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Opinnäytetyö toteutettiin kvalitatiivisena tutkimuksena ja siinä kartoitettiin iPad-
tabletin käyttöä sekä syitä ottaa se käyttöön erityisopetuksessa. Samalla 
pyrimme selvittämään laitteen hyötyä kehitysvammaisten vuorovaikutuksessa 
sekä osallisuuden edistäjänä. Tiedonhankintatapana käytämme 
puolistrukturoitua teemahaastattelua sekä havainnointikokemuksiamme 
Kilonpuiston autististen oppilaiden luokasta. 
 
Tarve tämänkaltaiselle selvitykselle tuli innovatiivisten koulujen siirryttyä uusiin 
opetustapoihin. Koulut toivoivat saavansa lisää informaatiota laitteen 
potentiaalista erityisopetuksessa sekä osallisuuden edistäjänä. Tavoitteenamme 
oli selvittää onko iPad toimiva laite erityisopetuksessa ja voisiko siitä olla apua 
niin luokkahuoneessa kuin kehitysvammaisen ihmisen arkielämässä. Tutkimme 
aihetta, koska se on mielestämme ajankohtainen, sitä ei ole vielä paljon tutkittu 
sekä uskomme vahvasti laitteen voivan omalla tavallaan parantaa tai ainakin 
tuoda jotain uutta erityisopetukseen. 
 
Oppilaitoksiin suunniteltiin ja toteutettiin kolme haastattelutapaamista, joissa iPad 
oli käytössä erityistä tukea tarvitsevien alakoulun oppilaiden opetuksessa. 
Saimme luvat haastatella Keravalla ja Espoossa työskenteleviä erityisopettajia 
jotka käyttävät laitetta osana opetustaan. Haastattelussa keskityimme neljään 
kategoriaan: Käyttöönotto, osallisuus, opetuskäyttö sekä kehitysmahdollisuudet. 
Haastattelukysymykset löytyvät liitteestä 1.  Kerromme työssämme myös kuinka 
havainnoimme laitteen käyttöä harjoittelumme aikana Espoon Kilonpuiston 
koulussa autististen oppilaiden erityisluokassa. 
 
Vaikka oppilaitoksilla oli erilaiset resurssit sekä käyttötavat nähtiin iPad 
hyödyllisenä apuvälineenä luokassa. Haastatteluiden pohjalta saadusta tiedoista 
tärkeimpänä esille nousi laitteen kyky motivoida opiskelijaa, osallisuuden 
edistäminen, helppokäyttöisyys, taitojen arvioinnin helpottuminen sekä laitteen 
myönteiset mahdollisuudet tulevaisuudessa tehtävään erityisopetustyöhön ja 
kehitysvammaistyöhön. 
 
Asiasanat: Osallisuus, erityisopetus, erityispedagogiikka, tietokoneavusteinen 
opetus, iPad, teemahaastattelu, kvalitatiivinen tutkimus 



  

ABSTRACT 
 
Akiola, Miika & Mikkonen, Janne. iPad as a Part of Special Education. Tablet 
Computers to Help Increase Inclusion. Language: Finnish. Autumn 2014, 55 p. , 
1 appendix. Diaconia University of Applied Sciences. Degree Programme in So-
cial Services, Option in Social Services and Education. Degree: Bachelor of So-
cial Services. 
 
The study is a qualitative research, mapping out the iPad tablet use, as well as 
the reasons for having it as a part of special education. At the same time we set 
to figure out the potential of the device in assisting students with special needs to 
interact, as well as increasing inclusiveness. 

For acquiring information we used semi-structured theme interviews and our own 
observation experiences from the school of Kilonpuisto´s class for autistic chil-
dren. 

The needs for this research originates from innovative schools adapting new 
methods for teaching and were hoping to get more information on the potential of 
the device in special education, and in increasing inclusiveness. Our goal was to 
figure out if the iPad is a useful device in special education, and to find out if it 
could also be helpful for handicapped people not only in the class room, but also 
in everyday life. We began researching the subject because we thought the topic 
was timely, had not been studied before and we believe strongly in the potential 
of the device to improve or at least bring something new to special education. 
 
Three interview meetings were designed and implemented with elementary edu-
cational institutions, where the iPad was used for special needs students' educa-
tion. We got permits to interview special education teachers working in Kerava 
and Espoo. All of he interviewed teachers use the device as a part of the teach-
ings. In the interviews, we focused on four categories: Commissioning, inclusion, 
educational use, and opportunities for development. Interview questions can be 
found in appendix 1. In our research we will tell about our observations on how 
the children were using the device during studies in Kilonpuisto´s School for au-
tistic children. 

Although the schools had different resources and uses for the device, the iPad 
was considered as a useful tool in the classroom in all of the schools. The most 
important information based on the interviews about the device was the device´s 
ability to motivate students, improve inclusion, ease of usage, ease of evaluating 
skills, and the positive opportunities in the future for special education and in work 
with the disabled. 

Keywords: inclusion, special education, special pedagogics, computer-aided 
learning, the iPad, theme interview, qualitative research 
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JOHDANTO 

Tietotekniikkaa on hyödynnetty erityisopetuksessa ja kehitysvammaisten 

ihmisten kanssa jo kauan aikaa. Tekniikka on mahdollistanut erityistä tukea 

tarvitseville apua useilla eri tavoilla. Apuvälineiden avulla on pystytty 

mahdollistamaan ihmisille esimerkiksi kyky kommunikoida ja opiskella paremmin. 

Erityisopetuksessa erilaisten teknologisten apuvälineiden käyttö on jo 

arkipäiväistä. Kaikki nämä sitoutuvat myös osallisuusajatukseen, jossa jokaiselle 

pyritään tarjoamaan paikka yhteiskunnassa sen vaikuttavana jäsenenä. 

Nykyajan teknologian avulla pystytään kaventamaan kuilua erityistä tukea 

tarvitsevien henkilöiden ja yhteiskunnan välillä entistä paremmin. 

Yhdysvaltalainen yritys Apple toi iPad tablettitietokoneen ensimmäistä kertaa 

julkiseen tietoisuuteen vuonna 2010. Siitä lähtien laite on maailmalla saavuttanut 

suurta suosiota erityisesti sen monipuolisuuden ja helppokäyttöisyyden vuoksi. 

Yhdysvalloissa laitteen mahdollisuuksista erityisopetuksessa ja 

kehitysvammaistyössä on saatu viime vuosien aikana myönteisiä 

käyttökokemuksia. Suomessakin asia on alettu asiaa tutkimaan ja muutamien 

vuosien aikana iPadien lisääntynyt käytön määrä on hiljalleen alkanut näkyä 

myös maan omassa erityisopetuksessa. Näihin palaamme myöhemmin 

tekstissämme.  

Tietokoneavusteinen tablettiopetus on Suomessa kuten muuallakin maailmassa 

vielä alkuvaiheessa. Kun iPad kehitettiin, ei sen pääarvona ollut varsinaisesti 

erityisopetus. Laitteen potentiaali erityisopetuskäytössä on kuitenkin huomattu ja 

uusien sovellusten määrä erityisopetuksessa kasvaa kokoajan. Koska 

tablettiopetus on ajatuksena uusi, ei sitä ole vielä tutkittu merkittävästi eikä siitä 

vielä löydy suuria määriä aikaisempia tutkimuksia tai muita vertailukohteita. 

Olemassa olevat tiedot kuitenkin herättivät kiinnostuksemme. Laitteesta saadut 

myönteiset kokemukset ja tutkimukset johtivat meitä tutkimaan asiaa tarkemmin 

ja selvittämään laitteen mahdollisuuksia erityisopetuksessa. 
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1 TYÖN TARKOITUS 

Selvitämme opinkäytetyössämme sitä, kuinka paljon tablettitietokoneen avulla 

voidaan lisätä erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden osallisuutta, sekä 

helpottaa oppimista ja opetusta. Teknologian kehittyessä markkinoille on tullut 

monia uusia mahdollisuuksia ja yllättäviäkin vaihtoehtoja, jotka voivat helpottaa 

ihmisten arkielämää. Työssämme haluamme keskittyä iPad-tabletin 

ominaisuuksiin, koska sen käyttöä on alettu lisäämään monissa kouluissa 

Suomessa, kuten esimerkiksi Olarin koulussa Espoossa, jossa iPad -hanke 2013 

tavoitteena oli, että jokaiselle aloittavalla lukiolaisella olisi henkilökohtainen 

tablettitietokone opiskelun apuvälineenä (Olarin koulu 2013). Erityisopetuksessa 

käytössä olevien iPadien määrää ei tiedetä, mutta Suomessa yleisesti on iPad -

opetusta yli 400 koulussa (Ilona IT i.a) Opinnäytetyössämme puhuessamme 

laitteesta viittaamme nimenomaan Applen iPad -tablettitietokoneeseen. 

Olemme jo aikaisemmin selvittäneet asiaa kevään 2013 työharjoittelussamme 

Espoon Kilonpuiston koululla erityisopetusluokassa jossa säännöllinen iPad 

opetus oli otettu samana vuonna koekäyttöön autististen lasten alakoulun 

luokassa. Havaitsimme laitteessa potentiaalia, ja haluamme tutkia voisiko 

laitteesta olla apua muillakin kouluilla erityisesti kehityshäiriöisten lasten 

opetuksessa ja elämässä.  Tarve tämänkaltaiselle selvitykselle tuli kyseisestä 

koulusta, jossa olimme harjoittelussa. Koulun erityisopettaja ehdotti meille, että 

lähtisimme tutkimaan lisää laitteen mahdollisuuksia erityisopetuksessa. 

Teemme tutkimusta koska se on ajankohtainen. Muun muassa diagnosointien 

tarkentuessa ja normaalisuuden kriteerien muuttuessa erityisopetusta 

tarvitsevien määrä kasvaa kokoajan maassamme (Saine, Harri 2004, 211). 

Esimerkiksi autististen ihmisten määrä on kasvanut viime vuosikymmenillä 

tasaisesti. Jos tablettitietokone iPad otettaisiin käyttöön jo kouluiässä, siitä voisi 

olla suuri hyöty myöhemmin aikuiselämässä. Niin asiakkaalle itsellensä, kun 

ammattilaisille jotka hänen kanssaan työskentelevät. 
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Vuonna 2003 erityisopetukseen otettuja ja siirrettyjä oppilaita otto- tai 

siirtopäätöksen perusteen mukaan oli yhteensä 36 839, joista 717 omasi 

autismiin tai Aspergeriin liittyvän oppimisvaikeuden. Vuonna 2010 

erityisopiskelijoiden määrä oli jo 46 710, joista autismin tai Aspergerin 

oireyhtymän kanssa eläviä oppilaita oli 1382. Samalla myös tunne-elämän 

häiriöstä ja sosiaalisen sopeutumattomuuden diagnooseja oli 2003 vuonna 3985 

ja vuonna 2010 määrä oli 5894. Aivotoiminnan häiriöistä, liikuntavammasta tai 

vastaavasta kärsiviä opiskelijoita oli 2003 4071 ja vuoteen 2010 mennessä 

määrä oli jo 7344. (Tilastokeskus 2014.) 

Määrien kasvu ei ole yksiselitteistä ja siinä pitää ottaa huomioon monta eri 

muuttujaa, mutta se ei kuitenkaan muuta sitä, ettei erityisopiskelijoiden määrä 

olisi kasvussa. Nämä tilastoissa näkyvät kasvut toimivat yhtenä syynä lähteä 

etsimään erityisopetukseen uusia opetustyökaluja ja metodeja. Heti 

alkuvaiheessa onkin hyvä jo huomauttaa, että me ja ammattilaiset emme pidä 

iPadia ratkaisuna ongelmiin, vaan ennemmin yhtenä apuvälineenä parantaa 

opetuksen monipuolisuutta ja ehkä mahdollisesti myös elämänlaatua ihmisille, 

joilla on erityisiä tarpeita. 
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2 TYÖN KESKEISET KÄSITTEET 

Tässä teoriaosuudessa käsittelemme yksilön osallisuutta sekä erityisopetuksen 

käsitteitä opetuksen ja oppilaan näkökulmasta. Tuomme myös esiin aikaisempaa 

teoriaa tietokoneavusteisesta opetuksesta sekä iPadin ydintietoja. Lisäksi 

käsittelemme iPadin mahdollisuuksia erityistä tukea tarvitsevien opetuksessa. 

2.1 Osallisuus, normalisointi ja tasa-arvo 

Osallisuus merkitsee sitä, että ihminen tuntee kuuluvansa sosiaalisesti yhteisöön 

täysivaltaisena jäsenenä. Sosiaali- ja terveysministeriö määrittelee osallisuuden 

ihmisten välisenä mukanaolona, huolenpitona, asioihin vaikuttamisena sekä 

yhteisesti rakennetun hyvinvoinnin osalliseksi pääsemisenä. Osallisuus käsittää 

sisälleen kaikki ihmiset eri ikäluokista, sukupuolesta, kulttuurista sekä 

vähemmistöistä tai erityisryhmistä. Lisäksi osallisuuteen vaikuttaa keskeisesti 

henkilön oma työ, koulutus, liikkuminen, ympäristö ja asuminen. (Sosiaali- ja 

terveysministeriö 2014.)  

Suurena osana työssämme keskitymme edistämään alakoulujen erityisluokalla 

olevien lasten osallisuutta niin koulumaailmassa kuin arkielämässä. Terveyden ja 

hyvinvoinnin laitos näkee tärkeänä lapsen osallisuudessa sen, että lapsi itse voi 

olla mukana määrittämässä, toteuttamassa ja arvioimassa hänen etunsa 

turvaamiseksi tehtävää työtä. Osallisuus perustuu myös lapsen oikeuteen saada 

tietoa itseä koskevista suunnitelmista, päätöksistä, ratkaisuista, toimenpiteistä ja 

niiden perusteluista sekä mahdollisuuksista ilmaista mielipiteensä ja vaikuttaa 

näihin asioihin. (Terveyden- ja hyvinvoinnin laitos i.a.)  

Artikkelissaan itsemääräämisoikeudesta Hannu Vesala kirjoittaa, että jokaisella 

on oikeus kuulua yhteiskuntaan ja tulla kohdelluksi tasa-arvoisena yksilönä. 

Tämä pätee yleensä ihmisille, joista voidaan käyttää termiä ”normaali”. Kun 

kehitysvammaispalveluita kehitetään, sitä ohjaavat myös ajatukset 
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normalisaatiosta. Normalisaatio-ajatusmalli on lähtöisin 1970-luvulta ja se 

edustaa laitoskeskeisen ajattelun vähentämistä. Normalisaation periaate on, että 

erityistä tukea tarvitseva henkilö on oikeutettu elämään samanlaista elämää kuin 

muutkin yhteiskunnan jäsenet. (Vesala, Hannu 2013, 1.) 

Osallisuus- sekä normalisaatiokäsitteitä pyritään hyödyntämään inkluusio 

ajattelumallissa.  Inkluusio tulee englanninkielisestä sanasta inclusion (”mukaan 

ottaminen”) ja sitä käytetään kun puhutaan erityistä tukea tarvitsevista lapsista, 

jotka ovat sopeutettu tavalliseen opetusryhmään tasa-arvoisina jäseninä. 

Inkluusiossa oppilas aloittaa opiskelut lähikoulussa, jossa hän saa tarvitsemansa 

tuen eri muodoissa eikä häntä missään vaiheessa siirretä erityisluokalle tai -

kouluun. Inkluusio perustuu aina oppilaan tasa-arvoon. Inkluusioajatusmalli toimii 

vastakohtana segregaatiolle, jossa lapsi siirretään pienempään luokkaan tai 

erityiseen kouluun jotka pystyvät vastaamaan hänen tarpeisiinsa parhaiten, 

mutta eivät aina edistä tasa-arvoista ihmiskäsitettä. Intergaatio on taas näiden 

mallien välimuoto, jossa oppilas voi esimerkiksi aloittaa erityisluokalta, mutta 

siirtyä myöhemmin yleisopetukseen. Opetusministeriön määrittelemässä 

Erityisopetuksen strategiassa (2007) pääajatuksena on muun muassa varhainen 

tuki ja inklusiivinen ajattelu. (Takala, Marjatta, 14–21.) 

Uskomme, että apuvälineiden käytön ja koulutuksen avulla voi iPad omalta 

osaltaan edistää inklusiivisen mallin toteutumista, sekä vähentää 

syrjäytymisriskiä erityisopetusta tarvitsevilla opiskelijoilla. Laitteen ominaisuudet 

voisivat mahdollistaa tarvittavan avun, että oppilaat pystyvät luokkarajojen yli 

toimimaan yhteistyössä. iPad-tablettille on myös mahdollista hankkia ohjelmia, 

joiden ensisijainen tehtävä on helpottaa käyttäjänsä elämää ja mahdollistaa 

arkipäivän asioita, kuten kommunikaatiota mykälle tai ohjausta sokealle (hims-

inc). Tällaisten sovellusten avulla henkilön voi olla helpompi kiinnittyä 

yhteiskuntaan ja lisätä omaa osallisuuttansa siihen. Tabletilla on myös 

mahdollisuus helpottaa opiskelua joidenkin kohdalla tarpeeksi, jotta osa 

erityisoppilaista voisi pyrkiä seuraamaan ja osallistumaan myös yleisopetukseen. 

Tutkimuksessamme pyrimme selvittämään luokan opettajilta onko tämän 
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kaltainen tulevaisuus koskaan mahdollista. 

Dosentti Piia Björn kirjoittaa, että erityispedagogiikka on tieteenala, joka on hyvin 

monialainen sekä muuntautumiskykyinen. Nämä kaksi asiaa ovat keskeisiä 

selviytymisen edellytyksiä erityisopettajan työssä. Niin tässä hetkessä kun 

tulevaisuudessakin erityispedagogiikka on tieteenala, joka on kytköksissä 

yhteiskunnalliseen tilanteeseen, vähintään taloudellisesta ja ideologisesta 

näkökulmasta. Tämä luo mahdollisuuden nopeisiin muutoksiin käytänteissä, 

kuten esimerkiksi erityisopettajien koulutuksessa, käsitteiden muuttamisessa, 

tutkimusteemojen tunnistamisessa tai oppilaan asemassa. (Jahnukka; Björn, 

2012, 355.)  

2.2 Kuka on erilainen oppija? 

We consider a child to be exceptional when his or her differences or 
disabilities occur to such degree that school practices must be 
modified to serve the child's need. (Kirk, Gallangher, Anastasiow 
2000, 2.) 

Samuel A. Kirk, joka oli yksi maailman tunnetuimpia ja vaikutusvaltaisimpia 

henkilöitä erityisopetuksen saralla määritteli erityisoppilaan kollegojensa kanssa 

seuraavalla tavalla: Erityinen lapsi on lapsi joka eroaa perinteisestä tai 

normaalista lapsesta 1) psyykkisillä luonteenpiirteillään 2) aistimuskyvyllä 3) 

kommunikointikyvyllä 4) käytös- ja tunneilmaisulla 5) fyysisillä piirteillä. Näistä 

ominaisuuksista pitää ainakin jonkun ilmetä lapsella, jotta voidaan puhua lapsen 

tarpeesta saada muunneltua koulunkäyntiä tai erityistä tukea, jotta voidaan alkaa 

kehittämään hänen ainutlaatuista kykenevyyttään. (Kirk ym. 2000, 2.) 

Jos me määrittelisimme erityisen lapsen sellaiseksi, joka jollakin tavalla eroaa 

normaalista lapsikäsitteestä, olisi moni lapsi erityinen. Esimerkiksi lapsi, jolla on 

punaiset hiukset olisi tilastollisesti erityinen. Mutta pedagogisesti ajatellen tämä 

lapsi ei olisi erityinen, eikä hänen opetus-suunnitelmaansa tarvitse tästä syystä 

muuttaa. Opetusmaailmassa lapsi ajatellaan erityisenä vain silloin kun 
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tarpeellista muuttaa hänen opetus-suunnitelmaansa. Esimerkiksi jos lapsen 

erityispiirre vaikeuttaa lukemisen oppimista tai puheen tuottamista, eikä sitä voida 

perinteisillä opetustavoilla parantaa. (Kirk ym. 2000, 3.) 

Pedagogisesti ajatellen oppilaat jaotellaan luonteenomaisten piirteiden mukaan 

ohjauksellisista syistä. Esimerkiksi tästä syystä laitamme 7-vuotiaan 

ensimmäiselle luokalle, koska näemme, että sen ikäinen lapsi on valmis 

siirtymään koulumaailmaan. Samalla tavalla ja samoista syistä jaamme 

alaryhmiä erityistä tukea tarvitseville lapsille luokkahuoneen sisällä ja 

ulkopuolella.  

Seuraavat jaottelut ovat tyypillisiä: 
 

- Älyllinen osaaminen, johon kuuluu lapset joilla on ylempi älyllinen 
osaaminen ja lapset jotka ovat hitaita oppimaan 

- Kommunikaatiohäiriöt, johon kuuluu lapset joilla on oppimishäiriöitä tai 
puhe- ja kielivaikeuksia 

- Lapset, joilla on aisteissa eroavaisuuksia, kuten kuulemisessa ja 
hahmottamisessa 

- Käytöshäiriöt, johon kuuluu lapset joilla on tunnemaailmassa ongelmia tai 
sosiaalista sopeutumattomuutta 

- Moninainen ja vakava vammauttava tila, johon kuuluu lapset joilla on 
yhdistelmä erilaisia häiriöitä (kuten, aivohalvaus, psyykkinen 
kehitysvamma tai kuurous ja sokeus) 

- Fyysiset erilaisuudet, kuten lapset, joilla on vamma, joka hidastaa tai estää 
liikkumista ja fyysistä vireyttä  

(Kirk ym. 2000, 3.) 
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2.3 Erityinen tuki 

Oppilaat, joille erityistä tukea myönnetään, ovat ne joilla kasvun, kehityksen ja 

oppimisen tavoitteiden saavuttaminen ei toteudu riittävästi olemassa olevilla 

tukitoimilla. Erityinen tuki järjestetään joko yleisen tai pidennetyn 

oppivelvollisuuden piirissä ja se muodostuu erityisopetuksesta, johon tarvittaessa 

lisätään muuta tukea. (Tilastokeskus 2014.) Pidennetyllä oppivelvollisuudella 

tarkoitetaan opiskelua, joka on aloitettu yhtä vuotta aiemmin oppivelvollisuuden 

säädetystä alkamisajasta (Opetushallitus). Kun puhutaan peruskoulussa 

annetusta erityisestä tuesta erityisopetustilastossa sekä esi- ja 

peruskouluopetustilastossa tarkoittaa termi oppilaalle annettua tukea, josta on 

tehty kirjallinen tuen antamiseen koskeva päätös. Ennen kuin päätös voidaan 

tehdä, on tuen hakijaa (oppilasta) ja hänen huoltajaansa kuultava. Tämän jälkeen 

tehdään pedagoginen selvitys, johon sisältyy arvio erityisen tuen tarpeesta. 

Päätös on tarkistettava ainakin toisen vuosiluokan jälkeen, sekä ennen ylä-

kouluun siirtymistä. Erityisen tuen oppilaalle laaditaan aina henkilökohtainen 

opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma HOJKS. (Tilastokeskus 2014.) 

Erityistä tukea tarvitsevat yksilöt kertovat meille jotakin tärkeää ihmisen 

kehityksestä. Opiskelemalla ja opettamalla lapsia, jotka poikkeavat normi-

käsitteestä opimme monia eri asioita lapsen kehityksestä ja kasvatuksesta, 

informoimme itseämme paljon enemmän kaikkien lasten kehitysprosessista ja 

kehitämme omia opetustaitojamme ja strategioita lapsille (Kirk ym. 2000, 3). 

2.4 Erityisopetus 

Työmme keskittyy EHA1 ja EHA2 opetussuunnitelmaan kuuluviin peruskoulun 

oppilaisiin. EHA-suunnitelmat ovat harjaantumisopetuksen kaksi sovellettua 

muotoa, jolla pyritään helpottamaan oppilaiden jakaminen luokkiin heidän 

henkilökohtaisten valmiuksiensa perusteella. Harjaantumisopetus on tarkoitettu 

opiskelijoille, jotka tarvitsevat erityistä huomiota ja tukea opetuksessaan eivätkä 
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pysty suoriutumaan normaalista perusopetuksesta. Alun perin vuonna 1979 tehty 

koululainsäädös koski vain kehitysvammaisia lapsia. (kvhtietopankki i.a.) 

Myöhemmin vuonna 2010 lakisäädös tehtiin jokaiselle oppilaalle mahdolliseksi 

saada erityistä tukea, jos vain tarve siihen nähtiin (Laki perusopetuslain 

muuttamisesta 2010). 

EHA 1- suunnitelma on tarkoitettu lievästi kehitysvammaisille oppivelvollisille. 

Toiminta-ajatuksena on pyrkiä opettamaan taitoja, joita oppilas tarvitsee 

selviytyäkseen yhteiskunnassa itsenäisesti. Opetukseen kuuluu myös 

perusopetukseen kuuluvat oppiaineet, kuten matematiikka ja äidinkieli. EHA 2 

taas on tarkoitettu oppilaille, joilla on vaikea kehitysvamma.  EHA2-

suunnitelmassa lähdettiin siitä, että oppiaineet oli kytketty melko tiiviisti 

hoidollisen vuorovaikutuksen yhteyteen ja opetuksessa käytetään paljon toistoja 

arkielämän perusasioista.  EHA2-suunnitelmaan kuuluu yleensä toiminta-

alueittain: motoriset taidot, kieli ja kommunikaatio, sosiaaliset taidot, päivittäisten 

toimintojen taidot ja kognitiiviset taidot. (Peda i.a.) 

Harjaantumisopetuksessa tärkeintä on että opetusta toteutetaan 

mahdollisimman yksilöllisesti. Tämä koskee sekä opetuksessa käytettäviä 

keinoja että sen tavoitteita. Opetuksessa pyritään myös muokkaamaan aineet 

mahdollisimman useita aistipiirejä samanaikaisesti hyödyntäen. (kvhtietopankki 

i.a.) 

Opettajan sekä avustajien pitää ottaa huomioon yksilön omat taidot sekä 

valmiudet, joiden perusteella oppilaalle lähdetään suunnittelemaan omaa 

henkilökohtaista opetussuunnitelmaa eli HOJKS:sia. Suunnitelma rakentuu 

oppimiseen ja oppimaan ohjaamisen kokonaisvaltaista selvitystä yksittäiselle 

opiskelijalle. Se sitoo yhteen yksilöllistämisen ja henkilökohtaiset vaatimukset. 

Sen periaate on tarkoituksenmukainen opetus, oppilaiden objektiivinen 

arvioiminen, vähiten rajoittavan oppimisympäristön löytäminen ja oppilaiden 

asioiden asiallinen käsittely jotka ovat monissa maissa yleisesti hyväksyttyjä 

pyrkimyksiä. Sen laativat kasvatusasiantuntijat yksittäisen vammaisen oppilaan 
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tarpeiden pohjalta.  Oleellista on, että se korostaa oppijan omaa asemaa 

subjektina: aktiivisena opiskelijana, kokijana ja tiedon etsijänä sekä sen 

prosessoijana. Sen suuntana on aina pyrkiä varhaiseen itseohjautumiseen. 

(Ikonen, 1999, 186.) 
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2.5 Tietokoneavusteinen opetus 

Tablettipohjainen opetus ei ole Suomessa vielä yleistynyt eikä siitä tämän takia 

ole olemassa paljoa kirjoitettua tietoa. Isommissa maissa, kuten Yhdysvalloissa 

on kuitenkin jo saatu lyhytaikaisia tutkimuksia ja materiaalia tablettiopetuksesta, 

joiden tuloksiin palaamme myöhemmin tekstissämme.  Jotta ymmärtäisimme 

tablettiopetusta ja sen merkitystä on meidän ensin käsiteltävä siihen helposti 

rinnastettavaa ja kauemmin käytössä olevaa tietokonepohjaista opetusta. 

Tietokone on toiminnoiltaan käytännössä samankaltainen kun tabletti, joten siitä 

on helppo löytää samankaltaisia piirteitä, jotka myös tabletti tarjoaa 

apuvälineenä.   

Tietokoneita on käytetty jo kymmeniä vuosia erityisopetuksessa apuvälineenä. 

Henkilökohtaisella tietokoneella voi olla useita eri käyttömahdollisuuksia. 

Esimerkiksi puhevammainen ihminen pystyy tietokoneen avulla 

kommunikoimaan itsenäisemmin, ellei jopa kokonaan itsenäisesti, mutta samalla 

myös käyttämään konetta oppimiseen, vapaa-ajan viihteen tai työnteon 

apuvälineenä. Tietokone toimii myös tiedonsiirron ja ympäristönhallinnan 

välineenä. (Ohtonen, Marianna, Roisko, Eija 2005, 100.) 

Miljoonat opiskelijat ympäri maailmaa eivät voi hyödyntää täydellisesti 

koulutusohjelmaa, koska heillä on jonkin asteinen vamma, joka heikentää heidän 

kykyä toimia normaalissa luokkahuoneessa. Näille opiskelijoille atk-pohjainen 

teknologia voi toimia erityisen tärkeässä roolissa. Tietokoneavusteinen opetus ei 

ainoastaan mahdollista laajempaa koulutustoimintaa vastaamaan mietojen 

oppimishäiriöisten oppilaiden tarpeita, vaan mukautuva tekniikka mahdollistaa 

myös vaikeampivammaisten oppilaiden integroinnin arkiopetukseen oppilaiden 

kanssa, joilla ei ole minkäänlaisia erityisen tuen tarpeita. Esimerkiksi 

Yhdysvalloissa tietotekniikan käyttö tekstinkäsittelyssä, viestinnässä, tutkimusten 

haussa ja multimediahankkeissa voidaan auttaa kolmea miljoonaa opiskelijaa, 

joilla on erityisen oppimisen ja tunnehäiriöiden ongelmia pysyä heidän ”ei-

häiriöisten” luokkalaistensa perässä opinnoissa. Tietotekniikka on myös ollut 
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mukana avustamassa muiden laitteiden suunnittelua, jotka voivat olla avuksi 

kahdelle miljoonalle opiskelijalle, joilla on vielä vakavampi kehitysvamma 

rikkomalla tiettyjä rajoituksia, jotka haittaavat opetukseen osallistumista. Tämän 

kaltaisia rajoituksia ovat esimerkiksi sokeus, puhe- ja kuulovammat sekä vakavat 

fyysiset vammat. (familiestogetherinc i.a.) 

Lapsen kokonaisvaltaisen kehityksen kannalta tietokone voi olla hyvä apu. 

Oikean tasoiset ja tarpeeksi haastavat ohjelmat motivoivat ja tarjoavat "minä 

osaan"-elämyksiä. Kehitysvammaisten lasten tietokoneen käyttö pitäisi tapahtua 

lapsen ja aikuisen välisenä yhteistoimintana. Aikuinen voi olla lapsen tukena, 

selittää ja vastata kysymyksiin. Kun palaute tulee myös aikuiselta ja tietokoneelta, 

voi se kannustaa lasta vielä enemmän toimimaan tietokoneen kanssa. 

Ruotsalainen psykologi M. Alén ja puheterapeutti C. Holland (1996) tarkastelivat 

autististen nuorten tietokoneen käyttöä yhdessä vanhempien kanssa ja he 

huomasivat, että yhteiset, tarkoituksen omaavat vuorovaikutteiset hetket yhdessä 

vanhempien kanssa edesauttoivat vuorovaikutuksen kehitystä vanhempien ja 

lasten välillä. (Ohtonen, Marianna, Roisko, Eija 2005, 100.) 

Tietokonepohjaisten ohjelmien käyttö vaatii käyttäjältään paljon harjaantumista. 

Useimmiten jo tietokoneen ohjaaminen hiirellä, näppäimistöllä tai painikkeella on 

vaikeaa ja vaatii harjoittelua. Näissä tilanteissa opetus- ja kuntoutusohjelmia 

voidaan käyttää tietokoneen ohjaamisen harjoitteluun. Näissä ohjelmissa 

harjoitellaan myös valitsemista ja näppäimistön tuntemista. Joillekin tietokone voi 

olla ainoa keino opiskella ja kirjoittaa. Esimerkiksi osa liikuntavammaisista 

nuorista ei koskaan pysty kirjoittamaan kynällä, jolloin tietokone voi olla ainoa 

keino kirjoittaa ja opiskella. (Ohtonen, Marianna, Roisko, Eija 2005, 100.) 
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2.6 iPad ja sen mahdollisuudet opetuksessa 

iPad on Apple yhtiön vuonna 2010 julkaisema taulutietokone. Laite painaa 

versiosta riippuen keskimäärin n. 700g, mitat ovat 24,3 cm × 19,0 cm × 1,3 cm. 

Laitteesta on myös olemassa vähemmän suosittu iPad Mini -versio joka on 

hieman pienempi. iPadissa on 9,7 tuumainen LED-taustavalaistu kosketusnäyttö. 

Lisävarusteeksi voi halutessaan hankkia näppäimistön tai kosketuskynän, joka 

käyttäjästä riippuen saattaa nopeuttaa kirjoittamista, mutta lisävarusteita ei aina 

tarvitse. iPadissa on kamera valmiina asennettuna. (Apple.) 

iPadilla voi käydä internetissä, ja sieltä käsin on ladattavissa yli puoli miljoonaa 

erilasta sovellusta. Sovellukset ovat samankaltaisia kuin tavallisilla tietokoneilla, 

ja niitä löytyy moniin eri tarkoituksiin sopivia, tabletille mukautettuja versioita. 

Sovellukset voivat olla arkielämää helpottavia välineitä, jotka osaavat kertoa sään 

tai toimia navigointina tai ne voivat olla ajanvietettä kuten pelejä tai 

katselupalveluita, esimerkiksi Netflix. Sovelluksia voi myös käyttää oppimisen 

tukena ja iPad tarjoaa laajan määrän erilaisia koulumaailmaan tarkoitettuja 

sovelluksia, kuten matematiikkapelejä tai äidinkielen harjoitteita. Sovelluksia voi 

myös tarjota ihmisille, joilla on monenlaisia tarpeita, kuten näkövammaisille 

iPadilla on olemassa sovellus, joka ääniohjauksen avulla helpottaa liikkumista 

kaupungilla tai esimerkiksi juna-aikataulujen selvittämisessä (Apple i.a). iPadilla 

on myös hyvin korkea resoluutio kamerassa, jolla voi helposti tehdä omia videoita 

tai ottaa korkealaatuisia kuvia. Laite sisältää myös tekstin ja 

kuvankäsittelyohjelmia, joilla esimerkiksi voi tehdä koulumaailmaan kuuluvia 

esityksiä. Applen omasta kaupasta voi myös ladata musiikkia, kirjoja tai elokuvia 

joita on helppo kuunnella laitteella. Laitteen monipuolisuus onkin yksi sen 

parhaimpia puolia oppimisen apuvälineenä.  

Yleisesti ottaen oppiminen nähdään monimutkaisena ilmiönä, joka käsittää 

lukuisia erilaisia määritelmiä. Näille määritelmille voidaan löytää kuitenkin 

yhteisiä kriteereitä, jotka voidaan lukea oppimisen edellytykseksi. Ensimmäinen 

oppimisen kriteeri on käyttäytymisen muutos tai sen kapasiteetin muutos. 
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Oppiminen perustuu jo olemassa olevien käyttäytymismallien muokkaamiseen ja 

uusien mallien muodostamiseen. Käytämme mielikuvaa oppimisesta silloin kun 

henkilö pystyy tekemään jotakin tai tekee asian uudella tavalla kun aikaisemmin. 

Toisena kriteerinä voidaan pitää muutoksen pysyvyyttä. Tällöin lyhytaikaiset 

muutokset jotka johtuvat esimerkiksi lääkkeistä tai väsymyksestä voidaan sulkea 

pois. Samalla pitää kuitenkin pitää mielessä, että muutos ei aina voi olla liian 

pitkäaikaista, koska ihmismielessä tapahtuu unohduksia, jotka vaikuttavat 

senhetkisen tilanteen esittämiseen. Kriteeri onkin asetettu kiistanalaiseksi siitä 

syystä, että on vaikeaa määritellä kuinka kauan jonkun käyttäytymismallin pitää 

kestää, jotta sitä voidaan pitää oppineena. Kolmas kriteeri on, että oppiminen 

tapahtuu harjoituksen tai muunlaisen kokemisen välityksellä esimerkiksi 

tarkkailun avulla. Tällä halutaan rajata pois geneettinen määräytyminen. (Ikonen 

& Sassi, 1999, 109–110.) 

Uuden taidon oppiminen voi olla haastavaa ja aikaa vievää, mutta kun perusasiat 

saadaan jo varhaisessa vaiheessa selviksi, pystytään huomattavasti helpommin 

toimimaan arkielämässä. Esimerkiksi kommunikaation kannalta, laitteesta löytyy 

runsas määrä erilaisia puhetta helpottavia sovelluksia. Yksi esimerkki sovellusten 

toiminnan mahdollisuuksista on, että se sisältää eri kategorioita paikoista, jossa 

käydään usein arkielämässä, kuten kauppa, pankki, elokuvateatteri tai ravintola. 

Jokainen kategoria pitää sisällään yleisiä sanoja valitusta paikasta ja näistä 

sanoista voidaan muodostaa helposti lauseita jotka kone sitten toistaa ääneen. 

Tällöin voi olla pahimmankin kommunikaatiohäiriöisen ihmisen helpompi pyrkiä 

toimimaan itsenäisesti ja esimerkiksi tilaamaan ruokaa ravintolasta. iPadin 

ladattavien sovellusten kaupassa (App Store) vuonna 2014 Suomen top-listalta 

selvisi, että tuottavimmat sovellukset Koulutus-kategoriassa ovat juuri puheen 

kehittämisohjelmat kuten GoTalk Now ja TalkTablet FI (iPadin App Store i.a). 
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3 AIEMMAT TUTKIMUKSET JA TYÖN LÄHTÖKOHDAT 

Apple julkaisi ensimmäisen taulutietokoneen vuonna 2010. Taulutietokoneet eli 

tabletit ovat jatkuvasti kasvattaneet suosiotaan ja monessa käytössä jo 

korvanneet teknisillä piirteillään perinteiset tietokoneet lähes kokonaan. 

Tablettien suosioon ovat vaikuttaneet erityisesti sen kätevä kuljetettavuus, 

kosketusnäytön helppokäyttöisyys (tärkeää erityisesti kehityshäiriöisillä) sekä 

monipuolinen sisältö. Varsinkin erityisopetuksessa iPadit ovat olleet aktiivisesti 

käytössä jo jonkin aikaa, ja laitteelle löytyy lukuisia opetukseen soveltuvia 

ohjelmia. Ohjelmien tarjonta sekä laadullisesti että määrällisesti kehittyy 

jatkuvasti. Sovellukset ovat monipuolisia ja niissä otetaan huomioon 

kohderyhmä. Laitteella on jo tuhansia sovelluksia pelkästään erityisopetusta 

varten. Etsiessämme aikaisempia tutkimuksia löysimme tapauksia, joissa laitteen 

käyttö tai sen tutkiminen on keskitetty autistin kirjon henkilöihin ja puheen 

tukemiseen. Laitteen potentiaali apuvälineenä voidaan kuitenkin nähdä monilla 

muillakin ihmisillä eri elämäntilanteissa.  

Puheterapeutti Vicki Clarken mukaan on jo vuosia ollut selvää että tietokone on 

suuri apu parantamassa autististen kommunikaatiota. Valtaosa autistisista kokee 

tietokoneen käyttämisen motivoivaksi, ja Clarken uskoo sen johtuvan tietokoneen 

ennalta-arvattavuudesta. Autistinen johdonmukaisuus on rauhoittavaa. iPad on 

looginen, kätevä ja opettavainen laite. iPad on autistisille lapsille laite jota voi 

hallita ja johon voi keskittyä vaimentaakseen ympäröivät ärsykkeet, jolloin 

esimerkiksi ylimääräiselle ääntelylle ja käsien läpsyttelylle ei ole tarvetta. Clarken 

mukaan iPad ei ole hyvä ainoastaan kiinnittämään huomiota tai rauhoittamaan, 

vaan laitteelle löytyy myös lukuisia opetusohjelmia. (Autismspeaks i.a.) 

Ohjelmavalikoima on laaja, ja tarkalla valinnalla ohjelmia löytyy moneen 

tarpeeseen, kuten lukemisen, laskemisen tai sosiaalisten taitojen 

opettelemiseen. Laitteen avulla lapsilla on hyvä mahdollisuus kehittää myös 

ilmaisua ja ymmärrystä. Kehitysvammaliiton Tietotekniikka- ja 
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kommunikaatiokeskus Tikoteekki edistää puhevammaisten ihmisten 

kommunikointia ja vammaisten ihmisten tietotekniikan käyttöä. Tikoteekissä 

tablettien on havaittu hyödyttävän autistisia apuvälineenä muun muassa 

kommunikoinnissa, ympäristön hallinnassa, opiskelussa, ajanhallinnassa, 

muistin harjoittamisessa ja itsenäistä selviytymistä tukemassa. Terapiavälineenä 

iPad auttaa esimerkiksi kommunikoinnin tukena, syy-seuraus suhteen, 

vuorottelun, itseilmaisun ja erilaisten valmiuksien kuten hienomotoriikan 

harjoittelussa. (Tikoteekki, 6-7 i.a.) 

Tikoteekissä tabletti -laitteiden eduksi luetaan helppokäyttöisyys, kuljetettavuus 

ja monipuolinen sovellusvalikoima. Erilaisilla asetuksilla on myös helppo rajata 

tai estää käyttöä. Suurin osa sovelluksista on joko ilmaisia tai hyvin edullisia 

(muutamasta eurosta muutamaan kymppiin), ainoastaan laajat puheohjelmat 

ovat kalliimpia. iPad sopii kaikenikäisille, eikä siinä ole "apuvälineleimaa". Laite 

on hyvä motivointiin tai palkitsemiseen. (Tikoteekki, 8 i.a.) 

3.1 Sharian tarina 

Amerikkalainen uutistoimisto CNN julkaisi toukokuun 15. päivä artikkelin missä 

käsiteltiin 5-vuotiaan autistisen Sharia tytön iPadin käyttöä. Sharian isä Siddiqui 

kertoi artikkelissa, että ennen iPadin käyttöönottoa tytön ainoa tapa 

kommunikoida oli itkeminen. ”iPad on antanut hänelle kyvyn kontrolliin, mitä 

Sharialla ei ole ennen ollut” kertoo isä. ”Hän tietää, että kun koskettaa laitetta, 

jotain pitäisi tapahtua. Hän tietää, että ei tarvitse itkeä vaan hänen tarvitsee vain 

koskea”. Aluksi laitetta käytettiin vain elokuvien katseluun ja pelien pelaamiseen. 

Kuitenkin terapiassa ja kotona hänelle esiteltiin erilaisia sovelluksia, kuten 

Proloquo2Go, First words, ABCs ja Me and Puzzle Me. Sovellukset olivat 

kommunikointia sekä äidinkielentaitoja edistäviä ja pian hän oppi rakentamaan 

lauseita, joilla pystyi kertomaan mitä halusi. 
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Sharian isä tuntee, että juuri ääni on asia mitä hänen lapselleen on annettu. 

Sharia pystyy nyt rakentamaan helppoja lauseita ja on tietoinen ympäröivästä 

maailmastaan. Hänen perheensä näkee pieniä voitonmerkkejä joka päivä. 

Ensimmäistä kertaa kolmeen vuoteen perhe on miettinyt matkustavansa takaisin 

Pakistaniin, jotta Sharia näkisi loput perheestään. Matkan onnistuminen riippuu 

terapeutin arviosta Sharian kykyyn sopeutua uuteen ympäristöön, mutta Siddiqui 

on luottavainen tulevaan matkaan. ”Usein kerron vaimolleni miettineeni Shariaa 

ennen ja jälkeen iPadin tulemista perheeseen. Muutos on ollut uskomaton.” 

(CNN.) 

3.2 Komeetta-hanke 

Komeetta-hanke on Saimaan mediakeskuksessa kehitetty Koulu, Media ja 

Osallisuus- osahanke. Sen tavoitteena on pyrkiä kehittämään monipuolinen 

mediaympäristö, jossa oppilaat pääsevät vaikuttamaan ja osallistumaan. Yksi 

projekteista toteutettiin Lappeenrannan Voisalmen EHA-luokassa, jossa 

opiskelee kahdeksan oppilasta. Oppilaat ovat pääosin keskiasteisesti 

kehitysvammaisia ja heidän diagnoosit ovat muun muassa Downin syndroomasta 

autismin kirjon häiriöihin. Luokkaa opettaa erityisopettaja, jonka lisäksi luokassa 

on kolme koulunkäyntiavustajaa. Opiskelijoille oli tehty omat henkilökohtaiset 

opetussuunnitelmat, joiden pääpainona olivat käytännön elämän taidot. 

(Interaktiivinen tekniikka koulutus.) 

Oppilaat saivat 2012 syyskuussa koulussa käyttöönsä henkilökohtaiset iPadit. 

Tablettia käytettiin luokassa oppitunneilla sekä heille annettiin iPadiin liittyviä 

kotitehtäviä. Kotitehtävissä piti muun muassa kuvata omaa kotia, lempiasioita tai 

harrastuksia. Kotitehtäviin kuului myös sovellusten käyttöharjoittelut sekä omien 

tuotosten esittely. Yhtenä tavoitteena oli, että oppilaat oppisivat kertomaan omia 

kokemuksiaan laitteen avulla ja tätä kautta pystyisivät tuomaan omaa 

persoonaansa esille muille. Muita tavoitteita olivat myös motivoida oppilaita 

pitkäjänteisempään työskentelyyn ja mahdollisesti tuoda esille piileviä taitoja, 
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jotka eivät pakolla muuten pääsisi esille ilman laitetta. Toiveena oli myös lisätä 

vuorovaikutusta ja osallisuutta oppilaiden sekä heidän lähipiirinsä kesken. 

(Interaktiivinen tekniikka koulutus.) 

Hankkeessa ilmeni, että oppilaat ovat olleet erittäin innostuneita ja osoittaneet 

kiinnostusta iPadia kohtaan. Laite oli personoitu käyttäjälle sopivaksi ja siihen oli 

valmiiksi ladattu sovelluksia niin oppimisen kuin kommunikaation tukemiseksi. 

Sovellutuksia päivitettiin ja ladattiin tilanteen mukaan oppilaiden kykyjen ja 

taitojen mukaan. Luokkaan tehtiin myös oma media-alusta, jonne oppilaat 

tallettivat kuvia, videoita ja pieniä tekstejä, joita olivat iPadin kanssa tehneet.  

Oppilaat osallistuivat itse materiaalin tuottamiseen media-alustalle ja hei voivat 

esitellä tuotoksiaan myös koulun ulkopuolella. (Interaktiivinen tekniikka koulutus.) 

3.3 Kilonpuiston kokemukset 

Teimme kymmenen viikon hankeharjoittelumme Espoon Kilonpuiston koulun 

autismin kirjoon kuuluvien oppilaiden erityisluokalle. Tarkoituksenamme oli 

samalla edistää opinnäytetyötämme sekä kehittää hanke josta olisi apua 

työyhteisölle. Lähdimme etsimään tarkoituksella harjoittelupaikkaa, joka auttaisi 

meitä samalla opinnäytetyöideamme kanssa. Tarkoituksena oli selvittää iPadin 

hyödyllisyys autististen lasten opetuksen ja kommunikaation apuvälineenä.  

Yhdelle Kilonpuiston autistien luokalle oli sopivasti juuri otettu käyttöön kuusi 

iPadia, joita pyrittiin sovittamaan luokan opetukseen. Luokan erityisopettaja näki 

myös laitteen potentiaaliset mahdollisuudet tulevaisuudessa ja pyrki saamaan 

opetusta yleiseksi tavaksi heidän koulun opetussuunnitelmaan. 

Koska tavoitteemme kohtasivat, päätimme lähteä yhdessä kehittämään hanketta, 

jossa pääsisimme samalla kartoittamaan omaa opinnäytetyötämme ja 

harjoittelemaan hankkeen suunnittelua ja toteutusta. Päätimme yhdessä 

Opettajan kanssa lähteä kartoittamaan luokan oppilaiden vanhemmilta laitteen 

hyödyllisyyttä kyselylomakkeella ja kirjoittamaan raakaversiota 



24 

  

opetussuunnitelmaan. Opetussuunnitelmaa varten etsimme myös erilaisia 

sovellutuksia, joita iPad käyttää. Sovellutuksia voi hakea laitteen kehittäjän 

Applen omasta internetkaupasta App Storesta, josta voi ladata laitteeseen niin 

maksullisia kuin ilmaisia sovellutuksia. Keskitimme sovellutusvalikoimamme 

erityisesti alakouluikäisten opetukseen tarkoitettuihin kategorioihin kuten 

matikkaan, eläinten tunnistamiseen tai äidinkieleen. 

Seitsemän viikon ajan kävimme luokassa viikoittain osallistumassa iPad-

opetukseen ja havainnoimme laitteen käyttöä opettajan ja koululaisen käytössä. 

Havainnoimme erityisesti sitä, minkälaiset sovellukset olisivat kaikista sopivimpia 

ja mitkä palvelisivat parhaiten opetusta.  Harjoittelun aikana huomasimme, että 

tälle kyseisen luokan opiskelijoille, joille kaikille oli diagnosoitu vaikea autismin 

häiriö, sopi parhaiten lyhytkestoiset ja mahdollisimman yksinkertaiset 

sovellukset. 

 Kategorisoimme Kilonpuiston koulussa käytettävän toiminnallisen 

harjaantumisopetussuunnitelman eri osiot (motoriset taidot, kieli ja 

kommunikaatio, sosiaaliset taidot, päivittäisten toimintojen taidot ja kognitiiviset 

taidot) ja liitimme jokaisen kategorian alle ohjelmia jotka meidän mielestämme 

olisivat avuksi kyseisen osion aikana. Esimerkiksi kognitiiviseen osioon liitimme 

erilaisia pulmapelejä joissa piti käyttää matemaattisia taitoja tai arkipäivän 

tilanteiden hallintaa kehittäviä pelejä olivat esimerkiksi erilaiset päiväohjelmien 

suunnittelut tai esimerkiksi ruokapöytätapoja opettava sovellus.  

Työn empiirinen osuus jäi meiltä valitettavasti osittain näkemättä harjoittelun 

päätyttyä. Opettajan mukaan laitteen hallitsemisessa voikin kestää monia vuosia, 

mutta uskoimme kaikki laitteen pystyvän tuomaan uudenlaista näkökulmaa 

erityispedagogiseen opetukseen. Opettaja vielä lisäsi, että mitä aikaisemmin 

lapsi oppii laitteen käytön sitä enemmän siitä voi olla hänelle hyötyä 

myöhemmässä elämänvaiheessa. Harjoittelussa saatu myönteinen kokemus 

kannusti meitä tutkimaan myös muiden koulujen iPad-opetusta. 
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4 KÄYTÄNNÖN TOTEUTUS 

Valitsimme tutkimustavaksemme kvalitatiivisen, eli laadullisen tutkimustavan. 

Laadullisen tutkimuksessa on ongelmallista, jos tutkijoilla on hyvin voimakas 

ennakko-oletus tutkimustuloksesta. Tutkijoiden tulee varoa, etteivät subjektiiviset 

ennakkokäsitykset muuta aineistoa, jota he analysoivat. (Metsämuuronen 2006, 

121). Suomessa ei aihetta ole aiemmin paljoa tutkittu, eikä laite ole vielä 

saavuttanut suurta julkisuutta apuvälineenä, vaan on enemmänkin useissa 

kouluissa testiversiona edelleen. Olimme itse jo aikaisemmin päässeet 

todistamaan laitteen käyttöä erityisopetuksessa, joten meillä oli jo tietynlainen 

kuva laitteen mahdollisuuksista. Emme silti kokeneet ennakko-oletuksiamme 

ongelmallisina. Hypoteeseista ei koskaan voi täysin päästä eroon, ja tässä 

tapauksessa tiedostimme jo valmiiksi, että laitteessa voisi olla potentiaalia.  

Käsittelimme silti työmme tutkimusta kriittisesti ja otimme huomioon selvityksessä 

kokonaisvaltaisesti kaiken saamamme tiedon. 

Aineistomme keskeisin osa on kolme tekemäämme iPadillä opettavien opettajien 

haastattelua. Laadullinen analyysi koostuu kahdesta vaiheesta, pelkistämisestä 

ja ”arvoituksen ratkaisemisesta”. Tässä tapauksessa kohteena oleva haastattelu 

aineisto pelkistetään hallittavammaksi määräksi erillisiä ”raakahavaintoja”. 

Pelkistämisen toisessa vaiheessa raakahavainnot yhdistetään harvemmaksi 

havaintojen joukoksi, johon päästään etsimällä yhteisiä piirteitä. Laadullisessa 

tutkimuksessa arvoituksen ratkaisemisella tarkoitetaan sitä, että tuotettujen 

johtolankojen ja käytettävissä olevien vihjeiden pohjalta tehdään 

merkitystulkintaa tutkittavasta ilmiöstä. (Alasuutari, Pertti, 1999, 38–44.) 

 Abstrahoimme eli loimme teoreettiset käsitteet haastattelun pohjalta, jotta sen 

yleiskäsite muodostuu helposti ymmärrettäväksi. Aineiston analyysissä 

yhdistyvät analyysi ja synteesi: analyysissa kerätty aineisto hajotetaan 

käsitteellisiksi osiksi ja kootaan uudelleen tieteellisiksi johtopäätöksiksi. 

Abstrahoinnilla tarkoitetaan sitä, että tutkimusaineisto järjestetään siihen 
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muotoon, että haastattelujen pohjalta tekemämme johtopäätökset irrotetaan 

yksittäisistä henkilöistä, tapahtumista ja lausumista ja siirrettään käsitteelliselle ja 

teoreettiselle tasolle. Tarkoituksena on tehdä mahdollisimman helposti 

ymmärrettävä ja selvä yhteenveto tutkimuksesta saaduista tuloksista. 

(Metsämuuronen 2006, 122.) 

Teemahaastattelu ei etene yksityiskohtaisten, valmiiksi muotoiltujen kysymysten 

kautta, vaan väljemmin kohdentuen tiettyihin ennalta suunniteltuihin teemoihin. 

Teemahaastattelu on astetta strukturoidumpi kuin avoin haastattelu, sillä siinä 

aiempien tutkimusten ja aihepiiriin tutustumisen pohjalta valmistellut aihepiirit, 

teemat, ovat kaikille haastateltaville samat, vaikka niissä liikutaankin joustavasti 

ilman tiukkaa etenemisreittiä. Teemahaastattelusta tulee myös huomioida 

vastaajien tulkintoja ja heidän merkityksenantoaan. Vapaalle puheelle annetaan 

tilaa, vaikka teemat ovat jo ennalta tiedossa. (KvaliMOTV). Valitsimme 

haastattelumenetelmäksemme teemahaastattelun, koska aiheen luonteen takia 

haastateltavalla voi olla tietoa, kokemuksia ja mielipiteitä jotka eivät täysin vastaa 

ennalta laadittuihin kysymyksiin. Pidimme vastauksista riippuvia lisäkysymyksiä 

tärkeinä. Kaikki mahdolliset haastateltavan antamat vastaukset eivät 

kokemuspohjaisuuden vuoksi ole ennalta määriteltävissä. Tapauksessamme 

teemahaastattelu antoi vastaajalle paremman mahdollisuuden antaa tarkemman 

kuvan tilanteesta, ja auttoi myös meitä paremmin ymmärtämää vastauksia. 

4.1 Teemahaastattelun prosessinkuvaus 

Teimme laadullisen tutkimuksen, jossa haastattelimme kolmea erityisopettajaa, 

joilla iPadit ovat mukana opetuksessa. Haastattelu tehtiin puolistrukturoituna 

teemahaastatteluna, jossa oli 4 teemaa ja apukysymykset. Kysymykset pyrittiin 

kehittämään niin, että ne olivat kuitenkin enemmän johdattelevia ja avoimia kuin 

suljettuja. Kysymykset käsittelevät itse opetusta, sen mahdollisuuksia sekä 

kehittämisehdotuksia mahdollisten haittavaikutusten poistamiseksi. Selvitimme 

myös, miksi laite hankittiin alun perin ja mikä sen hyötysuhde on ollut.  
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Sovimme erikseen ajan jokaisen haastateltavan kanssa, ja teimme haastattelut 

koulujen omissa tiloissa. Haastattelut kestivät 30–45 minuuttia. Kaikki kolme 

koulua sijaitsivat Uudellamaalla, kaksi Espoossa ja yksi Keravalla. Jokainen 

haastatelluista opettajista oli tehnyt pitkän uran erityistä tukea tarvitsevien lasten 

kanssa. Haastatteluissa tuli esille paljon samankaltaisia kokemuksia, ja kaikilla 

haastateltavilla oli myönteinen asenne tutkimaamme asiaa kohtaa. Haastattelut 

käytiin läpi teemoittain, ja annoimme haastateltaville paljon tilaa kertoa omin 

sanoin kokemuksistaan laitteen kanssa teemassa kuitenkin pysyen. Meillä oli 

myös mukana varattuna haastateltavia auttavia apukysymyksiä, joilla pääsimme 

avaamaan teemoja vielä enemmän. Haastattelut suoritettiin keväällä 2014. 

Suoritimme haastatteluiden litteroinnin kesän aikana. 

Haastateltavien määrä oli suhteellisen vähäinen, koska monissa kouluissa ei 

vielä ole kyseistä opetusmuotoa. Tämä voi johtua siitä, että laitteen 

ominaisuuksia ei ole vielä tiedostettu tarpeeksi tai resursseja laitteen hankintaan 

ei ole. Yksi syy voi olla myös, että laitteen hankinta ei ole tarpeellinen koululle. 

Kävimme läpi Espoon, Järvenpään, Keravan ja Tuusulan koulut, joissa 

järjestettiin tarvittava määrä erityisopetusta, että sen oppilaat sopisivat 

otantaamme. Useimmista kouluista, joista kysyimme haastateltavia, vastattiin 

että kouluilla ei ole vielä edetty opetussuunnitelmassaan tarpeeksi pitkälle, jotta 

laitetta olisi otettu opetuskäyttöön. 

Saamamme materiaali käytettiin tutkimustulosten vahvistamiseen, eli 

vastaamaan kysymykseen millainen hyötysuhde iPadilla on erityisopetuksessa ja 

kuinka paljon laitteella on mahdollisuutta tuoda esille osallisuuden näkökulmaa. 

Ammattilaisten näkökulmasta pyrimme myös selvittämään voisiko laitteella olla 

myös hyötykäyttöä erityisoppilaan muussa elämänvaiheessa ja mitkä olisivat sen 

kehitysmahdollisuudet. Materiaali säilytettiin kotonamme, eikä se joutunut 

julkiseen tietouteen. Työssämme emme julkaise haastateltavien nimiä vaan 

käytämme anonyymeja koulu A, koulu B ja koulu C julkaisumuotoa, jotta 

vastaajaa ei voi tunnistaa. Lopulliset haastattelut hävitimme nauhurista kun työ 

oli saatu päätökseen. 
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4.2 Kohderyhmän ja toimintaympäristön valikoituminen 

Rajasimme kohderyhmäksemme erityisoppilaat, koska näimme heissä laitteen 

hyödyn olevan kaikista suurin ja tärkein. Oppilaista kaikki opiskelivat 

erityisluokissa, joissa oli erityisopettaja ja avustajat heidän tukenaan opetuksen 

aikana.  Erityisluokassa oli monta eri diagnoosia saanutta lasta, joista kaikilla oli 

jonkin asteinen kehityshäiriö. Yleisiä diagnooseja olivat autismi, aivotoiminnan 

häiriö ja keskivaikea- tai lievä kehitysviivästymä. Päätimme myös rajata 

ikäluokkamme ala-asteikäisiin. Yhtenä syynä tähän oli se, että 

lastentarhanopettajan pätevyyteen vaadittiin alle 8-vuotiaisiin lapsiin 

keskittymistä. Meitä kiinnosti myös ajatus siitä, että iPad-opetus olisi kaikkein 

tehokkainta jos se pystyttäisiin aloittamaan mahdollisimman varhaisessa 

vaiheessa.  Tällöin sen käyttö voisi olla jo paljon sujuvampaa yläkoulussa ja 

mahdollisesti olisi jo silloin apu lapsen tai nuoren omassa elämässä. 

iPad-opetus on uusi asia Suomessa eikä moni koulu ole siihen vielä erinäisistä 

syistä lähtenyt. Tämän takia niin kohderyhmän kun toimintaympäristön 

löytäminen oli vaikeaa. Tavoitteemme oli siis ”otetaan kaikki mitä saadaan” 

idealla. Löysimme Uudeltamaalta lopuksi kolme ala-astetta, joissa 

erityisopetuksessa käytettiin iPad-tablettia ja jotka suostuivat haastatteluun.  

Yhtenä ehtona meillä oli myös tulosten luotettavuuden kannalta, se että iPad oli 

käytössä luokan arjessa vähintään kerran viikossa. Mielestämme hankkeen 

kannalta emme olisi saaneet tarvittavia tietoja vain muutaman kokeilukerran 

jälkeen. Yhtenä syynä tähän oli se, että lapset joilla on kehityksessä häiriöitä, 

eivät kykene kiinnittymään uuteen asiaan niin nopeasti, että muutama iPad -

opetuskerta olisi ollut riittävän tuloksellinen. Toisena syynä oli se, että opettajat 

eivät välttämättä tunne itsekkään laitetta vielä tarpeeksi hyvin, että voisivat 

määritellä sen toimivuutta tai kaikkia mahdollisuuksia. Yksi haastattelemistamme 

opettajista mainitsi, että hyvän ja toimivan iPad -opetustuokion saaminen voi 

kestää vuosia, mutta kun joku asia opitaan, niin siitä on erittäin suuri hyöty 

tulevaisuuden kannalta. 
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4.3 Tutkimusprosessin kuvaus  

Aloitimme työmme keväällä 2013 ollessamme 10 viikon harjoittelussa, jossa 

tarkoituksenamme oli luoda Espoon Kilonpuiston koulun opetussuunnitelmaan 

iPad-opetuksen osaa. Harjoittelun jälkeen olimme havainneet laitteen 

potentiaalin erityisesti kehitysvammaistyössä ja halusimme lähteä tutkimaan 

aihetta lisää. Emme löytäneet suomenkielellä aikaisemmin kirjoitettuja 

tutkimuksia ja päätimme lähteä tutkimaan aihetta tarkemmin ulkomaalaisista 

tutkimuksista, joista löysimme paljon lupaavia kokemuksia laitteen käytöstä 

erityistä tukea tarvitsevien parista. Erityisesti laitteen hyöty nähtiin 

kommunikoinnin tukena esimerkiksi autististen lasten kanssa. 

Aloitimme prosessin kartoittamalla suomalaisia kouluja joissa iPad on osana 

opetusta. Suunnittelimme käyttävämme tutkimusmateriaalina haastatteluja, 

sähköpostikyselyjä sekä omia havaintojamme. Kirjoitimme tarkkaan harkitut 

teemat ja niiden sisään muokkasimme apukysymykset haastattelulomakkeelle. 

Pyrimme pitämään kysymykset tarpeeksi avoimina välttääksemme 

haastattelijoiden johdattelua, mutta tarpeeksi suuntaa antavina siihen 

minkälaisiin kysymyksiin halusimme vastauksia. Laitoimme sähköpostikyselyjä 

kymmeniin kouluihin, mutta sähköpostikyselyn tulokset jäivät heikoiksi. 14 

koulusta, joihin laitoimme kyselyn vain neljä vastasi. Näistä neljästä vain kahdella 

oli vastauksia kysymyksiimme, joihin oli vastattu muutamilla sanoilla ja kaksi 

opettajaa oli kirjoittanut pienimuotoisesti vastauksen yleisesti sähköpostiin. 

Tämän takia päätimme keskittyä vain haastatteluihin. Löydettyämme sopivat 

haastateltavat, haimme kunnilta tutkimusluvat. Luvat saatuamme kävimme 

haastattelemassa siihen suostuneita opettajia. Haastattelut nauhoitettiin ja 

litteroitiin. Litteroidut tulokset analysoitiin, jossa erittelimme ja yhdistelimme 

vastauksista samankaltaisuuksia ja eroavaisuuksia. Tämän lisäksi hankimme 

teoriaa aiheesta saatujen vastausten tueksi. 



30 

  

4.4 Aineiston analyysi 

Aineiston analyysitavaksi valitsimme sisällönanalyysin. Tuomi ja Sarajärvi 

kuvailevat, että sisällönanalyysissa tarkastellaan aineistoa eritellen, 

yhtäläisyyksiä etsien ja tiivistäen. Analyysissa tarkastellaan jo valmiiksi 

tekstimuotoisia tai sellaisiksi muutettuja aineistoja. Tutkittava aineisto voidaan 

ymmärtää hyvin väljästi tässä merkityksessä. Sisällönanalyysi on 

perusanalyysimenetelmä, joka soveltuu kaikkiin laadullisen tutkimuksen 

perinteisiin. Se voi olla esimerkiksi artikkeli, päiväkirja, haastattelu, keskustelu tai 

puhe tai melkein mikä vain kirjalliseen muotoon saatettu dokumentti. (Tuomi & 

Sarajärvi, 93, 105.) 

Tutkimuksessa aineisto muodostaa tutkittavan ilmiön ja sen analyysillä pyritään 

luomaan sanallinen mahdollisimman selkeä kuvaus tutkittavasta ilmiöstä. 

Sisällönanalyysissa aineisto tiivistetään ja luodaan mahdollisimman selkeä 

muoto kadottamatta kuitenkaan sen informatiivista arvoa. Aineistosta pyritään 

luomaan mahdollisimman mielekäs ja selkeä, jotta sen perusteella voidaan tehdä 

luotettavia johtopäätöksiä tutkittavasta ilmiöstä. (Tuomi & Sarajärvi, 110.) 

Kvalitatiivisen aineiston käsittely perustuu johdonmukaiseen päättelyyn ja 

tulkintaan, jossa aineisto aluksi hajotetaan eri osiin, sille luodaan käsitteet, jonka 

jälkeen se kootaan uudestaan uudella tavalla loogiseksi kokonaisuudeksi.  Miles 

ja Huberman (1984) kuvasivat analyysia kolmivaiheiseksi prosessiksi, jossa 

aineisto ensin redusoidaan, eli pelkistetään, sitten klustoroidaan eli ryhmitellään 

ja lopuksi abstrahoidaan eli luodaan teoreettiset käsitteet. (Tuomi & Sarajärvi, 

110–111.) Tällä samalla periaatteella lähdimme analysoimaan omia litteroituja 

tuloksiamme. Aluksi karsimme haasteluiden epäolennaiset osat pois ja 

keskityimme niihin osiin, jotka antoivat informaatiota tutkimuskysymykseemme. 

Tämän jälkeen kävimme aineiston läpi tarkasti ja etsimme samankaltaisuuksia ja 

eroavaisuuksia haastatteluiden vastauksista. Ryhmittelyn jälkeen muodostimme 

yleiskäsitteiden avulla selkeän kokonaiskuvan tarvitsemasta informaatiosta. 

Tämän jälkeen loimme työlle teoreettiset käsitteet, joiden avulla oli helppo 
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vertailla työtä isommasta mittakaavasta. Käsitteet jaoteltiin suuriin pääluokkiin, 

kuten osallisuus, joiden alle kokosimme pienempiä alakategorioita.  

Alakategorioita olivat esimerkiksi motivaatio tai onnistumisen kokemukset. 

Teoreettisten käsitteiden avulla pystyimme jakamaan kolmen eri haastattelusta 

saadun tiedon haluamiimme teemoihin yhdistelemällä ja erottamalla 

haastattelijoiden vastauksia.  

4.5 Yhteistyötahot ja heille osoitetut kysymykset 

Yhteistyökumppaneina käytimme kouluja, joiden arjessa oli aloitettu iPad-opetus. 

Oli tärkeää, että luokalla on vähintään yksi laite sekä, että se oli pitkäaikaisessa 

käytössä, jotta tutkimus saisi mahdollisimman tarkat vastaukset laitteen käytöstä 

erityisopetuksessa. Keskitimme tutkimuksemme tarkoituksella erityisopetukseen, 

jossa näimme laitteen potentiaalin suurimpana apuna. Onnistuimme löytämään 

kolme alakoulua Uudeltamaalta, jotka olivat valmiita lähtemään mukaan 

tutkimuksen tekemiseen. Jokaisella koululla oli ainakin yksi luokka, joka käytti 

opetusohjelmassaan iPad-opetusta.  

Kouluista pyysimme haastatteluun erityisopettajat, jotka olivat luokassaan 

käyttäneet iPad-tablettia opetuksessaan. Olimme valinneet neljä teemaa, joiden 

alle olimme muokanneet apukysymyksiä. Apukysymysten tarkoitus oli selventää 

vastaajalle, minkälaisiin asioihin halusimme vastauksia. Haastattelisimme 

opettajia heidän kokemuksistaan laitteen kanssa ja miten sen käyttö toimii lasten 

kanssa opetustilanteessa. Lisäksi käytämme hänen ammattilaisen arviota siihen 

voisiko laitteen käytön oppiminen myös helpottaa oppilasta hänen omassa 

elämässään. Tällä kysymyksellä pyrimme saamaan tietoa siitä voisiko laitetta 

mahdollisesti hyödyntää myös esimerkiksi kehitysvammaisten asumispalveluissa 

tai kotioloissa. Pyrimme myös saamaan tietoa mahdollisista 

kehittämismahdollisuuksista sekä tulevaisuuden näkymistä laitteen kohdalla. 

Kysymykset löytyvät liitteestä 1. 
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5 TUTKIMUKSEN TULOKSET 

Teemahaastattelussamme oli neljä pääteemaa joista tarkan litteroinnin jälkeen 

ryhmittelimme aineiston ja etsimme siitä samankaltaisuuksia sekä 

eroavaisuuksia. Neljä pääteemaamme oli käyttöönotto, osallisuus, opetuskäyttö 

ja kehittämismahdollisuudet. Tutkimustuloksissa oli havaittavissa hyvin paljon 

samankaltaisuuksia siitä huolimatta, että laitteiden käyttötavoissa, käytön 

määrässä ja oppilaiden tasossa oli paljon eroavaisuuksia. Tutkimustulosten 

analysoinnissa käymme läpi jokaisen teeman erikseen sekä luomme niille 

alakategorioita tutkimustulosten arvioinnin selkeyttämiseksi. Käytämme tuloksien 

julkistamisessa nimimerkkejä koulu A, koulu B ja koulu C:tä. 

5.1 Käyttöönotto 

Kaikissa kouluissa iPadien ollessa vielä verraten uusi juttu, on käyttö ollut melko 

alku vaiheessa. Kaikki tavat tai parhaat tavat käyttää laitetta eivät vielä ole tulleet 

ilmi. Myöskään parhaat sovellukset eivät välttämättä ole tiedossa, eikä kattavaa 

tietopankkia tai oppikirjaa iPad – opetuksen tueksi opettajille ole vielä olemassa. 

Koulut jotka käyttävät laitteita ovat kuitenkin kasvamassa määrässä.  

Haastattelujen perusteella laitteiden hankinnassa koululle kyse on eniten 

innovatiivisesta opettajasta (Koulu C) tai rehtorista (Koulu B). 

Kaikissa kouluista laitteet on hankittu pääasiassa kommunikaation tueksi. 

Laitteen potentiaali huomattiin kuitenkin nopeasti ja siihen hankittiin 

opetuskäyttöön soveltuvia sovelluksia myös. Laitteiden hankinnasta koulu B:lle 

oli ollut ennakkoluuloja: paljonko ohjelmat maksaisivat ja kuinka kalliiksi ne 

tulisivat. Ohjelmat oli kuitenkin todettu hyvin halvoiksi eikä kouluissa nähty 

laitteen hinnan olevan ongelma. Koulu B:n opettaja kertoi, että ei oikeastaan ole 

mitään syytä miksi niitä ei hankittaisi. Myös laitteiden särkyvyyttä mietittiin, mutta 

tarkan valvonnan ja huolenpidon avulla yhdessäkään koulussa ei ollut vuosien 
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aikana mennyt yhtään isoa iPadia rikki. Koulussa A kerrottiin, että vain yksi 

uudenmallinen heikompirakenteinen pieni iPad oli mennyt rikki, mutta muuten 

laitteet ovat säilyneet ehjänä. Laitteiden hankinnat kouluille oli tehty kaupungin 

omasta aloitteesta sekä lahjoitusten avulla. Koulussa A oli aluksi vain neljä 

iPpadia, mutta vähän ajan päästä laitteiden merkitys huomattiin ja pian laitteita 

hankittiin yhteensä 16. Koulussa B oli myös 16 iPadia alun alkaen ja koulussa C 

oli lahjoitusten avulla hankittu kuusi iPadia. 

5.2 Osallisuus 

Kaikissa kouluissa, joissa kävimme tekemässä haastattelun, oli erityisluokkien 

lisäksi luokkia, joissa oli normaali tuntiopetus. Erityisopetusluokissa olivat omat 

aikataulut ja opetustunnit, joten koulun erityisoppilaat eivät olleet usein 

tekemisissä muiden opiskelijoiden kanssa. iPadia käyttäen kouluissa A ja B oli 

kuitenkin tehty yhteisiä projekteja, jossa voitiin tehdä yhteistyötä luokkatasojen 

yli. Koulu A oli tehnyt videoprojekteja, jossa oli käytetty hyväksi laitteen 

videokameraa ja musiikinmuokkaussovellusta. Projektin ideana oli luokittain 

tehdä oma esitys. Opettaja oli itse hyvin ylpeä oppilaidensa aikaansaannoksista 

sekä kertoi, kuinka tyytyväisiä he olivat olleet tehdessään projektia, jossa he 

pääsivät näyttämään omia taitojaan sekä omaa luokkaansa muille opiskelijoille 

koulussa. Koulussa B taas oli tehty useita projekteja, joista uusin oli 

tanssiaiheinen video, missä tarkoituksena oli, että yleisopetusluokka ja 

erityisopetusluokka kohtaavat ja yhdessä suunnittelevat sekä toteuttavat 

projektin. Opettajan mukaan työnteko lasten välillä oli sujunut hyvin eikä 

ongelmia ollut ilmennyt.  

Koulun C toi esiin näkökulman, että jokaisella lapsella on oikeus oppia ja sitoutua 

yhteiskuntaan, johon iPad tuo helpotusta. Kaikissa kouluissa nähtiin iPadin 

mahdollisuus olla eräänlainen silta muihin oppilaisiin. Joukkoon kuulumisen 

tunne sekä tasa-arvoinen asema oppilaana nähtiin tärkeinä arvoina 

erityisoppilaiden elämässä. Tätä helpottivat muun muassa laitteen 
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kommunikaatiota parantava vaikutus.  

Hänen (lapsen) oppimiseen ja tavallaan myös siihen, että hän 
yksilönä pystyy sitten elämään sen iPadin kanssa ja 
kommunikoimaan ympäristön kanssa. Niin kyllä mä näkisin, että se 
on hyvinkin osallistava väline (Koulu C) 

Osallisuuteen liittyy myös tärkeästi ihmisen oma itsetunto sekä halu ja kyky kuu-

lua yhteiskuntaan. Nämä liittyvät vahvasti toisiinsa. Itsetunto toimii merkittävänä 

vaikuttajana yksilön kykyyn toimia muiden ihmisten kanssa. Myös kuulumisen ja 

vaikuttamisen tunne voi vahvistaa yksilön omaa itsetuntoa merkittävästi ja näin 

ollen lisätä hänen omaa osallisuutta. Koulun A opettaja kertoi että kommunikaa-

tion lisäksi laite tukee myös oppilaan itsetuntoa, varsinkin kun puhutaan vanhem-

mista oppilaista. 

 

Oppilaan itsetunnon kannalta, jos sillä on se iPad mitä se käyttää 
kommunikaation tukena mikä sillä on mukana kokoajan tai sitten sillä 
roikkuu semmonen nätisti sanottuna typerän näkönen kansio (Koulu 
A) 

Opettaja puhui tässä eräänlaisesta opaskirjasta mitä monet erityisoppilaat 

käyttävät päivittäin. Kansion avulla oppilas voi kommunikoida muiden kanssa ja 

selventää omaa päivän kulkuaan. Kansiossa on yleensä aakkoskirjaimet, sekä 

yleisiä sanoja, jota käytetään koulussa, kuten vessa tai välitunti. Kansio on 

yleensä vielä suhteellisen isokokoinen, ja vaikeakäyttöinen koska se sisältää niin 

suuren määrän sanastoa mitä pitää etsiä riippuen mihin tilanteeseen jotakin 

tiettyä sanaa tarvitsee. 

5.3 Opetuskäyttö 

Kaikki haastattelemamme opettajat nostivat opetuskäytössä tärkeimmiksi 

sovelluksiksi erityisesti matematiikkaa ja äidinkieltä harjoittavat sovellukset. Myös 

motoriikkaa ja hahmotuskykyä kehittävät ohjelmat, kuten palapelit nousivat esille 

kaikissa kolmessa haastattelussa. Lisäksi kahdessa kolmesta koulusta oli 
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hyödynnetty laitteesta löytyvää kameraa kuvien ja videoiden ottamiseen. 

Opetuskäytössä tuloksista nousivat selkeästi esille kolme positiivista asiaa: 

laitteen helppokäyttöisyys verrattuna perinteisiin menetelmiin, taitojen 

arvioimisen helpottuminen ja opiskelijoiden motivointi.  

Koulussa B ja C nousivat esille että vammaisuuden aiheuttamat vaikeudet 

tavallisten menetelmien kanssa, erityisesti kynän käytön vaikeus. Koulussa B 

perinteisen kynän käyttöä kuvailtiin erittäin hitaaksi, koulussa C vaikeaksi. 

Koulussa A mainittiin lapsilla olevan vaikeuksia tavallisen tietokoneen hiiren 

kanssa, ja siten kosketusnäytön olevan parempi. Oppilaan taitojen havainnoinnin 

helpottuminen tuli selkeästi ilmi koulujen B ja C vastauksista. 

On asioita joita mä en taatusti olis saanu selville jollei se olis se pädi 
siinä (Koulu B) 

Kynän käyttö on hankalaa, mutta tehdessämme äidinkielen 
sovellusta pädillä hoksasin että oppilas ymmärsi mikä on A-kirjain, 
tunnisti kirjaimen ja pystyi liittämään sen sanaan… sain hänen 
oppimisestaan ihan eri kuvan (Koulu C) 

Kaikissa kouluista pidettiin laitetta erinomaisena oppilaan motivoimisessa. 

Koulussa B kehuttiin olemassa olevia sovelluksia hyvin tehdyiksi ja 

houkutteleviksi, sen olevan merkittävä tekijä oppilaiden innostamisessa. 

Aina on riemastuttava tunti kun on iPadit tiedossa (Koulu B) 

Haastatteluissa nousi esille erityisoppilaiden heikko keskittymiskyky. Oppitunnit 

eivät olleet pitkiä ja niitä oli muokattu riippuen siitä, minkälainen tunti ja oppilas 

ovat kyseessä. Koulussa C mainittiin laitteesta saatavan eniten hyötyä erityisesti 

niillä joiden kanssa orientoituminen pöytätason työskentelyyn oli erittäin vaikeaa. 

Koulussa A oli laitetta käytetty oppimistuokioiden pitkittämiseen perinteisen 

työskentelyn jatkeena.  
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Yleensä se on 20min mitä he jaksaa keskittyä. Ehkä puol tuntii. Mut 
sit sen jälkeen jos samaa asiaa harjoituttaa viel pädillä niin siihen 
tulee viel se extra kymmenen minuuttia sitä saman asian harjoittelua 
(Koulu A) 

Kaikissa vastauksissa tuli ilmi tarkan rajaamisen tärkeys iPadilla työskennellessä. 

Opiskelijoilla on oltava selkeät rajat ja laitteen käytön tulee olla järkevää. Huonosti 

ohjattuna laite ei vastaa tarkoitustaan. Sekä koulussa B että C nähtiin 

potentiaalisia vaaroja valvomattomassa käytössä. Laitteelle voi ladata 

kaikenlaista opetustuntiin kuulumatonta, kuten viihdekäyttöön tarkoitettuja pelejä. 

Lapsen opittua laitetta hieman jo käyttämään, sillä voi helposti tehdä muuta kuin 

on tarkoitus, joka voi taas häiritä tunnilla keskittymistä. 

On tärkeää että ohjata miten laitetta käytetään järkevästi ettei siihen 
vain uppouduta, vaan on joku merkitys miksi laite on käytössä (Koulu 
C) 

Koulussa A kerrottiin, että laitteen käytön jälkeen perinteisiin menetelmiin 

palaamisen olevan opiskelijoista epämieluisaa. Joskus kun haluaa saada 

oppilaat tekemään harjoituksia perinteisellä tavalla, oppilaat yrittävät lähteä 

neuvottelemaan että josko saisivatkin mieluummin tehdä iPadilla. Heillä ei ollut 

asiasta merkittäviä ongelmia muodostunut, mutta sen mahdollisuus nähtiin 

joissain yhteyksissä. 

5.4 Kehitysmahdollisuudet 

On sellanen ymmärrys, että mahollisuudet on rajattomat, kunhan 
niitä vaan rupeis työstämään (Koulu A) 

Haastattelussamme halusimme myös ottaa selvää soveltuuko iPad käytettäväksi 

myös koulun ulkopuolella erityisesti kehitysvammaisten ihmisten arkielämässä. 

Jokainen haastateltava oli sitä mieltä, että laitteella olisi ilman muuta potentiaalia 

kehitysvammaisten kanssa tehtävässä työssä esimerkiksi asumispalveluissa tai 

henkilön ihan omassa arkielämässä. Haastateltavat näkivät laitteen 

mahdollisuudet erityisesti kommunikoinnin ja vuorovaikutuksen tukena. Koulu 
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A:n opettaja myös lisäsi, että se on hyvä väline myös arkielämää helpottavana 

apuvälineenä esimerkiksi musiikin kuuntelussa, uutisten lukemisessa ja 

yhteydenoton kannalta. 

Koulu C myös kertoi tapauksen missä täysin sokea henkilö käytti laitetta 

arkipäiväisessä liikkumisessa kaupungilla. iPadiin oli ladattu tiedot junien ja 

bussien aikatauluista ja ääniohjauksen avulla sokea henkilö pystyi omatoimisesti 

löytämään tiensä määrättyyn paikkaan. 

5.5 Kehitettävää  

Kehitettäviksi asioiksi tulivat ilmi kahdessa koulussa vähäinen suomenkielisten 

sovelluksien saatavuus. Koulussa B tätä ei tosin tätä nähty ongelmana, koska 

englanninkielisistä sovelluksista pystyi aina ottamaan äänen pois. Koulu C:n 

opettaja myös lisäsi, että kun ohjelmia kehitetään, niitä ei pitäisi jättää opettajan 

tai terapeutin vastuulle vaan niihin pitäisi olla olemassa joku kontaktihenkilö. 

Sama pätee myös laitteiden hankinnassa. Opettaja toi ilmi myös, että laitteen 

ohjelmien on oltava tarpeeksi selkeät ja helppokäyttöiset, koska kohderyhmänä 

ovat erityisryhmät. Ohjelmien pitäisi olla suunniteltu kaikille käytettäväksi. 

Koulun A opettaja pohti, että laitteen käyttöjärjestelmässä voisi tehdä muutoksia, 

jotta oppilaat eivät itse pääsisi muuttamaan iPadin asetuksia. Koska 

järjestelmässä ei ole tällä hetkellä järjestyksenvalvontaa, kuten tietokoneissa, 

voivat oppilaat säätää laitteen asetuksia mielensä mukaan.  

Aina on niitä neropatteja, joiden mielestä on hauska käydä kaikki 
muuttamassa (Koulu A) 
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6 JOHTOPÄÄTÖKSET JA POHDINTA 

iPad nähtiin monissa tapauksissa hyödyllisenä apuvälineenä. Riippuen oppilaan 

osaamistasosta apu voi olla vähäinen tai hyvinkin suuri. Haastatteluissa tuli ilmi, 

että opettajien arvioiden mukaan kaikille opiskelijoille apuväline ei aina ole paras 

mahdollinen vaihtoehto, mutta sen hyöty nähtiin merkittävänä suurimmalle osalle. 

Erityisopettajat pitivät tärkeänä huomioida, että iPad on ennen kaikkea apuväline 

eikä ratkaisu ongelmiin tai haasteisiin. 

Suurimpana tekijänä laitteiden käyttöönottoon osoittautui olevan työtekijöiden 

innovatiivisuus ja aloitekyky, eikä rahallista sijoitusta nähty niinkään merkittävänä 

esteenä laitteen hankkimiselle. Laitteiden hankinnan sovittaminen koulun 

budjettiin kyllä huomioitiin, mutta sen tarve ja potentiaali selvitysten jälkeen 

kumosi esteen hankkia laite vaikka iPadit maksoivat paljon. Myös sovellukset 

huomattiin edulliseksi vaikka kustannuksia pelättiin. Jos sovellus oli hyvä, sen 

hyöty nähtiin rahallisen sijoituksen arvoisena. Tämän näimme mielenkiintoisena, 

koska olimme olettaneet, että rahallinen merkitys olisi ollut paljon suurempi 

laitteiden hankinnasta päätettäessä. Mielestämme näemme tämän myönteisenä 

asiana tässä yhteiskunnassa, jossa valitettavan monista asioista joudutaan 

luopumaan tai niitä ei hankita resurssipulan takia. 

Koulujen päättävien henkilöiden asenteet vaikuttivat myös paljon laitteen 

hankintaan. Ennakkoluulot ja vähäinen tietämys tablettitietokoneiden 

mahdollisuuksista saattoi olla ratkaiseva tekijä hidastaa laitteen laajempaa 

käyttöönottoa koululle. Koska laite on vain neljä vuotta ollut tuotannossa 

tietämystä tai käyttökokemuksia ei ole ollut mahdollista saada laajasti ja 

kattavasti. Tämä osittain selittää miksi laite on vasta kokeiluvaiheessa monessa 

koulussa ja miksi monissa kouluissa opetukselle ei ole tarkkaa linjausta vaan se 

on enemmänkin uusien ja toimivien tapojen etsimistä ja soveltamista. 
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Kaikissa kouluissa laitetta käytettiin eri tavoin ja opetusmetodit sekä oppituntien 

määrä riippui suurissa määrin erityisopettajasta. Pohdimme työmme puolesta 

parhaimpia tapoja saada laitteesta mahdollisimman paljon hyötyä. Oman 

havainnointimme sekä haastatteluista saatujen tulosten perusteella 

mielestämme hyvä tietokoneavusteinen tunti sisältää mahdollista jatkuvuutta 

seuraaville tunneille sekä monipuolista käyttöä. Tunnit pitäisi rakentaa niin, että 

samoja tuttuja ja hyväksi todettuja sovelluksia voidaan jatkossakin käyttää, jotta 

ne tulisivat mahdollisimman tutuiksi oppilaille. Tämä on erityisen tärkeää 

erityisoppilaiden kanssa, joilla uudet muutokset ovat muutenkin yleisesti 

vaikeampia kuin arkiopetuksessa oleville oppilaille.  

On myös tärkeää, että iPad -tuntia ei pidetä erikseen vaan se sisällytetään muihin 

oppitunteihin. Tarkoituksena on tehdä laitteesta mahdollisimman luonteva osa 

opetusta eikä se ole vain erityinen hetki oppilaille minkäänlaisen bonuksen 

muodossa. Tällainen voisi olla esimerkiksi sitä, että matikan tunnilla aluksi 

opiskellaan perinteisin menetelmin ainetta ja puolessa välissä vaihdetaan iPadiin, 

jotta oppitunnin mielekkyys saa jatkuvuutta. iPadin helppokäyttöisyys, koko ja 

käyttövalmius mahdollistaa käytön tavallisessa luokkatilassa, eikä erillistä 

tietokoneluokka tilaa tarvitse varata pelkästään oppituntia varten. Tällöin on 

helppoa vaihtaa nopeasti opiskelu perinteisistä menetelmistä iPadilla tehtävään 

opetukseen. 

Haastatteluissa tuli hyvin ilmi miten tärkeää on tarkka ohjaaminen ja laitteen 

käytön rajaaminen. Laitteella voi tehdä paljon muitakin asioita, jotka eivät vastaa 

oppitunnin tavoitteita, joten valvomattomassa käytössä äidinkielentunti voi 

vaihtua nopeasti esimerkiksi pelaamiseen tai muuhun viihdekäyttöön. Ohjauksen 

pitää olla siis tarkoituksenmukaista ja pysyä opetukseen asetetuissa tavoitteissa. 

Käyttöä pitää rajata ajallisesti myös niin, että opetus on aikuislähtöistä. Lapsi ei 

itse pääse neuvottelemaan käytön pituudesta vain hänen oman mielekkyyden 

mukaan, vaan että opetus pysyisi johdonmukaisena. 
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Olimme myönteisesti yllättyneitä siitä, miten hyvässä kunnossa herkät 

elektroniset laitteet olivat pysyneet kaikissa kouluissa. Tähän suurin syy oli 

laitteiden tarkka valvonta. Mahdollisesti huonon motoriikan omaavilla lapsilla laite 

voisi muuten helposti vaurioitua. Tämän mahdollistaa se, että opettaja tai 

apuopettaja on kokoajan tietoinen lapsen laitteen käytöstä ja mahdollisesti 

seuraa vieressä opetustilannetta.  Kun laitteen käyttö ja turvallisuus suunnitellaan 

tarkasti, pystytään välttymään rahallisilta sijoituksilta korvaavien laitteiden 

hankinnassa.   

Laite nähtiin tärkeänä osallisuuden edistäjänä. Joukkoon kuuluminen, yhdessä 

tekeminen ja yksilön oma kyky vaikuttaa, ovat tärkeitä osallisuuteen liittyviä 

käsitteitä. Yksi apuväline ei pysty ratkaisemaan kaikkia osallisuuteen liittyviä 

ongelmia, mutta siitä voi olla apua. Avun määrä tietenkin myös vaihtelee 

yksilötasolla. Haastatteluissa tuli ilmi, että iPad parantaa tai jopa mahdollistaa 

kokonaan kommunikaation ympäristön kanssa tietyllä tasolla, joka on suuri askel 

oppilaalle oman osallisuutensa kannalta. Laitteen mahdollisuus myös nähtiin 

itsetunnon edistäjänä sekä haastattelijat arvelivat, että se myös antaa oppilaalle 

mahdollisuuden vaikuttaa omassa koulussa. 

Laite mahdollistaa luokkarajoja rikkovaa yhteistyötä erityisesti erilaisten 

projektien avulla. Kahdessa kolmesta koulusta olivat luokat tehneet isoja 

ryhmätöitä eri luokkien kanssa, joissa oli käytetty hyväksi iPadia, jollakin tavalla. 

Erityisluokissa käytettiin erityisen paljon iPadin video- ja kuvanmuokkausohjelmia 

projektityökaluina. Haastateltavat kertoivat, että tällä tavalla erityisoppilaat 

pääsivät myös osallistumaan koulun yhteisiin töihin omalta tavallaan, joka on 

osallisuuden yksi perusajatus, kuulua joukkoon. Oppilaat pääsivät yhdessä 

vaikuttamaan ja työskentelemään niin sanottujen "normaalien" arkiopetusta 

käyvien oppilaiden kanssa, joten haastateltavat pystyivät puhumaan iPadista 

myös tasa-arvoa tukevana välineenä.   
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Joissakin tapauksissa erityisoppilas myös niin koulumaailmassa, kun 

arkielämässä tarvitsee erilaisia apuvälineitä kommunikoidakseen ja toimiakseen 

ihmisten kanssa. Yhtenä vaihtoehtona tähän on nykyään käytettävä opaskirja, 

joka on erityisesti autistisilla lapsilla tapa kommunikoida muiden ihmisten kanssa 

niin kuin tutkimustuloksissa jo aikaisemmin mainittiin. Pohdimme olisiko iPad 

seuraava askel opaskirjasta. iPad sisältää useita eri sovelluksia, joita on tehty 

varta vasten kommunikaation tukemiseksi arkielämässä ja koulumaailmassa. Se 

sisältää useita samankaltaisia asioita, mitä nykyään opaskirjastakin löytyy. 

Samalla myös mietimme osallistaisiko laite enemmän ihmistä, koska Applen 

tuotteet ovat tällä hetkellä hyvin suosittuja erityisesti nuorten ihmisten 

keskuudessa. Suosionsa takia laitetta voidaan kutsua trendiksi ja trendi usein 

määritellään asiana, jota ihmiset seuraavat ja pyrkivät itse omistamaan. Jos 

esimerkiksi kehitysvammainen oppilas pystyy mieluummin käyttämään laitetta 

joka on myös muillakin kuin omaa opaskirjaansa, tunteeko hän samalla 

kuuluvansa paremmin osaksi ryhmää? Isot ja joskus jopa kömpelöt opaskirjat 

voivat luoda tietynlaisen stigman erityisoppilaalle, ja tämän takia hänet voidaan 

leimata erilaiseksi. iPad ja muut älylaitteet ovat taas asioita, joita monilta nuorilta 

nykyään löytyy. Jos opaskirjat pystyttäisiin joskus vaihtamaan iPadeihin, niin 

tämä voisi omalta osaltaan vähentää erityisoppilaaksi leimaantumista. 

Parhaimmillaan se myös voisi helpottaa oppilaan toimintaa ja parantaa hänen 

omaa itsetuntoa. 

Yhtenä merkittävimmistä osallisuutta edistävänä mahdollisuutena ovat laitteen 

teknologiset piirteet, jotka mahdollistavat kuvan, äänen sekä navigoinnin. Tämän 

lisäksi laitteeseen saa sovelluksia, jotka on tarkoitettu helpottamaan 

arkielämässä erityisesti vammaisia ihmisiä. Laite voi osallistaa esimerkiksi 

sokeita ihmisiä ja tarjota heille ääniohjausta, joka helpottaa heidän toimintaansa 

yhteiskunnassa. Samalla laite tarjoaa kommunikaatiohäiriöisille äänen, joka tulee 

laitteen kaiuttimista. Tällä tavalla mykkä ihminen voi kirjoittaa haluamansa asian 

laitteeseen ja laite toistaa sen muille ihmisille. Laitteen ominaisuudet 

mahdollistavat sen, että äänetönkin ihminen saa oman äänensä esille muille 

ihmisille ja tätä kautta hän pääsee mielipiteillään vaikuttamaan yhteiskuntaan. 
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Pohdimme myös miten ammattilainen voi itse vaikuttaa osallisuuden 

edistämiseen ja oppilaan hyvinvointiin. Talentian sosiaalialan eettiset ohjeet 

perustuvat neljään periaatteeseen, joiden mukaan ammatillisessa työssä ilmenee 

asiakkaan ihmiselämän arvokkuus ja hänen ihmisarvon kunnioittaminen. Nämä 

periaatteet ovat itsemääräämisoikeus, oikeus tulla kohdatuksi 

kokonaisvaltaisesti, osallistumisoikeus sekä oikeus yksityisyyteen (Talentia 2013, 

8). Näitä periaatteita noudattaen ja ne mielessä pitäen pystytään tarjoamaan 

asiakkaalle, eli tässä tapauksessa oppilaalle kokonaisvaltaisesti hyvä kokemus, 

että hän on arvokas juuri sellaisena kun on. Mielestämme näillä ajatuksilla on 

erityinen merkitys kun kohdataan erityistä tukea tarvitseva henkilö, joille 

tämänkaltaiset periaatteet eivät aina ole itsestäänselvyys. 

Loppujen lopuksi laitteella nähtiin suuret potentiaalit apuvälineenä niin koulu- kuin 

kehitysvammaistyössä. Haastateltavat eivät keksineet laitteeseen suuria 

lisäyksiä vaan enemmänkin pieniä yksityiskohtaisia korjauksia. Yleisesti 

laitteeseen toivottiin vain jo olemassa olevien ohjelmien päivityksiä. Ohjelmat 

nähtiin hyvinä, mutta niissä nähtiin myös mahdollisuus olla vielä parempia 

tulevaisuudessa, kun laitteet yleistyvät. 

Laite pitäisi olla kaikilla opetuksessa. Laite edistää opetusta ja se 
pitäisi saada pikaisesti käyttöön, pitäisi päästä nyt ajan hermoille ja 
päästä siihen, että opetus ei ole pelkästään kirja-opiskelua ja että 
erilaisten laitteiden kautta voidaan moninaistaa myös 
erityisoppilaiden oppimista, eikä pelkästään yleisopetuksen 
oppilaiden (Koulu B) 

6.1 Tutkimuksen luotettavuus, pätevyys ja eettisyys 

Kvalitatiivisen tutkimuksen pätevyyttä ja luotettavuutta on vaikea arvioida, koska 

käsite pätevyys on epäselvä. Tapaustutkimuksissa tekijä voi ajatella, että ei ole 

kahta samanlaista tapausta, joten perinteiset arvioinnit eivät voi toimia.  Tämän 

tapaisiin tuloksiin ollaan tultu myös haastattelututkimuksissa. Kuitenkin 

tutkimuksen luotettavuutta ja pätevyyttä pitäisi pystyä arvioimaan. 
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 Janesick (2000, 393) arvioi, että laadullisen tutkimuksen arvioinnin pääpiirteet 

ovat henkilöiden, paikkojen ja tapahtumien kuvaukset.  Laadullisen tutkimuksen 

luotettavuutta parantaa, jos tutkija on tehnyt mahdollisimman tarkan selostuksen 

tutkimuksen toteutumisesta. Tarkkuuden pitäisi koskea tutkimuksen jokaista 

vaihetta. Tuotetun aineiston olosuhteet pitäisi saada lukijalle mahdollisimman 

selväksi sekä totuudenmukaiseksi. Esimerkiksi haastattelutilanteista tutkijan 

tulee tuoda ilmi ympäristön olosuhteet, jossa haastattelu toteutettuun. Samoin 

kerrotaan haastatteluun käytetty aika, mahdolliset häiriötekijät, virhetulkinnat ja 

tutkijan itsearviointi tilanteesta.  Kvalitatiivisen aineiston analyysissa luokittelujen 

tekeminen on hyvin merkittävää. Lukijalle on kerrottaa miksi luokittelut ovat 

olemassa ja miten ne syntyivät. Tulosten tulkinta taas vaatii tutkijalta kykyä 

punnita vastauksia sekä saattaa ne teoreettisen tarkastelun tasolle. Tämä pätee 

myös tarkkuuden arvioinnissa: on kerrottava miksi tutkija esitti tulkintoja, joihin 

hänen päätelmänsä perustuivat. (Hirsjärvi, Remes, Sajavaara 2000, 214–215.) 

Tutkija tarvitsee työssään myös eettisiä periaatteita, sääntöjä, normeja, arvoja ja 

hyveitä.  Nämä periaatteet ohjaavat tutkijaa pohtimaan työssään mikä on oikein 

tai hyvin. Työssään tutkijan ensimmäinen perustehtävä eettiseltä näkökulmalta 

on tuottaa luotettavaa informaatiota. Jotta lukija näkisi tiedon luotettavana, on 

tutkijan kuvailtava tarkasti tiedon saannin jokainen vaihe. Toisena tärkeänä 

vaiheena nähdään tiedon välittäminen ja tulosten julkistamiseen liittyvä etiikka. 

Tutkijan pitää pystyä siirtämään tuloksensa toisille tutkijoille ja yhteiskunnan 

jäsenille noudattaen hyvää tieteellistä käytäntöä ja rehellisyyden vaatimuksia. 

Hyvään tieteelliseen käytäntöön kuuluu huolellisuus, tarkkuus, muiden töiden 

huomioon ottaminen sekä omien tulosten esittäminen oikeassa valossa. 

Rehellisyyden vaatimukset taas kieltävät omien tulosten keksimisen, luvattomat 

lainaukset tai muiden tekstin esittäminen omanaan. Lopuksi kolmantena 

vaiheena se, miten tutkija tietoa käyttää ja mikä on hänen vastuunsa tiedon 

julkaisemisessa, jossa tutkijan tulee osaltaan vaikuttaa siihen, että tieteellistä 

tulosta käytetään eettisten vaatimusten mukaisesti. (Pietarinen 2002, 58–59, 66–

67.) 
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Koska tutkimus oli laadullinen, pyrimme muodostamaan mahdollisimman selkeän 

kuvan jokaisesta työnvaiheestamme.  Tällä tavalla pyrimme muodostamaan 

lukijalle mahdollisimman selkeän kuvan työn vaiheista, jotta tutkimuksen 

luotettavuus, pätevyys ja eettisyys eivät kärsisi. Työssämme pohdimme kriittisesti 

valitsemiamme työmenetelmiä sekä analyysitapoja. Pyrimme valitsemaan 

helposti lähestyttävän ja ymmärrettävän aineistonkeruu- sekä tulosten 

analyysimenetelmän, joka mielestämme sopi parhaiten laadullisen tutkimuksen 

käytäntöön. Työhön osallistuvien haastateltavien määrän vähäisyys selvästi 

vaikutti kielteisesti tutkimuksen luotettavuuden kannalta. Ottaen kuitenkin 

huomioon tutkittavan ilmiön vähäinen määrä Suomessa, on työmme 

mielestämme yksi harvoista pioneeritöistä, jotka toivottavasti tuovat esille iPad 

laitteen sekä tablettiopetuksen mahdollisuuksia tulevaisuuden sosiaali-, 

kasvatus- ja terveysalan töihin. Tällöin myös näemme työn toistettavuuden 

mahdollisena sekä kannattavuuden hyvinkin mielekkäänä. 

Prosessin aikana pyrimme pitämään eettisen näkökulman mielessämme, kun 

toimimme muiden ihmisten kanssa.  Selitimme haastateltaville ennen 

haastattelua, että tapaamiset nauhoitetaan, litteroidaan, jonka jälkeen hävitetään 

heti kun työn vaihe sen sallii. Näihin anoimme haastateltavilta luvat ennen 

haastattelua.  Annoimme myös omassa työssämme haastateltavien 

anonymiteetin säilyttämiseksi jokaiselle koululle oman tunnuksensa 

haastattelulainauksia varten: koulu A, koulu b ja koulu C. Pyrimme myös tuomaan 

aikaisempien tutkimusten tulokset esiin mahdollisimman hyvin ja laajasti. 

Työllämme emme myöskään näe olevan kielteisiä vaikutuksia yhteiskuntaan 

vaan enemmänkin koemme, että tekemämme työ on myös eettisesti hyvin 

merkittävä, koska sen yhtenä pääajatuksena on myös tarkoitus tarkastella 

erilaisten ihmisten kohtaamista, osallistuttamista sekä heidän tarpeisiinsa 

vastaamista.  
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7 PROSESSIN ARVIOINTI JA AMMATILLINEN KEHITYS 

Aloitimme opinnäytetyön tekemisen 2012, jolloin lähdimme tekemään työtä 

mielenkiinnolla, koska kyseessä oli meille ja usealle muullekin aivan uusi asia. 

Meitä erityisesti motivoi ajatus siitä, että aikaisempaa tutkimustietoa oli vähän, 

vaikka samalla ymmärsimme, että se tuo myös haasteita työn teolle. Teorian 

löytäminen ja yhteensovittaminen eivät tuottanut ongelmia, koska 

viitekehyksemme sijoittautui aiheisiin, joista oli jo olemassa olevaa tietoa ja 

materiaalia. Haimme prosessin aikana yhteistyökumppaneita suurista 

järjestöistä, jotka olivat mukana kehitysvammaisten ihmisten keskuudessa 

tehtävässä työssä, mutta he eivät valitettavasti lähteneet mukaan tukemaan 

työtämme. Myös työhömme sopivien koulujen etsintä oli odotettua vaikeampaa. 

Vaikka olimme tiedostaneet haasteen tutkia näinkin uutta asiaa, vei tarvittavien 

haastateltavien löytäminen paljon aikaa. Myös sähköpostikyselyiden tulokset 

olivat pettymys. Olimme odottaneet enemmän yhteistyötä sekä helpompaa 

lähestyttävyyttä. 

Haasteena näimme myös, sen että emme olleet koskaan tehneet näin pitkää tai 

virallista työtä. Prosessiin liittyvät viralliset asiapaperit sekä muodollisuudet veivät 

paljon aikaa ja energiaa sisäistää. Joskus mietimme, miksi tietyt asiat piti tehdä 

niin monimutkaisesti ja pohdimme usein myös niiden lopullista merkitystä. 

Työmme kuitenkin muotoutui kokoajan selvemmäksi mitä enemmän me sitä 

teimme. Aluksi ajatuksemme oli vain keskittyä työssämme autistisiin lapsiin ja 

heidän iPadin käyttöön koulussa, mutta huomattuamme, että laitetta voi soveltaa 

myös muussa erityisopetuksessa ja vammaistyössä päätimme laajentaa 

aihettamme. Pohdimme ja kehitimme haastatteluja varten sellaiset teemat sekä 

kysymykset, joiden avulla saisimme selvyyttä tutkimuskysymykseemme: Onko 

iPad hyvä apuväline ja osallisuuden edistäjä erityisopetuksessa?  
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Löydettyämme koulut, saimme onneksi myönteistä tukea ja materiaalia työmme 

valmistumisen kannalta. Haastattelut vastasivat hyvin tutkimuskysymykseen 

sekä niistä oli selkeä teemajoittelu. Haastattelut saatiin sovittua hyvin aikatauluun 

sopiviksi sekä haastateltavat pysyivät aiheessa, johon halusimme vastaukset. 

Vaikka osa haastateltavista hetkellisesti eksyikin aiheesta, emme tahtoneet 

asettaa minkäänlaisia vaatimustasoja haastattelulle vaan pyrimme 

vastaanottamaan kaiken tiedon. Apukysymysten avulla pääsimme jatkamaan 

aihetta vaadittaessa. Kysymykset myös selvensivät teemoja erittäin hyvin. 

Jokainen haastattelu erosi toisistaan monilla tavoin, kuten esimerkiksi oppilaiden 

tasoissa sekä laitteen käytössä ja niiden määrässä. Myös opettajilla oli niin 

erilaiset kokemukset laitteesta, että usein tuloksia kirjoittaessa oli vaikea vertailla 

tuloksia keskenään. Tutkittuamme sisällönanalyysi menetelmää huomasimme 

kuitenkin miten paljon samankaltaisuuksia haastatteluissa oli kun osasi eritellä 

sekä etsiä samankaltaisuuksia litteroidusta haastattelusta. Sisällönanalyysin 

kategorisoiva lähestymistapa pelkistetyillä ja tiivistetyillä aineiston tuloksilla 

helpotti tulostemme kasaamista huomattavasti. Saimme työllemme 

yhtenäisemmän lähestymistavan, joka taas helpotti vertailua huomattavasti. 

Tämän jälkeen tulosten analysoiminen ei tuottanut meille suuria ongelmia.  

Yksi suurista huolistamme oli, että vastaako työmme tulos sosiaalialan 

ammattilaisen näkökulmaa vai onko se liian pedagoginen. Mielestämme 

kuitenkin laitteen osallisuutta tukevaa vaikutusta ja sen potentiaalia voidaan 

hyödyntää myös monissa sosiaalialan osa-alueissa. Samankaltaista palautetta 

saimme myös ammattilaisilta, joita haastattelimme. Jotta työmme ei lähtisi 

kuitenkaan sivuraiteille alkuperäisestä suunnitelmasta, päätimme keskittyä vain 

iPad-tabletin potentiaalin selvitykseen koulumaailmassa ja jätimme muiden 

alojen mahdollisuuksien tarkastelun enemmänkin pohdinnan varaan.  
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Saatuamme tulokset arvioitua oli meillä edessä johtopäätösten kirjoittaminen 

sekä työn kokoaminen. Haastatteluista tehdyt johtopäätökset tulivat meille 

myönteisenä yllätyksenä. Vaikka olimme jo odottaneetkin monia onnistumisen 

kokemuksia laitteen kanssa, yllätyimme silti, että haastatteluissa ei tullut ilmi 

melkein ollenkaan negatiivisia kokemuksia laitteesta.  Hyvänä uutisena tuli myös 

se, että laitetta käytetään monipuolisesta sekä sille kehitetään kokoajan uusia 

käyttötarkoituksia.  

Pyrimme tarkkailemaan ja tutkimaan työtämme kriittisesti, mutta meillä oli jo 

aikaisempaa kokemusta laitteen käytöstä harjoittelussamme. Tästä johtuen 

meille oli jo ehtinyt muodostua ennakkokäsityksiä laitteen mahdollisista 

vahvuuksista. Koska tiedostimme omat ennakkokäsityksemme, pyrimme 

erityisen tarkasti ja avoimesti käsittelemään saamaamme tietoa laitteesta työn 

kaikissa osioissa.  

Työmme prosessi eteni hitaasti, mutta olimme asian näin suunnitelleetkin. 

Muutama takapakki hidasti työtämme huomattavasti, kuten tutkimuslupiemme 

häviäminen yhdellä Uudenmaan toimistolla, jonka takia työ hidastui muutamalla 

kuukaudella. Pidimme kuitenkin kokoajan aikataulun selvänä ja teimme 

opinnäytetyötä samalla koulun sekä omien töidemme välissä. Tiedostimme omat 

voimavaramme emmekä lähteneet kiirehtimään asian kanssa. Pystyimme myös 

antamaan ja vastaanottamaan palautetta sujuvasti toinen toiseltamme joka 

vahvisti työntekoamme entisestään.  

7.1 Ammatillinen kehitys 

Opinnäytetyömme on opettanut meille molemmille tiimityöskentelyä ja 

organisointikykyä. Työn tuottaminen oli pitkä ja monivaiheinen prosessi, jossa 

pettymysten ja onnistumisten määrät vaihtelivat useasti. Jaoimme tehtävät ja 

vastuualueet jo alusta alkaen oman osaamisemme perusteella meille parhaalla 

tavalla ja sovitimme ne omiin aikatauluihimme.  Tämä paransi kykyämme 
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työskennellä ja suunnitella omaa osuutta työstämme. Osuuksien rakenteet ja 

sisällön tarkastimme ja päätimme lopuksi yhdessä. 

Opinnäytetyötä tehdessämme pääsimme parantamaan omaa ammatillisuutta 

sisällyttämällä siihen uuden osa-alueen missä emme olleet kummatkaan ennen 

työskennellyt. Työssämme pääsimme tutkimaan ja havainnoimaan niin 

erityisopetusta kun kehitysvammaispuolta uudella tavalla. Opimme paljon uutta 

erityisesti kehitysvammaisen lapsen kohtaamisesta, erityisopetuksen rakenteista 

sekä osallisuuden käsitteestä. Pääsimme useasti seuraamaan millaisia erilaisia 

tapoja on auttaa kehitysvammaisia lapsia sekä minkälaisia diagnooseja sekä 

kykyjä heillä on. Lasten tapaamiset sekä ammattilaisten haastattelut olivat 

ehdottomasti oman ammatillisuutemme paras kehittäjä. Vaikka olemmekin 

opiskelleet samoja asioita pitkään koulussa, oli meille käytäntö silti parempi tapa 

oppia uutta. Samalla saimme kokemusta projektityöstä ja siitä mitä vaaditaan, jos 

halutaan kehittää jotakin uutta tai muokata vanhaa.  Opimme, että aluksi pitää 

purkaa rakenteet aivan kokonaan ja aloittaa aivan perusasioista. Erityisesti jos 

kyseessä on uusi asia, johon ei voi hyödyntää usein vanhaa tietoa. Vastuu uuden 

asian rakentamisesta sekä sen jatkon kehittämisen mahdollisuuden luomisesta 

olivat aluksi vaikeita asioita käsittää. Mitä pidemmälle me kuitenkin menimme 

asiassa ja mitä paremmat tukiverkostot loimme ympärillemme, sitä helpommaksi 

työ muuttui. Sama asia kävi opinnäytetyön kanssa. Meillä oli projektin aikana 

suuri määrä kanssaopiskelijoita ja valmistuneita tukemassa sekä auttamassa 

meitä eteenpäin. Samalla myös koulusta saimme opettajilta korvaamattomia 

määriä tukea.  

Oman ammatillisuuden kannalta saimme paljon teoreettista luku ja 

sovellustaitoa. Työtä tehdessämme meidän oli pakko käyttää monia eri tapoja 

kerätä tietoa monista eri paikoista. Tätä tietoa piti myös oppia soveltamaan ja piti 

oppia erottelemaan tarvittava teksti tarpeettomasta. Meidän oli pakko lähteä 

usein etsimään haluamaamme tietoa englanniksi tai sitten meidän piti pohtia 

vastaavanlaisia tutkimuksia, joista voisi jollakin tasolla olla hyötyä omaan 

työhömme, koska aiheeseen suoranaisesti liittyviä tutkimuksia oli olemassa 
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todella vähän.  Opimme myös paljon uusia menetelmiä pohtiessamme omalle 

työllemme sopivinta sekä kokemusta yhdenlaisen haastattelumenetelmän 

käytöstä. Litteroinnit sekä analyysimenetelmät olivat myös meille kummallekin 

aivan uusia käytäntöjä, joita emme olleet ennen tehneet.  

Opinnäytetyö oli suuri koetus sekä opetus meille. Työ oli pitkä ja sen tekeminen 

oli samaan aikaan hyvin mielenkiintoista ja puuduttavaa. Työn pituus ja siihen 

alussa asettamamme tavoitteet vaativat useita matkustusreissuja sekä paljon 

etsimistä, jotka olivat meille työn kaikista eniten energiaa vaativin vaihe. Samaan 

aikaan työssä tutkittavasta laitteesta tuntui kokoajan löytyvän jotain uutta ja 

mahtavaa, joka motivoi meitä tekemään työtämme entistä tarkemmin. Erityisesti 

tapaamisien järjestämisessä sai huomata kuinka usein voi joutua pettymään tai 

kuinka monta kertaa sinun itse on jaksettava muistuttaa ja tuoda omaa 

mielipidettäsi esille halutessasi jotain. Mielestämme tämä pätee useasti myös 

työelämässä, joten otimme tämän asian enemmänkin opetuksellisena kuin 

haitallisena. Kaiken kaikkiaan opinnäytetyö tarjosi meille tilaisuuden koota kaikki 

oppimamme tieto yhteen isoon työhön sekä mahdollisuuden avata omaa 

sosiaalialan maailmankuvaa vielä enemmän.  
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LIITE 

LIITE 1 Teemahaastattelu ja apukysymykset: 

KÄYTTÖÖNOTTO 

 

Miksi laite otettiin käyttöön koulussanne? 

 

Mitä varjopuolia laitteen hankinnassa kouluun on? Miksi sitä ei voisi tai kannata 

hankkia? 

 

OSALLISUUS 

 

Onko iPadista ollut hyötyä opiskelijoille sosiaalisesta näkökulmasta? 

 

Lisääkö laite lapsen osallisuutta koulussa ja jos lisää niin miten? 

 

OPETUSKÄYTTÖ 

 

Mitä sovelluksia teidän luokassanne käytetään eniten? Miksi? 

 

Onko laite edistänyt tai tuonut esille oppilaassa oppimisen kannalta tärkeitä 

tekijöitä? 
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Laite erityisopetuksessa 

 

1) Mitä hyvää? 

 

 

 

2) Mitä huonoa? 

 

 

KEHITYSMAHDOLLISUUDET 

 

Suosittelisitko laitetta käytettäväksi esimerkiksi kehitysvammaistyöhön? 

 

Onko laitteessa mitään kehitettävää ja jos on niin mitä? 

 


