneet opettajat eivät kuitenkaan nimenneet ruutuajan tuomia haittavaikutuksia 

oppilaan terveydelle. Esimerkiksi Stiglicin ja Vinerin (2019) mukaan korkeampi ruutuaika on 

yhteydessä eri terveyshaittoihin, kuten lihavuuteen, epäterveelliseen ruokavalioon ja 

masennusoireisiin. Ruutuajan ohella oppilaan keskittymisen herpaantuminen nimettiin myös 

haasteeksi, jonka syyksi mainittiin sosiaalisessa mediassa esiintyvät mainokset. 

Merkityksellisissä ilmauksissa korostui myös huoli opetuksen laiminlyömisestä. Opettajat 

kokivat vaikeaksi varmistaa, että sosiaalisen median käyttö on tarkoituksenmukaista 

oppitunneilla.  

 

”Vaikea kontrolloida isoa luokkaa niin, että he luokkaympäristössä tosiaan 

käyttäisivät somea niin kuin olisi tarkoitus” 

 

”Jos oppilaat ei kunnioita sääntöjä ja puuhaavatkin koneella  

ollessa muuta kuin pitäisi” 

 

Vaikeaksi koettiin myös sopimattoman sisällön rajaaminen sosiaalisessa mediassa. Pelkoa 

aiheutti kyseenalainen sisältö, joka ei ole tarkoitettu oppilaalle nähtäväksi.   

 

” Haasteena on myös se, että oppilaat saattavat nähdä somessa jotain, mikä ei 

sovi heidän ikäluokalleen.” 

 

”Palveluiden kyseenalainen sisältö” 

 

Toisaalta merkityksellisten ilmauksien joukosta löytyi myös ratkaisuja sisällön rajaamiseen. 

Alla olevassa sitaatissa ilmenee ratkaisuehdotus siihen, miten pystytään opetustilanteessa 

varmistamaan sisällön sopivuus. Alla oleva sitaatti on myös linjassa Opetushallituksen (2016) 
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näkemyksen mukaisesti siitä, että sosiaalisen median palveluita käytettäessä sisällön tulee olla 

oppilaiden iälle ja kehitystasolle sopivaa. 

 

”En ehkä näe haasteita sosiaalisen median käytössä opetustyön tukena. Täysin 

ongelmatonta sen käyttö ei ole, eikä sosiaalista mediaa tule sokeasti opetuksessa 

apuna käyttää. On tärkeä tutustua käyttämäänsä materiaaliin hyvin ja varmistaa, 

että se on käytettävälle ryhmälle sopivaa esimerkiksi taitotasoltaan” 

5.4.3 Opetustyöhön liittyvät haasteet  

Merkityksellisissä ilmauksissa havaittiin myös opetustyöhön liittyvät haasteet. Kyselyyn 

vastanneiden opettajien käsityksien perusteella sosiaalisesta mediasta ei koettu olevan hyötyä, 

jos sillä ei ole selkeää pedagogisesti perusteltua käyttötarkoitusta ja toiminta ei ole 

tavoitteellista. Myös Toikkasen (2012) näkemyksen mukaan opetuksessa käytettävän 

välinevalinnan tulisi rakentua oppimisprosessin jäsennykseen, joka pohjautuu 

oppimistavoitteisiin perustuviin didaktisiin käytäntöihin.  

 

” ..videoiden näyttäminen saattaa alkaa helposti tuntua kivalta ja hauskalta 

tavalta opettaa asioita. Silloin saattaa unohtua laaja-alaisten tavoitteiden muut 

osa-alueet, esimerkiksi oppimaan oppimisen laaja-alainen tavoite.” 

 

”Jos somea käyttää ilman järkevää funktiota siitä ei ole mitään hyötyä 

kenellekään” 

 

Aineistosta nousi myös esille opettajien pedagoginen osaamattomuus. Osaamattomuus koettiin 

olevan syy sille, jonka takia sosiaalista mediaa ei käytetty oppilaiden kanssa opetuksessa. 

 

”En juurikaan osaa käyttää sitä siten, että se rikastaisi itse opetustunteja esim. 

niin, että oppilaat loisivat sosiaalisen median julkaisuja tietoturvallisesti” 

 

”Koen omaavani ihan suhteellisen hyvät taidot somen käytössä, mutta 

nimenomaan opetustarkoituksessa en osaisi sitä välttämättä käyttää” 

Haasteena koettiin myös erilaiset näkemykset koulun ja kodin välillä siitä, miten sosiaalista 

mediaa käytetään. Aineistosta nousi esille pohdintaan, että onko sosiaalisen median käyttö 

opetuksessa ”perheen arvojen vastaista” ja ”parhaimmillaan somen markkinointia”. 
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5.4.4  Sosiaalisen median käyttöön liittyvät lailliset haasteet  

Merkityksellisten ilmauksien joukosta nousi esille sosiaaliseen median käyttöön liittyvät 

lailliset kysymykset, jotka rajoittavat vahvasti mediaympäristön käyttöä opetuksessa. Opettajat 

kertoivat haasteena olevan ikärajoihin, yksityisyydensuojaan, tekijänoikeuksiin sekä 

tietosuojaan liittyvät käytänteet.  

 

Erityisesti ikärajoihin viitattiin useammissa vastauksissa. Ikärajojen kerrottiin olevan myös syy 

siihen, että sosiaalinen media jätettiin opetuksen ulkopuolelle. Huoli oppilaan 

yksityisyydensuojasta korostui vastauksissa useampaan otteeseen. Lisäksi tekijänoikeuksiin ja 

tietosuojaan liittyvät kysymykset herättivät epätietoisuutta opettajissa. Alla olevissa sitaateissa 

on merkityksellisiä ilmauksia, jotka liittyvät opettajien kokemiin laillisiin haasteisiin 

sosiaalisen median käytössä. 

 

”Alakoulussa ongelmana on ikärajat. 

 

”Toisaalta somen ikärajat, joita haluan kunnioittaa. En siis koe tarpeelliseksi 

tällä hetkellä muuten hyödyntää kuin youtuben kautta opetusvideoiden myötä” 

 

”Mielestäni tietosuoja ja vaitiolovelvollisuus ovat asioita, joista opettajien tulee 

olla tarkkoja sosiaalista mediaa käytettäessä.” 

 

”Tekijänoikeudet, oppilaiden esiintyminen kuvissa” 

 

”Koen, että alustat jotka kiinnostavat lapsia (ja joissa he ovat vapaa-ajalla) eivät 

sovellu koulukäyttöön esimerkiksi ikärajojen puolesta. En halua kannustaa 

oppilaita rikkomaan ikärajoja” 

 

Myös Oksanen ja Koskinen (2015) mainitsevat tekstissään, että tietoturvaan ja -suojaan liittyvät 

kysymykset ovat haaste sosiaalisen median opetuskäytölle. Fracken ja hänen kollegoidensa 

(2017) mukaan tietosuojasäännökset ohjaavat vahvasti oppilaiden henkilötietojen käsittelyä. 

Edellä mainitut tulee tarkkaan suunnitella, kun opetuksessa käytetään tieto- ja 

viestintätekniikkaa. Tilanteesta riippuen eri sosiaalisen median sovelluksien käytöstä tulee 

kysyä huoltajien suostumus, joka lisää osaltaan opettajan työmäärää (Francke ym., 2017). 
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5.5 Millä tavoin opettajat toteuttavat mediakasvatusta sosiaalisen median avulla 

alakouluissa?  

Tässä alaluvussa (ks. taulukko 9) tarkastellaan opettajien kokemuksia toteuttaa 

mediakasvatusta sosiaalisen median avulla. Analyysissa on hyödynnetty erityisesti 

kyselylomakkeen avointen kysymysten 13, 19, 20 ja 21 vastauksia.  

 

Taulukko 9. Opettajien kokemuksia toteuttaa mediakasvatusta sosiaalisen median avulla 

Merkitykselliset 

ilmaukset 

Alemman tason 

kategoriat 

Kuvauskategoria 

Mediatekstien kirjoittaminen  

 

Mediasisällön 

tuottamisen harjoittelu 

 

 

 

 

 

 

Opettajien 

kokemuksia  

toteuttaa 

mediakasvatusta  

sosiaalisen median 

avulla  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oman työn dokumentointi  

Kuvien ja videoiden  

tuottaminen 

Kuvien ja videoiden editointi 

Piilomainonnan tunnistaminen  

 

Mediasisältöjen tulkinta ja 

tiedonhaun harjoittelu 

Kaupallisten yhteistöiden  

tunnistaminen 

Ulkonäköpaineiden pohdinta 

Lähdekriittisyyden harjoittelu 

Tiedon etsiminen 

Kommunikaatiotaidot  

Vastuullinen toiminta 

mediaympäristössä 

 

Käyttäytymissäännöt 

Netiketti 

Tunnetaidot 

Turvataidot 

Näppäintaitojen opettelu  

Digilaitteiden ja sovelluksien 

käytön opettelu 

 

Digilaitteiden käyttö 

Sovellusten käyttötavat 
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5.5.1 Mediasisällön tuottamisen harjoittelu  

Tämä alemman taso kategoria muodostuu neljän eri merkityksellisen ilmauksen joukosta. 

Valtaosa opettajista kuvaili, että sosiaalisessa mediassa opeteltiin mediasisällön tuottamista 

yksin ja yhdessä. Merkityksellisiä ilmauksia liitettiin eniten mediatekstien kirjoittamiseen, 

videoiden tuottamisen ja oppilaan työn dokumentointiin. Vastausten perusteella oppilaan 

haluttiin olevan aktiivinen toimija, eikä vain passiivinen sosiaalisen median kuluttaja. Myös 

Buckingham (2003) linjaa mediakasvatuksessa olevan merkittävää, että lapsi pystyy myös 

omaan median tuottamiseen, eikä ainoastaan sen kuluttamiseen. Vastausten perusteella 

mediasisällön tuottamisessa kannustettiin luovaan tekemiseen ja oppilaiden omien ajatusten 

ilmaisemiseen. Tämä tulos mukailee Sintosen (2012) käsitystä siitä, että mediatuottamisen 

myötä oppilaiden mahdollisuudet omien näkemystensä esille tuomiseen ja perustelemiseen 

lisääntyvät. Samalla oppilaat tulevat vastuullisemmiksi suhteessa omiin näkökulmiinsa, koska 

mediatuottamisessa tulee ottaa huomioon mahdollinen yleisö (Sintonen, 2012). Alla olevissa 

sitaateissa on kuvattu merkityksellisiä ilmauksia, jotka yhdistyivät mediasisällön harjoitteluun. 

  

”Oppilas voi annetulla laitteella tuottaa sisältöä, esim suunnitella oman videon. 

Voi harjoitella samalla videon editointia ja muokkausta. Aiheena voi olla jokin 

opeteltava aihe tai ihan vaan itsetuntemuksen kehittäminen Esim. Mistä tykkään, 

mitä harrastan tms.” 

 

”Ympäristöopissa kuvasimme kiertotalouteen liittyvät mainosvideot.  

Osa oppilaista kuvasi videon TikTokin avulla” 

 

”Olemme tehneet uutisia” 

 

Merkityksellisistä ilmauksista nousi esille, että sosiaalisen median palvelut soveltuvat 

oppilaiden töiden dokumentointiin sekä itsearvioinnin tekoon. Toiminnassa on keskiössä 

oppilaan oma mediasisällön tuottaminen.  

 

”Oppilaat voivat luoda esim. Google Sites – palvelun avulla oman portfolion, 

johon dokumentoidaan oppimista jakamalla esim. kuvia omista töistä, 

dokumentteja ja itsearviointeja” 
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5.5.2  Mediasisällön tulkinnan ja tiedonhaun harjoittelu 

Useissa merkityksellisissä ilmauksissa viitattiin lähdekriittisyyden harjoitteluun. 

Lähdekriittisyydellä tarkoitetaan kykyä ymmärtää mediaa ja arvioida saatavan tiedon 

relevanttiutta suhteessa muuhun olemassa olevaan tietoon. Opettajien käsitysten mukaan 

lähdekriittisyyden harjoittelussa korostui tiedon alkuperän tulkinta ja mielipiteiden erottaminen 

faktatiedosta. Lisäksi oppilaiden kanssa arvioitiin eri mediasisältöjen luotettavuutta 

vertailemalla sisältöjä keskenään. Alla olevissa sitaateissa on merkityksellisiä ilmauksia, jotka 

yhdistyvät lähdekriittisyyden harjoitteluun.  

”Miettimällä oppilaiden kanssa esim.tiedon luotettavuutta vaikka youtube 

videosta. Someen voi kuka vain kirjoittaa mitä vain” 

 

”Sosiaalista mediaa voi hyödyntää medialukutaitojen karttamisessa esimerkiksi 

luetuttamalla artikkeleita tai uutisia ja keskustelemalla asioiden 

paikkansapitävyydestä ja siitä, miten ja miksi asia on tuotu esille” 

 

”Etsisin käsiin ”faktavideon” Tiktokissa ja pohtisin oppilaiden kanssa 

lähdekriittisyyttä” 

 

”Esimerkiksi samasta aiheesta eri lähteistä, ja sitten pohditaan miten tieto on 

muuttunut riippuen siitä, kuinka paljon sanoja/merkkejä käytettävissä 

(esim.tutkitaan vaikka uutisia ja twiittiä samasta aiheesta” 

 

Tutkimukseni perusteella opettajat omaavat laajasti erilaisia näkemyksiä siitä, miten 

lähdekriittisyyttä voidaan harjoitella sosiaalisen median avulla. Tiedon arviointia harjoiteltiin 

erilaisten mediatekstien ja videosisältöjen kautta. Tiedon arvioinnissa myös pohdittiin 

mediasisällön päämääriä. Myös Kiili ja Laurinen (2018) esittävät, että oppilaan on tärkeä 

ymmärtää tekstien monimuotoisuutta ja pohtia tekstin validiutta, sisältöä ja päämääriä. 

Aineistosta nousi myös merkityksellisiä ilmauksia tiedonhakuun liittyen. Vastausten 

perusteella opetustilanteista etsittiin tietoa joko annetusta tehtävästä tai oppilaan omasta 

mielenkiinnonkohteesta. Alla olevissa sitaateissa on merkityksellisiä ilmauksia, jotka liittyvät 

tiedonhakuun.  

 

”Tiedonhankkimista ja sen jäsentämistä” 
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”Esimerkiksi tiedonhakutehtävä Classroomissa, joka tallennetaan Jambordille.” 

 

” Suomen kielen tunnilla harjoittelimme tiedonhakua ja viimeinen tehtävä oli 

etsiä YouTubesta jokin tutoriaalivideo, josta oppilas voi itse hyötyä” 

 

Oppilaan omat tiedonhakutaidot ovat merkittä osa oppimisprosessia. Esimerkiksi heikot 

tiedonhakutaidot voivat estää internetin tehokasta käyttöä oppimisessa (Kiili & Laurinen, 

2018). Yllä olevissa sitaateissa ei ilmene, miten oppilaiden tiedonhaku on onnistunut. Tämä 

olisi merkittävä aihe jatkotutkimuksen kannalta.  

 

Sosiaalisen median avulla harjoiteltiin myös tulkitsemaan eri mediasisältöjen vaikutuksia. 

Merkityksellisissä ilmauksissa nousivat esille piilomainonnan, kaupallisen yhteistyön, 

vaikuttajamarkkinoinnin ja ulkonäköpaineiden pohdinta ja tulkinta. Eräs kyselyyn vastannut 

opettaja kuvaili opetustilannetta, jossa oli keskustellut oppilaiden kanssa YouTube-

videopalvelusta olevasta videosisällöstä. Opetuskokemuksen perusteella videosisällössä 

esiintyvä mainossisältö tuli monelle oppilaalle yllätyksenä. Salokosken ja Mustosen (2007) 

mukaan median tulkintataidossa epävarminta aluetta 9–12-vuotiailla lapsilla on internetin 

kaupallisten vaikutusmekanismien ymmärtäminen. Tämä lukeutuu myös medialukutaitojen 

viimeisiin kehitysetappeihin.  

 

”Keskustelu esim mainoksista ja vaikuttamisesta Youtube videoiden avulla. 

Oppilaille tuli yllätyksenä, että lempitubettajakin mainostaa ja tekee kaupallisia 

yhteistöitä” 

 

Sosiaalisen median luomat ulkonäköpaineet ja niiden tulkinnat kuuluvat merkityksellisiin 

ilmauksiin. Alla olevassa sitaatissa viitataan ”Instagram ” nimiseen kuvien jakopalveluun, 

jonka avulla pohdittiin ulkonäköpaineita.  Palvelun avulla käyttäjät voivat jakaa kuvia ja 

videoita sekä kommentoida ja tykätä toistensa jakamasta sisällöstä.  

 

”Somea voi hyödyntää medialukutaidon opetuksessa esim. Instagram kuvien 

luomien ulkonäköpaineiden pohtimisessa” 

 

Internetissä nuorten keskuudessa suositut kuvapalvelut tarjoavat vahvan ilmaisukanavan 

fyysisen minäkuvan alueella (Salokoski & Mustonen, 2007). Omaan ulkonäköön liittyvä 

positiivinen palaute sosiaalisessa mediassa voi tukea nuoren minäkuvan kehitystä, mutta 

vastaavasti negatiivinen palaute voi romuttaa sen.  
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5.5.3 Vastuullinen toiminta mediaympäristössä 

Vastuulliseen toimintaan liitettiin viisi merkityksellistä ilmauksen joukkoa, jotka kuvaavat 

oppilaan vastuulliseen käyttäytymiseen ja turvallisuutteen liittyvien taitojen harjoittelua. Eniten 

merkityksellisiä ilmauksia liitettiin sosiaaliseen median liittyviin käyttäytymissääntöihin. Osa 

opettajista korosti netiketin harjoittelua, jolla viitataan hyvien käyttäytymistapojen 

noudattamiseen mediaympäristössä.  

 

”Käyttäytymissäännöt” 

 

 ”Somesta voi ottaa monia esimerkkejä, joiden kautta voidaan opetella esim 

nettietikettiä.” 

 

”Somen käyttäminen oikein ja asiallisesti” 

 

Sosiaalisen median koettiin myös soveltuvan vuorovaikutus – ja kommunikaatiotaitojen 

harjoitteluun.  

”Muiden kunnioittaminen ja ystävällinen viestintä” 

 

”Sosiaalisen median avulla voidaan opettaa lapsille vuorovaikutustaitoja” 

 

”Oppilaat oppivat soveltuvan kielen käyttöä ja ilmaisemaan 

 itseään monipuolisesti” 

 

Vastausten perusteella sosiaalisen median avulla opetettiin myös turva- ja tunnekasvatukseen 

liittyviä taitoja.  

 

”Somen turvallinen ja vastuullinen käyttö (turvataidot)” 

 

”Tunnekasvatus” 

5.5.4 Digilaitteiden ja sovelluksien käytön opettelu 

Opettajien näkemyksissä korostui teknisten taitojen harjoittelu. Vastausten perusteella 

digilaitteet ja erilaiset sovellukset olivat yhtä lailla opetuksen kohteena, mutta myös välineenä 

oppitunnilla työskennellessä. Eniten merkityksellisiä ilmauksia liitettiin sosiaalisen mediaan 

liittyvien laitteiden, sovelluksien ja palveluiden käytön harjoitteluun. Vastausten perusteella 
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yhtäaikaisesta harjoiteltiin sekä sosiaalisen median sovelluksen toimintoja että digilaitteen 

teknistä käyttöä. Tämä on myös linjassa perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden 

(2014) laaja-alaisen (L5) tavoitteitten kanssa, jossa tieto – ja viestintätekniikka pidetään yhtä 

lailla oppimisen kohteena kuin välineenä. Alla olevissa sitaateissa on kuvattu merkityksellisiä 

ilmauksia, jotka liittyvät sovellusten ja digivälineiden käytön harjoitteluun.  

 

”Eri sovellusten käyttämisen opettelu” 

 

”Eri sovellukset ja mediat auttavat eri tavalla oppimaan laitteen käyttöä” 

 

”Laitteen järkevää ja vastuullista käyttöä” 

 

”Sosiaalisen median käyttö usein automaattisesti hyödyntää tvt-taitoja, sillä 

usein oppilaat pääsevät itse käyttämään saatavilla olevia välineitä (meillä 

yleensä tietokoneet), ja pääsevät näin harjoittelemaan myös niiden käyttöä. 

 

Kyselyyn vastanneet opettajat kertoivat myös käyttävänsä sosiaalista mediaa oppilaan 

näppäintaitojen harjoittelemiseen. Vastauksia liitettiin myös silmä-käsi-koordinaation 

harjoitteluun ja hienomotoriikan kehittämiseen.  

 

”Sosiaalisen median avulla voidaan harjoitella näppäintaitojen kehittymistä 

(chat-keskustelut). 

 

”Erilaiset pelit ja kirjoittaminen koneella vahvistaa näppäintaitojen oppimista.” 

 

Yllä olevista sitaateista voidaan huomata, että näppäintaitoja harjoitellaan erilaisten 

mediatekstien kirjoittamisen avulla ja digitaalisilla peleillä. Perusopetuksen 

opetussuunnitelman perusteissa (2014) näppäintaitojen harjoittelu on kohdistettu jo alkamaan 

ensimmäisestä luokasta lähtien ja jatkuvan koko alakoulun ajan. 
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6 Yhteenveto ja pohdinta 

Tässä kappaleessa esitellään yhteenveto ja johtopäätökset tutkielman keskeisimmistä 

tuloksista. Tutkimuksen päämääränä oli selvittää opettajien käsityksiä sosiaalisen median 

tuomista hyödyistä ja haasteista opetustyössä. Lisäksi tutkimuksessa kartoitettiin opettajien 

kokemuksia toteuttaa mediakasvatusta sosiaalisen median avulla. Tutkimukselle asetettiin 

kolme tutkimuskysymystä, joihin kerättiin vastauksia sähköisellä kyselylomakkeella. 

Aineistonkeruuvaiheessa pyrittiin kohdentamaan kysymyksiä siten, että ne vastaisivat tämän 

tutkielman tutkimusongelmaan. Alla olevassa taulukossa (ks. taulukko 10) on koottu 

yhteenveto tutkielman tuloksista.  

 

Taulukko 10. Yhteenveto tutkielman tuloksista  

Alakouluopettajien käsityksiä ja kokemuksia sosiaalisen median roolista opetustyössä 

 

Käsityksiä 

sosiaalisen median 

hyödyistä opetustyössä 

 

Käsityksiä 

sosiaalisen median 

haasteista opetustyössä 

 

Kokemuksia toteuttaa 

mediakasvatusta 

sosiaalisen median avulla 

 

Opetustyön suunnitellun 

helpottuminen 

Digilaitteiden käyttöön 

liittyvät haasteet 

Mediasisällön tuottaminen 

Opetuksen  

monipuolistumien 
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Tutkielmaan osallistuneet opettajat työskentelivät 1–6 luokilla. Jokainen kyselyyn vastannut 

opettaja ymmärsi ja osasi määritellä tutkittavan ilmiön eli sosiaalisen median omin sanoin. 

Tulos ei ollut kuitenkaan yllättävä, koska suurin osa opettajista kertoi käyttävänsä sosiaalista 

mediaa 3–4 tuntia päivittäin omalla vapaa-ajallaan viihdekäytössä. Mediaympäristöjä käytettiin 

myös vapaa-ajalla työn parissa, mutta sosiaalisen median käyttö työpaikalla oli selkeästi 

vähäisempää. Mielestään hyvät sosiaalisen median taidot omaavat opettajat käyttivät 

runsaammin sosiaalista mediaa opetustyössä kuin opettajat, jotka kokivat taitonsa kohtalaiseksi. 

Tämä tulos on linjassa Oksasen ja Koskisen (2012) tutkimustulosten kanssa. Selittävänä 

tekijänä edellä mainituille tutkimustuloksille voidaan pitää Tanhua-Piiroisen ja hänen 

kollegoidensa (2020) näkemystä siitä, että opettajan intressi tietotekniikkaa kohtaan kannustaa 

häntä hyödyntämään sosiaalista mediaa työssään. Jatkon kannalta olisi tärkeää huomioida 

etenkin ne opettajat, jotka kokevat taitonsa riittämättömiksi käyttääkseen digiympäristön 

mahdollisuuksia opetuksessa. Onkin syytä pohtia, miksi he kokevat sosiaalisen median 

käyttötaitonsa kohtalaisiksi ja miten tilannetta voitaisiin tulevaisuudessa parantaa. 

 

Ensimmäinen tutkimuskysymys selvitti sosiaalisen median hyötyjä opetustyössä.  Opettajien 

käsitysten mukaan sosiaalisen median suurin etu painottui suunnittelutyöhön ja opetuksen 

valmisteluun. Opetustyöhön liittyvää valmista materiaalia etsittiin runsaasti eri sosiaalisen 

median palveluista. Tämän koettiin samalla säästävän opettajan työaikaa ja parantavan 

työssäjaksamista. Opettajat kertoivat sosiaalisen median tuovan monipuolisia tapoja järjestää 

opetusta, sekä syventää ja ajankohtaistaa opetuksen sisältöä. Tulosten valossa mediaympäristön 

käyttö heijastui myös positiivisesti oppilaan koulutyöhön tuoden oppimiseen inspiraatiota ja 

mielekkyyttä. Sosiaalisen median ansioista opeteltavat aiheet olivat helpompi liittää oppilaan 

kokemusmaailmaan, ja analyysin mukaan tämä lisäsi oppilaan oppimismotivaatioita. 

Näkemykset mukailevat Juutia ja Lavosta (2018), joiden mukaan oppilaalle tärkeiden ja 

merkityksellisten asioiden kautta oppiminen on helpompaa ja ymmärrettävämpää kuin tiedon 

oppiminen ilman sidosta omaan elämään tai kokemukseen. Etuna sosiaalisen median käytössä 

voidaan myös nähdä, että se on helppo liittää oppilaan omaan vapaa-aikaan. Parhaimmassa 

tapauksessa oppilas saattaa löytää tai huomata opetuksellisia asioita myös vapaa-ajallaan 

sosiaalista mediaa käyttäessään. 

 

Toisessa tutkimuskysymyksessä tarkasteltiin opettajien käsityksiä liittyen sosiaalisen median 

haasteisiin. Rajoittavimmaksi tekijäksi koettiin resurssipula digilaitteista. Ongelma oli 

kaksijakoinen: joko koululla ei ollut tarvittavia laitteita käytettävänä tai oppilaalla ei ole omaa 
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digilaitetta. Tulosten perusteella opettajien mahdollisuudet hyödyntää digivälineitä olivat 

vaihtelevia eri kouluissa. Onkin syytä pohtia, asettaako digivälineiden puutteellisuus yksittäisen 

oppilaan eriarvoiseen asemaan suomalaisessa koulutusjärjestelmässä.  Monimutkaiseksi 

kuvailtiin myös sosiaaliseen median käyttöön liittyviä laillisia kysymyksiä. Opettajat kokivat 

rajoittavana tekijänä ikärajoihin, yksityisyydensuojaan, tekijänoikeuksiin, sekä tietosuojaan 

liittyvät käytänteet, jonka takia osa opettajista ei halunnut käyttää sosiaalista mediaa 

oppilaidensa kanssa. Haasteeksi myös koettiin pedagogisen perustelun puute tai 

osaamattomuus hyödyntää sosiaalista mediaa opetuksessa oppilaiden kanssa. Tulosten valossa 

opettajat tarvitsevat lisää ohjausta, siitä miten sosiaalisen median sisällytetään luontevasti 

opetukseen, ja minkälaiset opetustavat, sisällöt ja tavoitteet soveltuvat eri tilanteesiin parhaiten. 

Oppilaan digitaitojen harjoittelu ei voi olla kiinni opettajan osaamisesta, koska yhtä lailla tämä 

asettaa oppilaan epätasa-arvoiseen asemaan.  

 

Kolmannessa tutkimuskysymyksessä selvitettiin opettajien kokemuksia toteuttaa 

mediakasvatusta sosiaalisen median avulla. Mediakasvatuksessa ei ole määritelty selkeitä 

toimintatapoja tai välineitä, joten jokainen opettaja saa autonomisesti päättää omasta tavasta 

hyödyntää mediaympäristöjä. Tutkielmassa päädyttiin tarkastelemaan vain sosiaalisen median 

käyttötapoja, koska se on nykypäivänä tärkeä osa lasten ja nuorten elämää. Tuominen (2013) 

toteaakin, että moni alakouluikäinen sisäistää sosiaalisen median viihdekäytön, mutta tämä ei 

kuitenkaan takaa sitä, että oppilas ymmärtäisi muut sosiaalisen mediaan liittyvät aspektit. 

Tuloksissa on kuitenkin huomioitava, että tutkimukseen osallistuneet opettajat opettivat eri 

luokka-asteita, jolloin opetussisällöt ja laaja-alaiset tavoitteet ovat vaihtelevia. Tässä 

tutkielmassa ei eroteltu luokka-asteita, vaan tutkin opettajien näkemyksiä ja kokemuksia yhtenä 

joukkona fenomenografista tutkimusotetta noudattaen.   

 

Eniten opettajien vastauksissa korostui oman mediasisällön tuottaminen sosiaalisen median 

avulla.  Mediakasvatuksessa oppilaan ei haluttu olevan passiivinen mediasisällön kuluttaja vaan 

toiminnassa kannustettiin luovaan mediasisällön tekemiseen ja oppilaiden omien ajatuksien 

ilmaisemiseen. Tulos on ristiriidassa esimerkiksi Puskan (2013) esittämien näkemysten 

mukaan. Hänen mukaansa kouluissa tapahtuvaa mediakasvatusta on juuri kritisoitu siitä, 

oppilaat nähdään enemmänkin median kuluttajina sen sijaan, että heille tarjottaisiin roolia 

aktiivisena mediansisällön tuottajana (Puska, 2013). Oman mediasisällön tuottamisen lisäksi 

opettajat kertoivat harjoittelevansa mediasisältöjen tulkintaa, lähdekriittisyyttä ja tiedonhakua 

sosiaalisessa mediassa. Tämä onkin syytä nostaa esille, koska nykypäivänä tavallinen 
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kansalainen kohtaa valtavan määrän erilaista tietoa vaihtelevista informaatiolähteistä. Tiedon 

luotettavuuden arviointi lukeutuu myös Tuomisen (2013) mukaan nettiajan kansalaistaidoksi jo 

nuoruusvuosista lähtien.  

 

Sosiaalisen median avulla harjoiteltiin myös käyttäytymissääntöjä, turvataitoja ja 

kommunikaatiotapoja. Lisäksi tunnetaitojen harjoittelu tuli useampaan otteeseen opettajien 

vastauksissa esille. Tunnekasvatus onkin merkittävää erityisesti sosiaalisen median 

viestintäympäristössä, sillä Huhtalan (2013) mukaan mediaympäristössä tapahtuvassa 

kiusaamisessa kiusaajan voi olla vaikea käsittää toiminansa seurauksia. Kiusaamistilanteessa 

kiusaaja ja kiusattu eivät ole fyysisesti samassa tilassa, joten empatiaan tarvittavat 

tunneilmaukset eivät ole nähtävissä, mikä puolestaan heikentää kiusaajan mahdollisuuksia 

reagoida kiusatun tunteisiin (Huhtala, 2013).  

 

Tutkimuksen avulla pyrittiin tuomaan lisätietoa siihen, mitkä asiat kannustavat opettajia 

käyttämään sosiaalista media ja mitkä puolestaan rajoittavat sen käyttöä opetustyössä. Tulosten 

valossa voidaankin erityisesti pohtia, miten rajoittavat tekijät käännettäisiin tulevaisuudessa 

mahdollisuuksiksi varsinkin niissä tilanteissa, kun ne vaikuttavat suoranaisesti oppilaisiin. On 

tärkeää, että jokaisella oppilaalla on mahdollisuus koulussa tutustua turvallisesti sosiaalisen 

median käytön mahdollisuuksiin. Tämä ei saa olla opettajan käyttötaidoista tai koulun 

resursseista kiinni. Näkemykseni mukaan opettajille suunnatuilla jatkokoulutuksilla voitaisiin 

antaa ohjausta siitä, miten sosiaalinen media tuodaan luontevasti osaksi opetusta ja millä tavoin 

digiympäristöä lähestytään oppilaiden kanssa. Samalla varmistettaisiin, että opettajilla on 

ajankohtainen tietotaitoa sosiaalisen median sovelluksista ja sen käyttöehdoista.  

 

Jatkotutkimuksen kannalta olisi mielenkiintoista tutkia lisää sosiaalisen median roolia 

alakoulussa. Ymmärtääksemme paremmin tutkittavaa aihetta olisi välttämätöntä vertailla 

opettajien ja oppilaiden käyttämiä sosiaalisen median alustoja. Tutkimuksen avulla pyrittäisiin 

tuomaan molempien osapuolten näkökulmia siitä, mikä sosiaalisen median alusta tai palvelu 

soveltuisi parhaiten eri luokka-asteiden käyttöön opetuksessa. Samalla tuotettaisiin tietoa 

opettajien ja oppilaiden osaamisprofiileista ja tukitarpeista. Tutkimuksen voisi toteuttaa 

kvalitatiivisella tutkimusotteella, mutta tutkimusjoukko rajattaisiin vain yhteen kouluun. 

Toinen mielenkiintoinen jatkotutkimuksen kohde olisi vertailla kahden luokan välisiä eroja 

lähdekriittisyydessä. Tutkimuksessa toinen luokka käyttäisi sosiaalista mediaa runsaasti 

koulutyössä ja toisessa luokassa sosiaalinen media jäisi opetuksen ulkopuolelle. 
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6.1  Tutkielman luotettavuus ja eettisyys  

Jokaisen tutkimuksen lähtökohtana on välttää virheitä ja tästä syystä tutkimuksen 

luotettavuuden arviointi on tärkeää (Tuomi & Sarajärvi, 2018). Hyvään tutkimuskäytäntöön 

sisältyy vahvasti tutkimuksessa tehtyjen valintojen arvioiva tarkastelu ja tutkimuksen tekoa 

ohjaavien sääntöjen tuntemus. Tarkastelussa on olennaista käytettyjen metodien ja aineiston 

kuvaus sekä tulosten perusteellinen raportointi (Aaltio & Puusa, 2020). Tutkijan tulee tarjota 

tietoa, miten tutkimuksessa on kyseisiin johtopäätöksiin päädytty, jotta lukija pystyy 

arvioimaan tutkimuksen tuloksia (Tuomi & Sarajärvi, 2018). Apuna voidaan käyttää suoria 

lainauksia aineistoista, joka tuo tulkintaan monipuolisuutta (Hirsjärvi ym., 2007). 

Fenomenografiseen tutkimukseen liittyvässä luotettavuudessa tutkijan tulee tutkimusprosessin 

aikana pyrkiä aineiston seikkaperäiseen kuvailuun ja antaa mahdollisuus lukijalle arvioida 

tutkijan huomioita (Huusko & Paloniemi, 2006).  

 

Huomioiden tutkimusongelman, aineistonkeruutavan ja tutkimukseen osallistujat, 

fenomenografia oli perusteltu lähestymistapa. Tutkielman luotettavuuden kannalta kaikki 

tutkimusvaiheet on pyritty raportoimaan mahdollisimman selkeällä ja näkyvällä tavalla. 

Analyysivaiheessa sekä tutkimustuloksissa on hyödynnetty runsaasti suoria lainauksia, joilla 

pyritään selventämään lukijalle tutkijan tekemiä johtopäätöksiä. Lainaukset ovat myös valittu 

siten, että ne eivät ainoastaan tue tutkimuksen johtopäätelmiä, vaan ilmentävät mahdollisimman 

kattavasti kyselyyn osallistuneiden opettajien käsityksiä ja kokemuksia tutkittavasta aiheesta. 

Luotettavuuden kannalta on korostettava, että tutkimukseen osallistujia opettajia etsittiin 

sosiaalisen median kanavista. Onkin huomioitava, että tutkimukseen on vain valikoitunut 

opettajia, joilla on kokemusta sosiaalisen median käytöstä. 

 

Lisäksi hyvään tieteelliseen käytäntöön kuuluu, että tutkija kunnioittaa tutkittavien henkilöiden 

ihmisarvoa ja itsemääräämisoikeutta. Keskeisenä periaatteena pidetään tutkittavien 

vapaehtoisuutta osallistua tutkimukseen. Vapaehtoisuuden lisäksi tutkittavalla on oikeus saada 

tietoa tutkimuksen toteutuksesta, henkilötietojen keräämisestä ja aineiston käsittelystä 

tutkimuksen aikana ja sen jälkeen (Tutkimuseettinen neuvottelukunta, 2019). Tässä 

tutkimuksessa huomioitiin edellä mainittuja eettisiä käytänteitä. Saatekirjeessä ilmaistiin 

kyselyyn osallistumisen olevan täysin vapaaehtoista. Tutkittavia informoitiin tutkimuksen 

käyttötarkoituksesta ja siitä, miten tutkimusaineiston säilyttämisestä ja hävittämisestä 

huolehditaan tutkimuksen aikana ja sen päätyttyä. Anonymiteetti huomioitiin jo 
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aineistonkeruuvaiheessa, eikä vastaajilta kerätty mitään henkilötietoja heidän vastatessaan 

sähköiseen Webropol- kyselylomakkeeseen. Lisäksi tutkimuksessa huolehdittiin, ettei suorista 

lainauksista voida tunnistaa millään tavoin vastaajan henkilöllisyyttä. 

 

Tutkija taustoineen on kiinteästi läsnä läpi koko tutkimusprosessin, joten tästä syystä hänen on 

tärkeä tunnistaa asemansa tutkimuksen kulussa ja tuoda esille oma suhteensa tutkittavaan 

ilmiöön (Aaltio & Puusa, 2020). Tämä tutkielma on jatkoa kandidaatin tutkielmalleni, joten 

minulla on laaja-alainen käsitys tutkittavasta aiheesta. Tutkielman kulussa huomioin oman 

suhtautumiseni tutkittavaan ilmiöön ja pyrin käsittelemään tutkimuksen aineistoa sekä 

tutkimustuloksia mahdollisimman neutraalisti.  

 

Fenomenografisessa tutkimuksessa on korostettava, että tutkittavien käsityksistä muodostetut 

kuvauskategoriat eli tulosluvut ovat tutkijan rakentamia kokonaisuuksia. Toisin sanoen 

kuvauskategoriat rakentuivat tutkijan omien tulkintojen kautta. Täten on mahdollista, että 

toinen tutkija voi päätyä eri kategorioihin tai johtopäätelmiin (Huusko & Paloniemi, 2006). On 

myös pohdittava, että muuttuvatko tutkimuksesta saadut tulokset, jos tutkimus toteutettaisiin 

samalla tavalla vuoden kuluttua? Todennäköisesti kyllä. Sosiaalinen media elää jatkuvasti, 

joten siihen liittyvät käsitykset muuttuvat myös tulevaisuudessa. Tästä syystä tämän tutkielman 

tulokset eivät ole yleistettävissä, vaan tulokset edustavat tähän tutkimukseen osallistuneen 

opettajajoukon käsityksiä tutkittavasta ilmiöstä kyseisenä ajankohtana. Kuten Niikko (2003) 

alleviivaa fenomenografiassa ei pyritä absoluuttiseen totuuteen, vaan tutkimuksessa pyritään 

antamaan tietoa vallalla olevista käsityksistä tutkittavaan ilmiöön liittyen. 
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Liite 1  

Informaatiokirje 

 

Hei alakoulun luokanopettaja!  

 

Opiskelen Oulun yliopistossa ja teen pro gradu – tutkielmaa. Pro gradu - tutkielman 

päämääränä on tutkia alakouluopettajien käsityksiä sosiaalisen median roolista opetustyössä. 

Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää, millä tavoin sosiaalista mediaa käytetään alakoulun 

opetuksessa ja miten mediakasvatusta toteutetaan sosiaalisen median kautta. 

 

Etsin tutkielmaani vastaajia. Edellytyksenä on se, että työskentelet alakoulussa 

luokanopettajana. Kysely kerätään sähköisenä Webropol- kyselyjärjestelmällä, jossa 

vastaukset säilytetään luottamuksellisesti. Tutkimukseen osallistuvan tietoja ei voida tunnistaa 

tutkimukseen liittyvistä tutkimustuloksista, selvityksistä tai julkaisuista. Tutkimuksen tulosten 

esittelyssä käytetään mahdollisesti suoria sitaatteja harkiten siten, ettei henkilö ole 

tunnistettavissa. Jokainen vastaus on tutkimuksen kannalta merkittävä, riippumatta siitä, 

miten itse suhtaudut sosiaaliseen mediaan. 

 

Kyselyyn vastaaminen vie noin 10–15 minuuttia. Vastaajalta pyydetään monipuolisia ja 

huolellisia vastauksia. 

 

Mikäli haluat kuulla tästä tutkimuksesta lisää, vastaan mielelläni kysymyksiisi. 

 

Hyvää ystävänpäivää ja mukavaa viikon jatkoa jokaiselle! 

 

Ystävällisin terveisin,  

 

Hilma Haakana 

 

hihaakan@student.oulu.fi 
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Liite 2  

 

 

Luokanopettajien kokemuksia ja käsityksiä sosiaalisen median

roolista

alakoulun opetustyössä

Tämän pro gradu -tutkielman päämääränä on tutkia alakouluopettajien kokemuksia ja käsityksiä

sosiaalisen median roolista opetustyössä. Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää, millä tavoin

sosiaalista mediaa käytetään alakoulun opetuksessa ja miten alakoulun opettajat toteuttavat

mediakasvatusta sosiaalisen median avulla.

Kyselyyn vastaaminen on täysin vapaaehtoista ja tapahtuu anonyymisti. Tutkimukseen

osallistuvan vastaajan tietoja ei voida tunnistaa kyselyn pohjalta syntyneistä tuloksista. Kysely

kerätään sähköisenä Webropol-kyselyjärjestelmällä ja ainoastaan tutkija ja tutkimuksen ohjaajat

pääsevät tarkastelemaan kerättyä aineistoa. Tutkimusaineistoa säilytetään luottamuksellisesti ja

hävitetään tutkimuksen valmistuttua. Vastaamalla kyselyyn hyväksyt, että saan käyttää

vastauksia tämän pro gradu -tutkielman aineistona. 

Kyselyyn vastaaminen edellyttää, että työskentelet alakoulussa luokanopettajana. Jokainen

vastaus on tutkimuksen kannalta merkittävä riippumatta siitä, miten itse suhtaudut sosiaaliseen

mediaan opetustyössäsi. Vastaaminen tähän kyselyyn vie noin 10-15 minuuttia. Vastaajalta

pyydetään monipuolisia ja huolellisia vastauksia.

Mikäli haluat kuulla tästä tutkimuksesta lisää, vastaan mielelläni kysymyksiisi.

Hilma Haakana

hihaakan@student.oulu.fi

Työni ohjaajana toimii Oulun yliopiston yliopistolehtori Jari Laru.

Esitietokysymykset

1. Vastaajan sukupuoli *

2. Vastaajan ikä *

Mies

Nainen

Muu
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