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Tiivistelmä  

Tutkielman aiheena on virtuaalitodellisuuden käyttämisen hyödyt oppimisessa. 

Tutkielma suoritettiin tekemällä kirjallisuuskatsaus tutkimuksiin, sekä muihin aiheis iin 
liittyviin teksteihin. Tutkimuskysymyksenä tutkielmassa toimii kuinka 
virtuaalitodellisuuden käyttöä voidaan hyödyntää oppimisessa.  

Tutkimuksessa löydettiin virtuaalitodellisuuden vaikutuksista oppimisen tukemiseen 
monia lupaavalta vaikuttavia tuloksia. Erityisesti kun kohteena olivat lapset. Selvimmät 

hyödyt virtuaalitodellisuuden käyttämiseen lasten oppimisessa oli, kun huomattiin sen 
auttavan selvästi pitämään lapsen mielenkiintoa yllä. Muita havaittuja hyötyjä, oli muun 
muassa sen potentiaalinen vaikutus tukemaan muistamista, parantamaan esiintymista itoa 

tekemällä esiintymisharjoituksia virtuaalitodellisuudessa, sekä tukemaan erityisapua 
tarvitsevia lapsia erilaisilla totuttautumisharjoitteilla. Tutkimuksissa tuli esille myös se, 

ettei virtuaalitodellisuudella kuitenkaan kannata välttämättä yrittää korvata täysin 
kaikenlaista oppimista. Tutkimuksissa löydettiin esimerkiksi aivokäyriä tutkimalla 
viitteitä sille, että työmuistin rasitus on kovempaa virtuaalitodellisuudessa verrattaessa 

esimerkiksi tietokoneen näytöltä opiskeluun. Tutkielman pohjalta voidaan todeta, että 
virtuaalitodellisuuden hyödyntämistä oppimisen tukemiseen tulee tutkia vielä enemmän 

eri sovellusalueilla. 
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Alkusanat 

Tutkielmassa otetaan selvää virtuaalitodellisuuden hyödöistä oppimisen kannalta. Aiheen 

valinta tapahtui jo Johdatus tutkimustyöhön -kurssin aikana. Pidän aihetta tärkeänä, koska 
uskon henkilökohtaisesti, että tulevaisuudessa virtuaalitodellisuutta voidaan hyödyntää 
tukemaan oppista todella paljon, kunhan vain aihetta tutkitaan tarpeeksi laajasti. 

Haluaisin kiittää erityisesti pikkuveljeäni Tomi Nymania, joka antoi luvan ottaa kuvan 
hänen omistamistaan virtuaalitodellisuuslaseista. Lisäksi haluan kiittää isosiskoani Noora 

Nymania, joka luki tekstin ja antoi parannus ehdotuksia. Sekä tietenkin tutkielman 
ohjaajaa Leena Arhippaista! 
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Lyhenneluettelo 

3D  Three-dimensional  

ADHD  Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder 

HMD Head-mounted display 

VR Virtual Reality 

CAVE  Cave automatic virtual environment 



5 

Sisällys 

Tiivistelmä......................................................................................................................... 2 

Alkusanat........................................................................................................................... 3 
Lyhenneluettelo ................................................................................................................. 4 
Sisällys .............................................................................................................................. 5 

1. Johdanto........................................................................................................................ 6 
1.1 Tutkimuskysymys ja -menetelmä ........................................................................ 7 

1.2 Keskeiset käsitteet ja tutkimuksen rajaus ............................................................ 7 
1.3 Tutkielman rakenne.............................................................................................. 8 

2. Virtuaalitodellisuus lasten opetuksessa ...................................................................... 10 

2.1 Virtuaalitodellisuuden hyödyt opetuksessa lapsille  ........................................... 10 
2.2 Virtuaalitodellisuuden hyödyt erityisopetuksessa lapsille ................................. 11 

3. Virtuaalitodellisuus korkeakouluopetuksessa ............................................................ 12 
3.1 Virtuaalitodellisuuden hyödyt korkeakouluissa................................................. 12 
3.2 Virtuaalitodellisuus lääketieteen opetuksessa .................................................... 13 

4. Virtuaalitodellisuuden käyttö oppimiseen eri konteksteissa  ...................................... 15 
4.1 Virtuaalitodellisuuden käyttö apuna  urheilussa ................................................ 15 

4.2 Virtuaalitodellisuus etäopetuksessa ................................................................... 15 
4.3 Virtuaalitodellisuuden vaikutus muistiin  ........................................................... 16 
4.4 Milloin virtuaalitodellisuuden käyttäminen ei kannata...................................... 16 

5. Löydökset ja pohdinta ................................................................................................ 17 
6. Yhteenveto.................................................................................................................. 20 

Lähteet ............................................................................................................................. 22 
 



6 

1. Johdanto 

Internetin kehitys on vaikuttanut huomattavasti opiskelutapoihimme viime isen 

kymmenen vuoden aikana (Greengard, 2019). Se ei ehkä ole korvannut kirjoja täysin, 
mutta on se tuonut useita keinoja tukea oppimista, jo pelkästään informaation lähteenä . 
Virtuaalitodellisuudella on potentiaali olla seuraava suuri oppimista mullistava 

teknologia. Jo tänä päivänä virtuaalitodellisuutta hyödynnetään monissa 
oppimistilanteissa, kuten esimerkiksi lentäjien koulutuksessa käytettävissä 

lentosimulaattoreissa. Tässä tutkielmassa tarkoitukseni on selvittää, kuinka 
virtuaalitodellisuutta voidaan hyödyntää oppimisessa nykypäivänä, sekä tulevaisuudessa.   

Virtuaalitodellisuuden käytöstä on ollut erilaisia konsepteja jo sadan vuoden ajan. 

Teoksessa ”Virtual & Augmented Reality for Dummies” kerrotaan esimerk iks i 
amerikkalaisen kirjailijan Stanley G. Weinbaumin vuonna 1935 kirjoittamasta novellista 

"Pygmalion's Spectacles", jossa professori keksii lasit, joiden avulla käyttäjä voi katsoa 
elokuvaa (Mealy, 2018). Mealy (2018) pitää virtuaalitodellisuuden isänä Morton Heiligiä, 
joka kehitti Sensorama-nimisen arcade-tyylisen kaapin vuonna 1955. Sen avulla käyttäjä 

pystyi katsomaan Heiligin tekemiä elokuvia, joissa hyödynnettiin paljon nykyajan 
virtuaalitodellisuuslaseista tunnettuja ominaisuuksia, kuten stereoääntä ja 

stereoskooppista 3D-näyttöä. Kaapissa oli myös mekanismi, joka tärisytti katsojan 
penkkiä. (Mealy, 2018.) 

Virtuaalitodellisuusteknologioiden kehityskaareen mahtuu myös epäonnistumisia. 1990-

luvun alkupuolella, kun kotikonsolit yleistyivät, suunnitteli videopelivalmistaja Sega 
omaa versiotaan virtuaalitodellisuuslaseista käytettäväksi Sega Genesis -pelikonsolil le. 

Lopulta suunnitelma kuitenkin päätettiin hyllyttää, koska testaajat kertoivat kärsivänsä 
käytön jälkeen päänsärystä ja matkapahoinvoinnista (Mealy, 2018). Myös toinen suosittu 
videopelivalmistaja Nintendo julkaisi oman versionsa virtuaalitodellisuuslaseista nimellä 

Nintendo Virtual Boy ja kertoi sen ratkaisseen matkapahoinvointiongelman lasien 
käytössä poistamalla järjestelmästä mahdollisuuden liikuttaa päätä (Boyer, 2009). 

Kehittelystä huolimatta Virtual Boy epäonnistui ja poistui markkinoilta vuonna 1996 
oltuaan myynnissä ainoastaan vuoden (Mealy, 2018). 

Virtuaalitodellisuutta on myös käytetty apuna opetuksessa jo todella kauan. Ensimmäis iä 

kirjattuja merkkejä virtuaalitodellisuuden käytöstä opetuksessa löydetään vuodelta 1966, 
kun lentosimulaatiota käytettiin apuna hävittäjälentäjien koulutuksessa (Kavanagh, 

Luxton-Reilly, Wuensche, & Plimmer, 2017). Tänä päivänä virtuaalitodellisuutta 
käytetään pääsääntöisesti auttamaan kouluttamaan työntekijöitä työtehtäviin, joihin 
kouluttaminen oikeassa elämässä olisi liian vaarallista tai liian kallista. Hyvänä 

esimerkkinä tämän tyylisestä tehtävästä voidaan pitää juuri lentäjän kouluttamista 
lentosimulaattoria käyttäen. 

Myös ajo-opetuksessa voidaan hyödyntää virtuaalitodellisuutta. Suomessa autokouluissa 
käytetään hyväksi virtuaalitodellisuussimulaattoria simuloimaan esimerkiksi pimeässä 
ajamista. Näin kesällä ajokortin suorittaneet voivat virtuaalitodellisuuden avulla 

harjoitella muun muassa pitkien valojen käyttöä. 

Vaikka virtuaalitodellisuusteknologia on vanha keksintö, vasta viime vuosien aikana se 

on alkanut yleistymään myös laajaan käyttöön kuluttajien keskuudessa. Tekniikan 
kehittyessä ja erilaisten virtuaalitodellisuusratkaisujen halventuessa on lähes kenellä 
tahansa mahdollisuus käyttää virtuaalitodellisuutta hyödyntäviä ratkaisuja. Hyvänä 
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esimerkkinä voidaan pitää myynnissä olevia hyvin halpoja pahvista valmistet tuja 
koteloita, jotka voivat puhelimen avulla toimia virtuaalitodellisuus laseina.  

1.1 Tutkimuskysymys ja -menetelmä 

Tutkielman tutkimuskysymyksenä on ”Kuinka virtuaalitodellisuuden käyttöä voidaan 
hyödyntää oppimisessa?” Tutkimusmenetelmänä oli kirjallisuuskatsaus (Munn, Peters, 

Stern, Tufanaru, McArthur & Aromataris, 2018), jossa tutkimuskysymykseen vastauksia 
etsittiin tutkimalla erilaisia kirjallisia materiaaleja liittyen virtuaalitodellisuuden käyttöön 
opetuksessa. Lisäksi käsitellään, millaisena virtuaalitodellisuuden tulevaisuutta voidaan 

pitää opetuksen välineenä. 

Tutkimuksessa tietoa haettiin käyttämällä Scopus ja Google Scholar -tietokantoja. 

Materiaalia etsittiin myös käymällä läpi Oula-Finnassa olevia e-aineistoja aiheeseen 
liittyen. Artikkelihakuja aiheesta tehtiin käyttämällä useita erilaisia termejä, kuten” 
Virtual reality in education” sekä ” Virtual reality AND education OR teaching OR 

learning”. Termejä etsittiin tekstien otsikoista, tiivistelmistä, sekä avainsanoista. Lisäksi 
rajattiin hakuja aiheen ”Computer science” mukaan, jotta tulokset olisivat hieman 

enemmän teknologiapainotteisia, eivätkä suoraan psykologiaan tai kasvatustieteis i in 
liittyviä. Lisäksi hakusanoina käytettiin hakutermejä ” virtual reality  AND  education  
AND  children  OR  kids, jotta löydettäisiin tutkimuksia nuorempien lasten oppimisesta 

virtuaalitodellisuuden avulla. 

1.2 Keskeiset käsitteet ja tutkimuksen rajaus 

Virtuaalitodellisuus tai VR (Virtual Reality) voi olla hyvin laaja käsite. Tässä 
tutkimuksessa virtuaalitodellisuuden käsitteenä toimii selitys, että virtuaalitodellisuus on 
summa laitteistoa ja ohjelmistoa, joilla pyritään luomaan sensorinen illuusion siitä, että 

käyttäjä olisi jossakin toisessa ympäristössä (Biocca & Levy, 1995). Yleisin tapa tämän 
saavuttamiseen, on käyttää päähän asetettavia virtuaalitodellisuus laseja (Fromm, 

Radianti, Wehking, Stieglitz, Majchrzak, & Vom Brocke, 2021). 

Virtuaalitodellisuuslasit ovat päähän laitettavat lasit, jotka luovat illuusion virtuaalisesta 
todellisuudesta silmien edessä olevien pienten näyttöjen avulla. Laseja voidaan myös 

kutsua ”silmikkonäyttö” nimellä, joka tulee englanninkielisestä sanasta ”Head-mounted 
display” (HMD).  
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Kuva 1. Valve index -virtuaalitodellisuuslasit (Kuva: Niko Nyman).   

Tällä hetkellä ehkä suurin virtuaalitodellisuuteen liittyvä puheenaihe on suurien yritysten, 
kuten Microsoftin ja Metan (Facebook) satsaus Metaverse-palveluun. Deborah Lovichin 

(2022) haastattelussa BCG Platinion konsultointiyrityksen apulaisjohtaja Kristi Woolsey 
kertoi Metaversen olevan yhdistelmä virtuaalista ja tehostettua todellisuutta. Woolsey 

mukaan Metaverse auttaa ihmisiä kommunikoimaan pitkien matkojen päähän paremmin 
kuin mitä internet tällä hetkellä. Suuret yritykset pitävätkin Metaverseä tulevaisuuden 
teknologiana. Tämä on nähtävissä esimerkiksi siinä, että Meta on sijoittanut 

Businessinsiderin mukaan noin 15 miljardia Metaverse projektiin (Samantha Deloya, 
2022). Tässä tutkielmassa ei kuitenkaan käsitellä Metaverseä, mutta siihen ja samalla 

virtuaalitodellisuuteen liittyvät sijoitukset ovat tulevaisuuden kannalta hyvin tärkeitä. 

Tutkielmassa ei myöskään käsitellä erityisen tarkasti virtuaalitodellisuude n 
mahdollistavia pelielementtejä oppimisen tukemiseen vaan enemmänkin yleisest i 

teknologian käytön sopimista oppimiseen eri tilanteissa.  

1.3 Tutkielman rakenne 

Tutkielma on jaettu kuuteen osioon. Luvussa 1 esiteltiin lyhyesti virtuaalitodellisuutta ja 
sen hyödyntämistä. Luvuissa 2 ja 3 paneudutaan tarkemmin virtuaalitodellisuuden 
käyttöön erilaisissa oppimisympäristöissä. Kummatkin luvut on jaettu kahteen osaan. 

Luku 2 käsittelee lasten oppimista ”normaalin” opetuksen lisäksi erityisopetuksessa.  
Luvussa 3 taas oppimisympäristönä on korkeakoulut ja erityisesti lääketieteell inen 

suuntaus. Näiden lisäksi virtuaalitodellisuuden oppimisen hyödyntämistä opetuksessa 



9 

käsitellään laajemmin vielä luvussa 4 Tämä luku on jaettu neljään osaan: 
virtuaalitodellisuuden käyttö urheilussa, etäopetuksessa, sen vaikutuksesta muistamiseen, 
sekä lyhyesti siitä mihin se ei sovellu. Luvuissa 5 ja 6 kerrataan vielä tehdyt havainnot ja 

pohditaan niiden merkitystä.  
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2. Virtuaalitodellisuus lasten opetuksessa 

Tässä luvussa käsitellään tutkimuksia virtuaalitodellisuuden käyttämisestä tukemaan 

lasten oppimista. Luku on jaettu kahteen osaan: Ensin käsitellään tutkimuksia, joissa 
kohteena ovat yleisesti lapset ja sitten tarkemmin erityisopetusta tarvitset lapset. 

2.1 Virtuaalitodellisuuden hyödyt opetuksessa lapsille 

Lei, Zhang, Wang ja Rau (2018) tutkivat, kuinka virtuaalitodellisuuden käyttö voi auttaa 
lapsia matemaattisten ongelmien hahmottamisessa. Tutkimuksessa Lei ym. (2018) 

seurasivat kymmentä lasta, jotka leikkivät neljällä erilaisella opettamiseen tarkoitetulla 
VR-sovelluksella. Lisäksi Lei ym. (2018) haastattelivat neljäätoista ammattila ista 
selvittääkseen, kuinka virtuaalitodellisuuden käytöllä voitaisiin auttaa lapsia 

ylitsepääsemään oppimisvaikeuksista eri oppiaineissa. 

Lei ym. (2018) tuovat esille, kuinka lapsen voi olla erityisesti vaikeaa ratkaista 

matematiikassa ongelmia, jossa käsitellään kolmiulotteisia asioita. Lapsen tulee pystyä 
mielessä muuttamaan kirjassa oleva kaksiulotteinen esine kolmiulotteiseksi voidakseen 
ratkaista ongelman. Virtuaalitodellisuuden avulla olisi mahdollista ohittaa tämä vaihe 

antamalla lapselle suoraan kolmiulotteinen objekti, jota lapsi voi tutkia sitä kääntelemällä. 

Lei ym. (2018) mukaan virtuaalitodellisuudella on muitakin hyötyjä lapsen oppimiseen. 

Esimerkiksi (Hu, Wu, & Shieh, 2016) löysivät yhteyden, kuinka virtuaalitodellisuudesta 
voi olla hyötyä oppilaan luovuuden kehityksessä virtuaalisen tilan antaessa 
mahdollisuuden erilaisille abstraktisille mahdollisuuksille. Lisäksi he huomautta vat, 

kuinka virtuaalitodellisuudessa lapsen huomion pitäminen aiheessa on helpompaa, mikä 
on lasten opetuksessa välillä hyvin haastavaa. 

Bailey, Bailenson, Obradović ja Aguiar (2019) tutkivat, kuinka nuoret lapset reagoivat 
virtuaalitodellisuudessa tapahtuvaan tapaamiseen ”Grover” nimisen hahmon kanssa 
verrattuna saman tapaisen tapaamisen seuraamiseen television välityksellä. Bailey, ym. 

(2019) huomasivat, että kun lapset ”tapasivat” hahmon virtuaalitodellisuudessa, olivat he 
huomattavasti myötämielisimpiä hahmoa kohtaan, kuin taas lapset, jotka seurasivat 

hahmoa television välityksellä. Tämä näkyi esimerkiksi, kuinka virtuaalitodellisuudessa 
olevat lapset tottelivat pyyntöä tulla lähemmäksi useammin. Lisäksi, kun lapsia pyydettiin 
jakamaan lapsille annettuja tarroja hahmolle, virtuaalitodellisuudessa olevat lapset 

jakoivat tarrat useammin. Bailey ym. (2019) tulivat siihen lopputulokseen, että 
virtuaalitodellisuuden käyttöä lapsien opetuksessa tulisi tutkia vielä pidemmälle ja 

kehittää saadun tiedon avulla keinoja, joilla lapsen oppimista voitaisiin tukea. 

Araiza-Alba, Keane, Chen ja Kaufman (2021) tutkivat, kuinka todentunto inen 
virtuaalitodellisuus voi auttaa lapsia kehittymään ongelmanratkaisussa. Araiza-Alba ym. 

(2021) tekivät tutkimuksen, johon osallistui 120 iältään 7–9.9-vuotiasta lasta. Heidät 
jaettiin kolmeen ryhmään: ensimmäinen ryhmä suoritti tutkimuksen käyttämällä 

lautapeliä, toinen ryhmä käytti tablettia, ja kolmas ryhmä suoritti tehtävän 
virtuaalitodellisuudessa. Testinä toimi joenylityspulma. Tarkoituksena pulmassa oli viedä 
esineitä joen toiselle puolelle mahdollisimman vähällä määrällä siirtoja. Pelissä oli myös 

lisäsääntö, ettei osaa tavaroista saanut jättää keskenään vahtimatta. Esimerkiksi vuohta ja 
sutta ei saanut jättää keskenään. Tuloksena oli, että lapset, jotka selvittivät peliä 

virtuaalitodellisuudessa, suoriutuivat pelistä pyytämättä apua noin 14 % paremmin kuin 
tabletilla pelin pelanneet ja 22 % paremmin kuin lautapeliversiota pelanneet lapset. 
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Tärkeimpänä huomiona tutkimuksessa nähtiin kuitenkin se, kuinka vain 8 % lapsista, 
jotka käyttivät virtuaalitodellisuutta, luovutti kesken tehtävän, kun taas lautapelillä tai 
tabletilla pulmaa ratkaisevista vastaava luku oli 30 %. Tutkijat tulivat siihen tulokseen, 

että nämä havainnot ovat lupaavia näyttämään virtuaalitodellisuuden hyödyn pitämään 
yllä lapsen mielenkiinto. Virtuaalitodellisuus siis auttaa myös pitämään lapsen 

mielenkiinnon mukana annetussa tehtävässä. (Araiza-Alba ym., 2021.) 

2.2 Virtuaalitodellisuuden hyödyt erityisopetuksessa lapsille 

Autismin kirjoon kuuluvilla lapsilla voi olla hyvin suuria ongelmia siirtyessä 

esiopetuksesta ala-asteelle (Ip, Wong, Chan, Chen Li, Yuan, Lau & Wong, 2016). Tämän 
takia nämä lapset voivat tarvita erityisopetusta helpottamaan muutosta ennen esikoulusta 

kouluun siirtymistä (Ip ym. 2016). Tutkimuksessa Ip ym. (2016) esitellään ratkaisua 
nimeltä CAVE, joka on käytännössä pieni huone, josta on luotu virtuaaliympäristö 
ympäröimällä se näytöillä. Tässä huoneessa erityisapua tarvitsevat lapset voidaan totuttaa 

pärjäämään erilaisissa tilanteissa erilaisten ärsykkeiden avulla.  Yhtenä esimerkkinä Ip 
ym. (2016) mainitsevat tilanteen, jossa valmistaudutaan koulupäivään suorittamalla 

aamutoimia, jonka avulla kehitetään lapsen toiminnanohjausta. Metodilla on huomattu 
olevan hyvinkin positiivisia vaikutuksia lapsen kehitykseen (Ip ym., 2016). 

Samanlaista metodia käytettiin myös tutkimuksessa, jossa rakennettiin ympäristöjä 

autisminkirjolla oleville lapsille Unity3d-työkalun avulla (Sait, Alattas, Omar, Almalk i, 
Sharf, & Alsaggaf, 2019). Tarkoituksena projektissa oli totuttaa lasta kouluympäristöön, 

sekä saada lapsi huomaamaan ympärillä olevat oppilaat ja opettajat. Tutkimuksessa lapset 
viettivät aikaa virtuaalitodellisuusympäristöön tehdyssä luokkahuoneessa. Tässäkin 
testissä huomattiin positiivisia viitteitä siitä, kuinka lapset reagoivat todellisuutta 

imitoivaan ympäristöön. (Sait ym., 2019.) 

Pollak, Weiss, Rizzo, Weizer, Shriki, Shalev ja Gross-Tsur (2009) tutkivat 37 9–17-

vuotiasta ADHD (Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder) diagnosoitua poikaa. He 
seurasivat poikien keskittymistä käyttämällä virtuaalitodellisuuslaseja. 
Virtuaalitodellisuusympäristöä hyväksi käyttäen  ammattilaiset pystyvät kontrolloimaan 

ärsykkeitä ja näin näkemään, kuinka tutkittavana oleva henkilö niihin reagoi. Testeillä 
saatiinkin hyvin lähelle saman tyylisiä tuloksia kuin perinteisillä ADHD:tä tutkivil la  

testeillä. Pollak ym. (2009) uskovatkin, että teknologiaa pidemmälle kehittämällä siitä 
voisi tulla hyödyllinen keino ADHD:n tunnistamisessa.  
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3. Virtuaalitodellisuus korkeakouluopetuksessa 

Tässä luvussa käsitellään tutkimuksia, joissa kohteina ovat korkeakouluopiskelijat. Luku 

on jaettu kahteen osaan. Ensimmäisessä osassa käsitellään tutkimuks ia 
virtuaalitodellisuuden käytössä korkeakouluopiskelussa laajemmin, ja toisessa osassa 
tutkimukset keskittyvät lääketieteiden opiskelijoihin.  

3.1 Virtuaalitodellisuuden hyödyt korkeakouluissa 

Makransky, Terkildsen ja Mayer (2019) tutkivat, kuinka virtuaalitodellisuusympäristö 

voi auttaa tukemaan korkeakouluopiskelijoiden oppimista. Tutkimukseen osallistui 52 
opiskelijaa, jotka osallistuivat kahteen eri simuloituun oppituntiin proteiineista. 
Tutkimuksessa osallistujat jaettiin satunnaisesti suorittamaan oppitunti, joko 

virtuaalitodellisuudessa virtuaalitodellisuuslasien avulla, tai perinteises t i 
tietokonenäytöltä. Tutkimuksessa tarkoituksena oli oppia ymmärtämään aihe käyttäen 

apuna annettua versiota oppitunnista. Oppiminen testattiin oppitunnin jälkeen tietoa 
testaavalla testillä, sekä muutostestillä. Tietoa testaavassa testissä oli kymmenen 
monivalintakysymystä, joilla testattiin yleistä oppimista. Muutostestissä testattiin sitä, 

kuinka opiskelija osaa soveltaa oppimaansa myös muussa kuin suoraan aiheeseen 
liittyvässä tehtävässä. Lopuksi opiskelijat arvioivat myös itse omaa suoritustaan 

arvioimalla omaa oppimista, tyytyväisyyttä, ja ennakkoluuloja. Tutkimuksessa mitatt iin 
myös opiskelijoiden aivotoimintaa oppimisen aikana. Näin saatiin myös tieteellistä tietoa 
aivoista oppimisen aikana. Tutkimuksen tuloksena huomattiin, ettei virtuaalitodellisuus  

suoranaisesti parantanut opiskelijan itse oppimista. Päinvastoin perinteises t i 
tietokonenäytöltä opiskelleet opiskelijat saivat parempia tuloksia tietoa testaavasta 

testistä. Virtuaalitodellisuutta käyttäneet oppilaat kuitenkin antoivat positiivisemp ia 
tuloksia kyselyissä, joissa opiskelijat arvioivat itse omaa oppimistaan ja opiskelun 
mielenkiintoisuutta. Makransky ym. (2019) havaitsivat tutkimalla aivojen toimintaa eri 

oppimismuotojen välillä, että virtuaalitodellisuudessa työmuisti kuormittuu 
huomattavasti enemmän, kuin tietokoneen näytöltä opiskellessa. Itse asiassa oppiminen 

siis vaikeutuu virtuaalitodellisuutta käyttäessä, kun aivot joutuvat käsittelemään muita 
ylimääräisiä ärsykkeitä. (Makransky ym., 2019.) 

Parong & Mayer (2021) tutkivat, kuinka oppiminen eroaa virtuaalitodellisuut ta käyttäen 

verrattaessa perinteiseen diaesitykseen. He pyysivät opiskelijoita vastaamaan aiheeseen 
liittyviin kysymyksiin, sekä arvioimaan omaa oppimistaan. Kuten aiemmin esitetyssä 

Makranskyn ym. (2019) tutkimuksessa, mittasivat myös Parong & Mayer (2021) 
kognitiivista kuormitusta oppimistilaisuudessa.  Parong & Mayer (2021) saamat 
tutkimuksen tulokset olivat hyvin pitkälle samoja kuin Makransky ym. (2019) saamat 

tulokset. Oppilaat, jotka suorittivat oppimisen virtuaalitodellisessa ympäristössä, 
keskittyivät itse opittavaan asiaan heikommin.   

Tärkeä osa korkeakouluopiskelua on suullisten esiintymistaitojen kehittäminen (Boetje 
& van Ginkel, 2021). Boetje ja van Ginkelin (2021) mukaan näiden taitojen kehittäminen 
on hyvin hidasta, ja tällöin sen laaja harjoittelu haasteellista kiireisessä 

korkeakouluympäristössä. Boetjen ja van Ginkelin (2021) mukaan ratkaisuksi 
koulutukseen voisi ottaa mukaan moderneja teknologisia ratkaisuja. Boetje ja van Ginkel 

(2021) toteuttivat tutkimuksen, jossa tutkittiin, kuinka virtuaalitodellisuudessa 
virtuaaliselle ihmiselle puhuminen voi auttaa henkilöä kehittymään julkisena puhujana. 
Tutkimukseen osallistui 35 opiskelijaa hollantilaisesta yliopistosta. Testissä aluksi 

osallistujien tuli pitää suullinen esitelmä, jonka jälkeen osallistujat jaettiin satunnaises t i 
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kahteen eri ryhmään. Ensimmäinen ryhmä harjoitteli virtuaalitodellisuudessa, jonka 
jälkeen annettiin palautetta. Tämän jälkeen harjoitus toistettiin ilman palautetta. Toinen 
ryhmä teki myös ensimmäisen harjoituksen virtuaalitodellisuudessa ja sai siitä palautetta. 

Toinen ryhmän erosi siinä, että harjoittelu ilman palautetta tehtiin kahdesti. 
Tutkimuksessa tuloksina löydettiin selviä kehityksen merkkejä esitelmän pitämiseen 

virtuaalitodellisuudessa harjoittelun jälkeen. Lisäksi henkilöt, jotka saivat yhden 
ylimääräisen harjoittelukerran virtuaalitodellisuudessa, kehittyivät paremmin kuin 
vähemmän harjoitelleet. Tutkimuksessa ei huomattu selviä parannuksia ihmisille, jotka 

kärsivät ahdistuksesta puheen pitämisestä. Toisaalta, vaikka ahdistus ei helpottanutkaan, 
onnistui puheen pitäminen kuitenkin paremmin virtuaalitodellisuudessa harjoitte lun 

jälkeen. (Boetje & van Ginkel, 2021.) 

Marksin ja Thomasin (2021) suorittaman tutkimuksen kohteena oli virtuaalitodellisuuden 
käyttö korkeakouluympäristössä. Marks ja Thomas (2021) suorittivat anonyymin kyselyn 

oppilaille, jotka olivat käyttäneet koulun (University of Sydney) virtuaalitodellisuus 
luokkaa opiskeluun. Kyselyssä tiedusteltiin yleisesti opiskelijan aikaisemmista 

kokemuksista virtuaalitodellisuuden käytöstä, reflektiota opiskelukokemuksesta, 
tunsivatko opiskelijat epämukavuuden tunnetta virtuaalitodellisuuden käytöstä, sekä 
halukkuutta käyttää virtuaalitodellisuutta myös jatkossa. Viiden lukukauden jälkeen 295 

tekniikan perustutkinnon opiskelijaa vastasi kyselyyn. Suurimmalle osalle opiskelijo ista 
oli oppitunti ensimmäinen kerta virtuaalitodellisuuden käytölle (211 opiskelijaa, 71,5 %). 

Kun kysyttiin, paransiko virtuaalitodellisuuden käyttö oppimista, 211 opiskelijaa vastasin 
sen parantaneen oppimista (71,5 %) ja 84 opiskelijaa vastasi, ettei virtuaalitodellisuus 
heidän kohdallaan auttanut oppimisessa. Reilu kolmasosa vastasi myös kokeneensa 

epämukavuutta laitteiden käytössä (107 opiskelijaa, 36,3 %). Yleisimmät vaivat olivat 
pääkipu, huimaus, sumentunut näkö, virtuaalitodellisuuslasien paino, sekä niiden 

yhteensopimattomuus silmälasien kanssa. Kun opiskelijoilta kysyttiin halukkuudesta 
käyttää laitteita myös tulevaisuudessa, 202 (68,5 %) opiskelijoista vastasi myöntyväs t i. 
Myönteisissä vastauksissa nousi keskeisesti ilmi kolme pääsyytä: uuden teknologian 

käyttämisen into, parantunut aiheen ymmärtäminen ja kasvanut mukana olo. 

Vogt, Babel, Hock, Baumann ja Seufert (2021) kokevat virtuaalitodellisuusympäristö istä 

olevan hyötyä korkeakoulu varsinkin silloin, kun tutkinnan kohteena on mikro- ja 
makrotason ilmiöitä, joita muuten on lähes mahdoton korkeakoulu käsitellä. 

3.2 Virtuaalitodellisuus lääketieteen opetuksessa 

Issleib, Kromer, Pinnschmidt, Süss-Havemann ja Kubitz (2021) tutkivat 
virtuaalitodellisuuden käytön hyötyjä lääketieteen oppimisen kannalta. Issleib ym. (2021) 

tekivät tutkimuksen, jossa oppimisen aiheena oli ensiapukoulutus. Tutkimuksessa yksi 
ryhmä suoritti kurssia virtuaalitodellisuudessa ja toinen perinteisellä tyylillä. Osallistujat 
olivat ensimmäisen vuoden lääketieteen opiskelijoita. Kurssin lopussa molemmat ryhmät 

suorittivat testin kurssilla opituista taidoista. Testeistä huomattiin, ettei selvästi parempaa 
vaihtoehtoa ole. Ryhmä, joka teki kurssin harjoituksia perinteisellä tavalla, oli parempi 

pitämään yllä rytmiä elvytystilanteessa. Toisaalta virtuaalitodellisuutta opiskelussa  
käyttänyt  ryhmä taas oli haastatteluissa selvästi itsevarmempi siitä, että oli oppinut 
esimerkiksi tunnistamaan sydänkohtauksen oireet. Issleib ym. (2021) suosittelivatk in, 

että tulevaisuudessa aihetta olisi hyvä tutkia lisää ja yrittää löytää opetusratkaisu, jossa  
voitaisiin yhdistää parhaat puolet molemmista opetustyyleistä. 
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Yksi tutkimus, jossa voidaan nähdä virtuaalitodellisuuden selvä hyöty oppimisessa on, 
kun Ekstrand, Jamal, Nquyen, Kudryk, Mann ja Mendez (2018) tutkivat, kuinka 
virtuaalitodellisuuden käyttö auttoi lääketieteiden opiskelijoita oppimaan spatiaalis ia 

suhteita. Tutkimukseen osallistui 66 ensimmäisen ja toisen vuoden lääketieteen 
opiskelijaa. Tutkimus toteutettiin jakamalla osallistujat kahteen eri ryhmään. 

Ensimmäinen ryhmä opiskeli perinteisemmin lukemalla paperilta tietoa, kun toinen 
ryhmä opiskeli virtuaalitodellisuuden avulla. Virtuaalitodellisuutta käyttänyt ryhmä tutki 
aivoja, kun samaan aikaan ympäristö antoi tietoa opittavista asioista tekstin muodossa 

opiskelijalle.  Tutkimuksen tuloksesta huomattiin, että oppimistulokset paranivat 
käyttämällä virtuaalitodellisuutta hyväksi oppimisessa. (Ekstrand ym., 2018). Ekstrand 

ym. (2018) uskovatkin tuloksia hyvin lupaaviksi ja ovat sitä mieltä, että tulisi aiheitta 
tutkia pidemmälle. 
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4. Virtuaalitodellisuuden käyttö oppimiseen eri 
konteksteissa 

Tässä luvussa käsitellään oppimista virtuaalitodellisuuden avulla hieman laajemmin. 
Luku on jaettu neljään osaan. Ensimmäisen osan aiheena on tutkimus, jossa 

virtuaalitodellisuutta käytettiin apuna tutkimaan huippu-urheilijan keskittymisen 
kohdistumista. Toisessa osaa lukua tutkitaan, kuinka virtuaalitodellisuutta voitais iin 
hyödyntää etäopetuksessa. Kolmannen osan aiheena on virtuaalitodellisuuden käytön 

vaikutus muistamiseen. Viimeisessä osassa käsitellään selviä tilanteita, joissa 
virtuaalitodellisuutta ei kannata käyttää. 

4.1 Virtuaalitodellisuuden käyttö apuna  urheilussa 

Wirth, Kohl, Gradl, Farlock, Roth ja Eskofier (2021) tutkivat virtuaalitodellisuuden 
käyttämisen hyötyjä urheilijoiden tutkimisessa ja opettamisessa. Wirth ym. (2021) loivat 

virtuaalitodellisuusympäristön, jossa kartoitettiin liikkeitä, joita pelaajat tekevät 
jalkapallopelissä. Käyttämällä hyväksi dataa oikeista jalkapallopeleistä pyrkivät Wirth 

ym. (2021) luomaan mahdollisimman todenmukaisen jalkapallopelisimulaa t ion 
virtuaalitodellisuuteen. Tutkimuksessa seurattiin pelaajan tekemiä päänliikeitä riippuen 
tilanteesta, jonka pelaaja näki ja katsottiin pelaajan tunnistamis- ja muistamissuoritusta. 

Tämän lisäksi mitattiin aikaa, jota pelaajat käyttivät katsoessaan, joko palloa, 
joukkuekaveria tai vastustajan pelaajaa. Tuloksista löydettiin selvä ero siinä, kuinka 

ammattiurheilija pystyy keskittämään huomionsa paremmin tilanteen vaatiessa oikein, ja 
näin seuraamaan laajasti ympäristön tapahtumia. Tutkimuksen avulla  löydettiin paljon 
dataa, jota  voidaan käyttää erottamaan kokenut pelaaja aloittelijasta. Tätä dataa voidaan 

käyttää aiheen pidemmälle tutkimiseen ja näin luoda tietoa siitä, kuinka kehittää 
urheilijan katsetoimintaa vastaamaan ammattiurheilijan tasoa. (Wirth ym. 2021.) 

4.2 Virtuaalitodellisuus etäopetuksessa 

Gao, Bozkir, Hasenbein, ja Hahn, (2021) tutkivat kuinka oppiminen 
virtuaalitodellisuudessa olevassa luokkahuoneessa vaikuttaa oppimiseen. Tutkimuksen 

kohteena toimi 10–13-vuotiaita oppilaita. Tutkimustilanteessa oppilaat istuivat 
luokkahuonetta muistuttavassa virtuaalisessa huoneessa pulpettien ääressä ja kuuntelivat 

virtuaalisen opettajan pitämän noin 15 minuutin oppitunnin laskennallisesta ajattelusta. 
Tutkimuksessa pyrittiin tuomaan mukaan oikean elämän mukana tuomia häiriöitä, kuten 
kuinka virtuaaliset opiskelijatoverit nostivat kättä vastatakseen ja saattoivat kääntyillä 

tuolissa. Testissä seurattiin lasten katsomista, päänasentoja, sekä pupillien toimintaa. 
Näillä tiedoilla pyrittiin saamaan tietoa siitä, mihin lapsen keskittyminen, milloink in 

tarkentuu. Lisäksi lapsilta kysyttiin myös, kuinka todellisen tuntoiseksi he arvioivat 
ympäristön. Gao ym. (2021) tutkimustulosten mukaan henkilöt, jotka olivat sijoitettu 
luokkahuoneen perälle eivät keskittyneet läheskään niin tarkasti opetettavaan asiaan, kuin 

luokkahuoneen edessä istuneet oppilaat. He huomasivat myös, että jos luokassa olevat 
virtuaaliset hahmot ovat todentuntoisia, se auttaa lasta keskittymään paremmin 

oppimiseen eikä tutkimaan ympäristöä. Gao ym. (2021) huomauttavat testistä saatujen 
tulosten olleen lupaavia, mutta aihetta tulisi tutkia enemmän. 
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4.3 Virtuaalitodellisuuden vaikutus muistiin 

Krokos, Plaisant ja Varshney (2019) tutkivat, kuinka virtuaalitodellisuuden käyttö 
vaikuttaa muistiin. Tutkimuksessa testihenkilöiden tuli katsoa kahta eri paikkaa. Yhtä 

paikkaa katsottiin virtuaalitodellisuudessa ja toista perinteisellä tietokonenäytö l lä. 
Tutkimuksessa huomattiin selvästi eroja siinä, että kumpaa tyyliä käytettiin. 

Virtuaalitodellisuutta käytettäessä paikka pystyttiin muistamaan oikein 8,8 prosenttia 
paremmin, kuin normaalilta tietokoneen näytöltä. Osallistujalta kysyttiin myös asteikolla 
1–10 sitä kuinka itsevarmoja he ovat oikein muistamisesta. Testihenkilöiden vastaukset 

olivat keskimäärin virtuaalitodellisuutta käyttäessä hieman itsevarmempia muistamisesta, 
kuin perinteistä näyttöä käyttäessä (Krokos ym., 2019). Krokos ym. (2019) uskovat 

tulosten antavan hyviä viitteitä virtuaalitodellisuuden käyttämisestä auttamaan 
muistamaan asioita. 

4.4 Milloin virtuaalitodellisuuden käyttäminen ei kannata 

Pantelidis (2010) tutki artikkelissan, milloin virtuaalitodellisuutta tulisi käyttää 
oppimisessa. Pantelidisin (2010) mukaan huonot puolet virtuaalitodellisuuden käytölle 

ovat teknologian kalleus, aika joka laitteiden ja ohjelmiston opetteluun joudutaan 
käyttämään, käytön mahdolliset vaikutukset terveyteen ja turvallisuuteen, sekä käyttäjien 

haluttamattomuus ottaa teknologia käyttöön. Pantelidisin (2010) mukaan on tilante ita, 
milloin virtuaalitodellisuutta ei tulisi käyttää. Näitä tilanteita ovat, kun ei ole mahdollista 
oppia tekemättä oikeaa asiaa, oppiminen vaatii vuorovaikutusta toisten ihmisten kanssa, 

virtuaalisen ympäristön käyttö on fyysisesti tai henkisesti vahingoittavaa, 
virtuaalitodellisuuden tuntuminen käyttäjälle liian todelliselta, tai sen käyttö on vain liian 
kallista sen oikeuttamiseksi (Pantelidis, 2010).  
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5. Löydökset ja pohdinta 

Tutkielmassa oli tarkoituksena luoda yleiskuva siitä, kuinka virtuaalitodellisuuden 

käyttöä voidaan hyödyntää oppimisessa. Tutkielmassa selvisi, että virtuaalitodellisuutta 
ei ole vielä täysin integroitu jokapäiväiseen opiskeluun, mutta sitä tutkimalla on löydetty 
useita lupaavia viitteitä tulevaisuuden kannalta sen hyödyistä.  

Kaikissa tutkimuksissa, joissa kohteena olivat lapset, löydettiin joitain positiivis ia 
viitteitä virtuaalitodellisuuden käytön hyödyistä. Tutkimuksissa tuli esille, kuinka 

virtuaalitodellisuuden avulla voidaan kehittää niin lapsen luovaa ajattelua, kuin 
matemaattista ajattelua. Tutkimuksissa oli myös selviä tuloksia sille, kuinka lapsen 
mielenkiinnon pitäminen on ainakin näiden tutkimusten tulosten perusteella lupaavast i 

helpompaa virtuaalitodellisuudessa, kun verrataan perinteisiin oppimistapoihin. Tärkein 
osa lapsen oppimisen tukemisessa onkin saada pidettyä mielenkiinto ja mielekkyyden 

tunne oppimiselle. Yhtenä mielenkiintoisena asiana kuitenkin Araiza-Alba ym. (2021) 
tutkimuksessa tuli esille, ettei osa lapsista halunnut suorittaa tutkimusta, koska pelkäsi 
sutta pelissä. Tämän perusteella voidaankin siis ajatella, että virtuaalitodellisuus voi olla 

jossain tilanteissa liiankin todentuntoinen pienelle lapselle. Tulee siis tarkkaan 
suunnitella, millaisia virtuaalisia ympäristöjä lapsille suunnitellaan, etteivät ne ole liian 

todentuntoisia. 

Virtuaalitodellisuuden käytön vaikutuksesta muistiin löydettiin myös positiivisia tuloksia 
(Krokos ym., 2019). Toisaalta tutkimusta olisi hyvä laajentaa, jotta saataisiin selvempi 

kuva siitä, kuinka virtuaalitodellisuudessa muistojen rakentaminen eroaa pitkällä 
aikavälillä, kun teknologia ja kokemus virtuaalisista ympäristöistä ei ole enää uusi ja 

erikoinen vaan osa arkipäivää.  

Tutkimuksissa, jotka liittyivät lääketieteen opiskeluun, löydettiin myös positiivisia tai 
neutraaleja tuloksia virtuaalitodellisuuden käytöstä (Kromer ym., 2021: Ekstrand ym., 

2018). Tutkimuksessa, jossa tutkittiin eroja elvytyksen opettamisesta perinteisesti nukella 
tai virtuaalitodellisuudessa tuloksista huomattiin oppilaiden pystyneen pitämään rytmi 

paremmin nukella harjoiteltuaan kuin virtuaalitodellisuudessa. Toisaalta taas 
haastatteluista saatiin tuloksia siitä, että virtuaalitodellisuuta hyväksi käyttäneet oppilaat 
olivat selvästi itsevarmempia sydänkohtauksen oireiden tunnistamisesta. Tulosten 

perusteella virtuaalitodellisuudella ei voida korvata perinteisiä harjoituksia ainakaan vielä 
tässä vaiheessa. Tulisikin siis virtuaalitodellisuutta käyttää tässä tapauksessa tukemaan 

opiskelua enemmänkin, kuin pyrkiä korvaamaan vanhat tavat oppia.  

Virtuaalitodellisuuden käytön höytyjä tutkittiin myös auttamaan erityisopetusta 
tarvitsevia lapsia pärjäämään paremmin arkisissa haasteissa, joita nämä lapset kohtaavat. 

Näidenkin testien tuloksista saadaan melko positiivisia viiteitä sille, että 
virtuaalitodellisuutta kehittämällä voidaan löytää tapoja, jotka auttavat näitä lapsia 

harjoittelemaan elämän vaikeita siirtymävaiheita turvallisessa ympäristössä. Tämän 
tyylisessä toiminnassa onkin erityisen tärkeää kuitenkin virtuaalitodellisuus ympäristöjä 
kehittäessä tehdä  hyvin tarkasti suunniteltua ammattimaista työtä, ettei ympäristö olisi 

kuitenkaan liian raskas lapselle, mutta samaan aikaan riittävän ärsytystä herättävä, jotta 
saadaan kaikki hyöty irti. 

Tutkimuksissa korkeakoulutasolla virtuaalitodellisuuden käyttämisen hyödyt eivät olleet 
niin selviä. Kahdessa tutkimuksessa, jossa tutkittiin, kuinka virtuaalitodellisuuden käyttö 
opiskelussa vaikuttaa oppimiseen huomattiin, etteivät tulokset suoranaisesti näyttäneet 

virtuaalitodellisuuden parantavan oppimista vaan saatiin tutkimuksissa tietokoneen 
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näytöltä opiskellussa parempia tuloksia. Tästä huolimatta arvioivat opiskelijat itse 
kokemuksen virtuaalitodellisuudessa opiskelusta mielekkäämmäksi (Makransky ym., 
2019: Parong & Mayer, 2021: Marks & Thomas, 2021). Tutkimuksissa huomattiin myös 

aivojen työmuistin kuormittuvan raskaammin virtuaalitodellisuudessa. Näiden tulosten 
perusteella voitaisiin arvioida, ettei virtuaalitodellisuudella suoranaisesti pystytä 

korvaamaan enemmän teoriaraskasta opiskelua vaan soveltuu se paremmin opiskeluun,  
jossa visuaalisella ymmärtämisellä on isompi merkitys, kuten esimerkiksi edellä 
sydänkohtauksen merkkien oppimisessa. 

Esiintymistaitoja tutkivassa tutkimuksessa huomattiin, että on mahdollista 
virtuaalitodellisuudessa harjoittelulla parantaa oppilaan taitoja pitää puheita. Tutkimusta 

tulisi kuitenkin tutkia hieman pidemmälle, ja näin selvittää, kuinka suuri hyöty itsessään 
virtuaalitodellisuudessa harjoittelulla on, kun verrataan vaikka esimerkiksi yksin peilin 
edessä harjoittelemiseen. 

Tutkimusta, jossa tutkittiin jalkapallopelaajien päänliikkumista käyttäen hyvänä 
virtuaalitodellisuutta, voidaan pitää hieman vielä keskinäisenä. Tutkimuksessa 

onnistuttiin saamaan erot esille, muttei vielä kehitetty keinoja, kuinka 
virtuaalitodellisuuden avulla voitaisiin kehittää näitä amatööripelaajia toimimaan 
paremmin. 

Selviä heikkouksia virtuaalitodellisuuden käyttämisestä oppimisessa tuli myös esille 
joissakin tutkimuksissa. Pantelidis (2010) käsitteli artikkelissaan hieman 

virtuaalitodellisuuden heikkouksia ja tilanteita, joihin sen  käyttö ei sovellu. Vaikka 
artikkeli on jo kohtalaisen vanha siihen nähden, kuinka nopeasti VR-teknologia on 
kehittynyt viime vuosina ovat monet heikkoudet vielä ajankohtais ia. 

Virtuaalitodellisuuden heikkoukseksi voidaan laskea myös sen immersiivisyys. (Parong 
& Mayer, 2021). Kun opiskelu tapahtuu virtuaalitodellisuudessa, on ympäristö yleensä 

ärsykerikkaampi, kuin tietokoneen näytön välityksellä tapahtuva opiskelu. Tämä vie 
opiskelijan huomiota pois itse opittavasta asiasta ja heikentää oppimista (Parong & 
Mayer, 2021). Toisaalta voidaan myös epäillä, että kun teknologian käyttö arkipäiväistyy 

halu käyttää sitä laskee. Kuten kun esimerkiksi Marks ja Thomas (2021) kysyivät 
tutkimuksessaan syitä halulle käyttää virtuaalitodellisuutta myös jatkossa, oli uuden 

teknologian hienous kärkipäissä syistä. Tulisi siis tutkia tarkemmin tilanteita, joissa 
virtuaalitodellisuuden käyttö on ollut jo arkipäivää opiskelussa. 

Voidaan siis todeta, ettei virtuaalitodellisuuden käyttäminen oppimisen tukemiseen vielä 

tällä hetkellä ole sellaisessa tilassa missä sen tulisi olla, että sen laaja mukaan ottaminen 
voisi tapahtua. Tulee niin teknologian, kuin materiaalin, jota virtuaalitodellisuudessa 

käytetään, kehittyä selvästi ennen kuin laajasti oltaisiin valmiita korvaamaan sillä 
vanhempia toimiviksi pidettyjä oppimistapoja. Siltikin voidaan pitää lupaavana sitä, 
kuinka virtuaalitodellisuudella voidaan tukea oppimista tulevaisuudessa. Esimerk iks i 

tilanteessa, jossa ala-aste ikäisille lapsille opetetaan teoriaa aurinkokunnastamme, 
voitaisiin hyötyä hyvinkin paljon mahdollisuudesta missä lapset tutkisivat pienoismall ia 

avaruudesta laittamalla virtuaalilasit päähän ja näin siirtymällä virtuaaliseen ympäristöön, 
jossa kaiken näkee kolmiulotteisena. 

Uskon löytämieni tutkimusten antavan selvän yleiskuvan tilanteesta, missä 

virtuaalitodellisuuden käytön hyödyntämisen osana oppimista on tällä hetkellä ja 
millaisia mahdollisuuksia siitä voidaan tulevaisuudessa löytää. Virtuaalitodellisuuden 

mukaan tuominen yleiseen oppimiseen on vielä niin vähäistä tässä vaiheessa, että on 
vaikea suoranaisesti tietää, mihin kaikkeen se voisi soveltua ja kuinka paljon sitä olisi 
hyvä käyttää. Lisäksi se miten tuoreita suurin osa löytämistäni tutkimuksista oli kertoo 
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myös siitä, kuinka tutkittavana asianakin aihe on vielä sen verran uusi, että tulee 
lisätutkimuksia tehdä vielä paljon ennen kuin voidaan virtuaalitodellisuuden potentiaalia 
tietää täysin. 
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6. Yhteenveto 

Tutkielman tarkoituksena oli selvittää virtuaalitodellisuuden hyötyjä oppimisen kannalta. 

Tutkimuskysymyksenä oli, ”Kuinka virtuaalitodellisuuden käyttöä voidaan hyödyntää 
oppimisessa?”. Tutkielma toteutettiin kirjallisuuskatsauksena.  

Tutkielman aihepiiri pidettiin hieman tarkoituksellakin hyvin laajana. Tutkielmassa 

käsiteltiin oppimista laidasta laitaan, kuten esimerkiksi lasten oppimisesta, 
korkeakouluopetukseen. Uskon, että tutkielman laajuus on tärkeää, sillä 

virtuaalitodellisuuden käytössä on niin laajasti mahdollisuuksia, että on tärkeää saada 
tietoa mahdollisimman laajasti erilaisista tavoista, kuinka sitä voitaisiin soveltaa. Näin 
siis voidaan saada selville mahdollisimman laajasti, että minkä tyylissä tilante issa 

virtuaalitodellisuutta voidaan hyödyntää. Esimerkiksi tutkimus virtuaalitodellisuuden 
käyttämisestä ADHD-oireiden tunnistamiseen eroaa hyvin selvästi siitä, kuinka 

virtuaalitodellisuutta voidaan käyttää puheiden pitämisen harjoitteluun. 

Saadut tulokset käsitellyissä tutkimuksissa olivat suurimmaksi osaksi hyvin lupaavia 
virtuaalitodellisuuden puolesta. Erityisesti lasten oppimiseen virtuaalitodellisuuden 

avulla löydettiin tuloksia siihen, että lasten mielenkiinto asiaan saadaan ylläpide ttyä 
paremmin virtuaalitodellisuudessa verrattaessa perinteisiin opetusmenetelmiin.   

Tutkimuksissa tuli esille, että virtuaalitodellisuuden käyttö ei aina ollut parempi 
vaihtoehto oppimisen parantamiseen. Esimerkiksi opiskelijat, jotka suorittavat 
oppitunnin VR:n avulla olivat itsevarmempia asian oppimisesta. Suoritetun testin jälkeen 

kuitenkin nähtiin, ettei asia ollut näin. Opiskelijat, jotka suorittivat opiskelun normaalilta 
tietokonenäytöltä, saivat parempia tuloksia oppimista mitanneesta testistä, kuin mitä 

enemmän itsevarmat virtuaalitodellisuutta oppimiseen käyttäneet opiskelijat. Tämä 
selittyy osittain virtuaalitodellisuuden korkealla määrällä ärsykkeitä. Nämä ärsykkeet 
vaikeuttavat opiskelijan kykyä keskittyä ainoastaan käsiteltävänä olevaan asiaan. 

Tutkimuksissa tuli kuitenkin myös esille virtuaalitodellisuudesta olevan selvää hyötyä 
lapsille, jotka ovat autismin kirjolla. Tulokset ympäristöistä, joissa lapset pystyivät 

turvallisesti tutustumaan uusin paikkoihin, kuten esimerkiksi tulevaan kouluun, olivat 
selvästi hyvin lupaavia tulevaisuutta miettiessä. 

Tutkimuksessa, jossa seurattiin esiintymistaitojen kehitystä virtuaalitodellisuutta hyväksi 

käyttäen, huomattiin selviä positiivisia viitteitä. Tutkimuksessa huomattiin, kuinka 
virtuaalitodellisuudessa opiskelulla voidaan kehittää opiskelijan esiintymistaitoja ja 

lisäämällä harjoittelukertoja voidaan myös parantaa kehitystä. Lisätutkimusta tulisi tehdä, 
jotta saataisiin selville, kuinka monen harjoituskerran jälkeen kehitys alkaa laskemaan, 
jos laskee ollenkaan. 

Virtuaalitodellisuudelle on siis löydetty monia positiivisia viittauksia oppimista 
tukemaan. Löydettiin kuitenkin myös jonkin verran negatiivisia löydöksiä. Olisi siis 

hyvä, kuten monessa tutkimuksessa todettiin jatkaa tutkimuksia pidemmälle ja näin saada 
selvempiä viitteitä juuri millaiseen oppimiseen virtuaalitodellisuudesta olisi suurin hyöty. 
Olisi siis jatkossakin hyvä tehdä tutkimuksia selvästi eri oppisen tyyleihin, kuten juuri 

alakoulu tai korkeakouluoppimiseen. 

Jatkotutkimuksissa olisi hyvä selvittää, miten lapsi reagoi virtuaalitodellisuuden 

käyttämiseen pitemmällä ajalla. Olisi myös hyvä tutkia selvästi lisää, miten 
virtuaalitodellisuus mahdollisesti heikentää oppimista. Muutenkin on tärkeää, että 
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tutkimukset olisivat ajallisesti hieman pitempiä, jolloin niistä saataisiin poistettua 
teknologian uutuuden tuoma into käyttää virtuaalitodellisuutta. Näin siis teknologian 
käyttäminen olisi arkisempaa, eikä kokemuksen erilaisuus lisäisi huijaavasti positiivista 

palautetta. 
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