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Lyhenteet 

TVT Tieto- ja viestintätekniikka. Kaikki ne elektroniset mediat, joita voidaan 

käyttää apuna tietojenkäsittelyssä. 

WLAN Wireless local area network. Langaton lähiverkkotekniikka, jolla erilaiset 

verkkolaitteet voidaan yhdistää ilman kaapeleita.  

QR Quick Response. Kaksiuloitteinen kuviokoodi, joka luetaan älypuhelimen 

viivakodin lukijalla.  
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1 Johdanto 

Vantaan kaupunki on hankkinut syksyn 2014 aikana yli 16 000 tablettia varhaiskasva-

tuksen, perusopetuksen, lukioiden ja ammattiopisto Varian käyttöön. Kouluille tulee 

myös avoin langaton verkko, joka on myös asukkaiden käytettävissä. Opetussuunni-

telman uudistuminen vuonna 2016 asettaa myös opetukselle erilaisia vaatimuksia, kun 

tieto- ja viestintätekniikka otetaan huomioon jokaisessa oppiaineessa erikseen. Myös 

ensimmäiset sähköiset ylioppilaskokeet otetaan käyttöön syksyllä 2016. Nämä ovat 

askelia, joilla siirrytään kohti uudenlaista oppimista ja opetusta.  

Kyseessä on Suomen ensimmäinen näin suuri laitehankinta opetuskäyttöön. Tässä 

insinöörityössä tutkin tablettien käyttöönoton sujuvuutta. Tarkastelukohteena on myös 

opettajille järjestettävän laitekoulutuksen vaikutus käyttöönottoon. Laitteen käyttöönot-

tokoulutuksesta vastasi Edutaito. Ensimmäisenä koulutettiin koulujen nimeämät tablet-

yhdyshenkilöt. Heidän tehtävänään oli opastaa kouluillaan laitteiden käyttöönottoon 

liittyvissä asioissa. Nämä henkilöt koulutettiin marras-joulukuussa 2014. Tammikuussa 

2015 käynnistyivät koko opetushenkilöstölle suunnatut laitekoulutukset, joista vastasi 

myös Edutaito. 

Tutkimus tehtiin havainnoimalla tablettien käyttöönottoa kahden alakoulun yhteensä 

kuudessa eri luokassa. Alakoulut valikoituivat tarkastelunkohteeksi työhön sen vuoksi, 

että niissä luokanopettajat opettavat suurinta osaa oppiaineista, kun taas yläkoulun 

puolella on enemmän aineenopettajia.  

Kun havainnointien kohteena olevien luokkien opettajat olivat käyneet laitekoulutuk-

sessa, lähetettiin heille sähköisesti kysely laitekoulutuksesta sekä käyttötarkoituksista. 

Työn tilaajana on Vantaan kaupungin sivistysvirasto, jota kiinnosti erityisesti käyttöön-

oton sujuminen. 

Työ sisältää tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön teoriaa, tablettien soveltuvuutta 

kirjallisuuslähteiden perusteella, taustaa tablettien hankinnasta ja käyttöönotosta sekä 

koulutusprosessista. Tämän jälkeen työssä tutkitaan laitteiden käyttöönottoa, toteutu-

neita käyttötarkoituksia, koulutuksen hyödyllisyyttä sekä hankkeen aikana ilmenneitä 

haasteita. Loppu sisältää yhteenvedon pohdintoineen saaduista tuloksista ja asioista, 

joihin kannattaa kiinnittää huomiota tulevissa vastaavissa hankkeissa.  
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2 Tieto- ja viestintätekniikka opetuksessa 

Tieto- ja viestintätekniikalla (TVT) tarkoitetaan kaikkia niitä elektronisia medioita, joita 

voidaan käyttää apuna tietojenkäsittelyssä. Tieto- ja viestintätekniikan asema ei ole 

tähän asti vakiintunut perusopetuksen valtakunnallisessa opetussuunnitelmassa. Tä-

hän mennessä perusopetuksen opetussuunnitelmassa tieto- ja viestintäteknologia on 

mainittu osana eri oppiaineiden opetusta. Vuoden 2004 opetussuunnitelmassa kerro-

taan, että työtapojen tulee edistää tieto- ja viestintätekniikan taitojen kehittymistä. [1, s. 

19.] Opetushallituksen luonnoksessa perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiksi 

vuodelle 2014 puolestaan on mainittu yhtenä perusopetuksen tehtävänä olevan tieto- 

ja viestintäteknologian osaaminen [2, s. 14].  

Vuonna 2013 Opetushallituksen sisäinen tieto- ja viestintäteknologian tiimi aloitti työn-

sä. Sen tehtävänä on selkeyttää tieto- ja viestintäteknologian opetussuunnitelmalinja-

uksia ja tuoda niitä koskevat sisällöt esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelman perus-

teisiin. Opetussuunnitelma uudistuu vuonna 2016. Siinä painotetaan vuorovaikutustai-

toja ja yhdessä tekemistä sekä kasvamista kestävämpään elämäntapaan. [3.] 

2.1 Opetusteknologia 

Opetusteknologiasta puhutaan usein koulutusteknologiana (engl. educational techno-

logy), joka erään määritelmän mukaan on teknologisten välineiden tehokasta käyttöä 

oppimisessa. Käsitteenä se sisältää erilaiset työkalut, kuten median, laitteita ja verkko-

laitteet kuin myös teoreettisesta näkökulmasta niiden tehokkaan soveltamisen. [4.] 

Oppimisympäristö liittyy olennaisena osana TVT:n opetuskäyttöön, sillä opetuksessa 

hyödynnetään yhä enemmän mobiililaitteita, kuten tabletteja ja oppilaiden omia laitteita. 

Oppimisympäristö-käsitteellä tarkoitetaan erilaisia suunniteltuja tiloja, paikkoja, yhteisö-

jä tai toimintatapoja, joiden tarkoituksena on tukea ja edistää oppimista. Perinteinen 

luokkatila voidaan nähdä oppimisympäristönä, mutta myös ympäröivän yhteiskunnan 

tilat ja paikat toimivat oppimisympäristönä. Yhteistä ympäristölle on, että se luo oppi-

mista tukevan sosiaalisen yhteisön sekä ympäristön käyttö on didaktisesti ja pedagogi-

sesti hyvin suunniteltu. Suotuisten fyysisten, paikallisten ja sosiaalisten olosuhteiden on 

todettu auttavan luovuuden ja innovatiivisuuden kehittymisessä. Ollaankin siirtymässä 
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tavanomaisesta opettaja- ja luokkahuonekeskeisestä opetuksesta eri oppimisympäris-

töjen hyödyntämiseen. [5.] 

Laakso on TVT:n opetuskäytön asiantuntija, ja hän on esitysmateriaalissaan käsitellyt 

mobiilioppimisen pedagogiikkaa. Mobiilioppimisen eli m-pedagogiikan lähtökohtana on 

suunnitella oppijan oppimisprosessi. Perinteinen luokkahuonepedagogiikka on didakti-

sesti perustunut opettajan toiminnan ja opetusprosessin suunnitteluun. Mobiilioppimi-

sessa oppija nähdään mobiilina, ja laite on ajattelun työkalu. Mobiililaite on työkalu, 

jonka avulla oppimisprosessi saadaan autenttiseen ympäristöön sekä autenttisiin op-

pimistilanteisiin. [6, s. 6.]  

Laakson mukaan mobiililaite nähdään osana identiteettiä, kun kurssin ajaksi laite saa-

daan omaksi. Laitteet myös motivoivat ja niitä halutaan kantaa mukana. Mobiilioppimi-

sessa on havaittu huomattavia eroja vuorovaikutuksessa, kun niihin tutustutaan nope-

ammin ja laajemmin. Mobiilioppimisen myötä myös vertaisoppiminen on lisääntynyt. 

Laakso viittaa OTE-hankkeeseen, jossa tutkittiin mobiilioppimista. Siinä osa opettajista 

näki muutoksia opetus- ja ohjausprosessissa. Luennointi on vähentynyt mobiilioppimi-

sen myötä ja oppilaat ovat näin päässeet heti tekemään. Opettajakeskeisyydestä ol-

laan siirtymässä enemmän oppilaskeskeisyyteen. Mobiilioppiminen kannustaa myös 

aitoihin työelämän kaltaisiin toimintatapoihin. Se mahdollistaa myös oikea-aikaiseen ja 

välittömään ohjaukseen. [6, s. 8-9.] 

Sen lisäksi, että mobiililaitteita hyödyntämällä opetuksessa opitaan käyttämään itse 

laitteita, tuo se myös muita ulottuvuuksia oppimiseen. Yhteisöllistä oppimista on tutkittu 

jo jonkin aikaa ja kirjallisuudessa usein viitataan sen hyötyihin. Lipponen ja Lallimo ovat 

artikkelissaan määritelleet yhteisöllisen teknologian välineiksi, jotka mahdollistavat mo-

nien ihmisten joko eriaikaisen eli asynkronisen tai samanaikaisen eli synkronisen työs-

kentelyn [7, s. 167]. Yhteisöllistä oppimista käsitellään laajemmin tablettien soveltuvuu-

desta opetukseen liittyvässä kappaleessa.  

Vuonna 2012 Yle uutisoi, että Suomea on pidetty tieto- ja viestintätekniikan kärkimaa-

na, mutta sen hyödyntäminen opetuskäytössä on ollut Suomelle suuri haaste. Moni 

koulu on soveltanut tekniikkaa opetuksessaan melko heikosti. Taitoja aiotaan tulevai-

suudessa hioa entisestään, sillä TVT liitetään opetussuunnitelmaan. Monet koulut osal-

listuvat kuitenkin erilaisiin tieto- ja viestintätekniikan kehityshankkeisiin. Ongelmana on 

kuitenkin se, että alueellisesti on suuria eroja. Toiset koulut osallistuvat moniin erilaisiin 
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TVT:n kehityshankkeisiin ja oppilailla on näin mahdollisuus esimerkiksi käyttää tietoko-

neita ja tabletteja. Joissain kouluissa oppilailla ei ole mahdollisuutta käyttää näitä laittei-

ta ja oppilaiden tasa-arvoisuuteen tulisikin kiinnittää huomiota. [8.]  

2.2 Opettajat ja opetusteknologia 

Opetushallitus on vuonna 2014 esitellyt tieto- ja viestintäteknologiaa ja perusopetuksen 

uuden opetussuunnitelman perusteita. Esityksessä on pohdittu mm. sitä, miten oppilai-

den käsitys koulusta on muuttunut teknologisoitumisen myötä. Tulivuoren mukaan erot 

peruskoululaisten oppimaan oppimisessa ovat kasvaneet erityisesti yksilöiden ja luok-

kien välillä. Oppilaat eivät näe koulua enää yhtä keskeisessä asemassa elämässään 

kuin ennen. Näin koulujen on kilpailtava mm. internetin ja sosiaalisen median tarjoa-

man lähes rajattoman tiedon ja viihteen kanssa. Koulu näyttäytyykin lapsille ja nuorille 

digitaalisena tyhjiönä. Jos kouluun voidaan siis tuoda digitaalisia välineitä, koulun ase-

ma nuorten silmissä tulee keskeisemmäksi. [9.]  

Samassa Opetushallituksen esityksessä Kaarakainen esittelee digitaalisen oppimisen 

ja pedagogiikan vahvuuksia ja heikkouksia, mutta myös mahdollisuuksia ja uhkia. Vah-

vuuksina nähdään kansallinen teknologisoitumisen aste, sillä teknologisoituminen on 

edennyt pitkälle maailmanlaajuisesti. Olemassa on jo infrastruktuuria toteuttaa digitaa-

lista oppimista ja kouluissa on jo jonkin verran teknologista varustelua. Yksi vahvuuk-

sista on myös se, että kodeissa on aktiivista tietoteknologian käyttöä. 

Heikkouksina kuitenkin saattaa olla toimintatapojen sirpaleisuus. Opettajat ovat kasva-

neet kulttuuriin, jossa he tekevät yksin asioita ja tästä on vaikea luopua. Tähän liittyy 

myös opettajakeskeisen opetusteknologian käyttö. Teknologian käyttö voi olla yhteisöl-

listä, mutta monesti se on melko opettajakeskeistä. Lisäksi opettajat näkevät teknologi-

an usein vain viihteellisenä ja sitä käytetään pedagogisesti vähän.  Viihteellisen tekno-

logian lisäksi hyötyjä aliarvioidaan eikä uskota, että siitä saisi pedagogista hyötyä. 

Digitaalinen oppiminen antaa kuitenkin monia eri hyötyjä. Luokilla on eritasoisia oppijoi-

ta, ja teknologia mahdollistaa sen, että he voivat työskennellä omalla tasollaan häirit-

semättä muita oppilaita. Informaation lukutaito ja ICT-lukutaito kehittyvät digitaalisen 

oppimisen myötä. [9.] Pirjo Sinko on äidinkielen ja kirjallisuuden opetusneuvos sekä 

puheenjohtaja opetussuunnitelmatyöryhmässä, joka suunnittelee laaja-alaisia luku- ja 
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kirjoitustaitoja. Hän korostaa sitä, että pelkkä lukutaito ei enää riitä, vaan lasten ja nuor-

ten tulee myös pystyä erilaisten tekstien tulkintaan ja tuottamiseen. Tekstit eivät rajoitu 

vain tulosteisiin vaan on myös puhuttuja, audiovisuaalisia, perinteisiä ja digitaalisia 

tekstejä. Uuteen opetussuunnitelmaan on lisätty uusi laaja-alainen osaamisalue, moni-

lukutaito. Sen mukaan lukutaito on laaja-alaista ja koko koulun yhteisvastuualuetta. 

Siksi opetussuunnitelmauudistuksessa monilukutaito koskee jokaista oppiainetta. Tällä 

tavoin pyritään myös varmistamaan se, että peruskoululaisten sekä luetun ymmärtämi-

sen että kirjoittamisen taidot paranisivat, koska ne ovat nyt huononemassa. [10.] 

Kuvallinen lukutaito alkaa kehittyä ennen kirjoitetun kielen lukutaitoa ja kuullun ymmär-

täminen edeltää luetun ymmärtämistä. Sinko pitää monilukutaitoa elinikäisenä proses-

sina sekä myös tekniikkalajina. Välineet tuovat iloa ja hyötyä niin tuottamiseen kuin 

tulkintaan, mutta niitä on kuitenkin osattava käyttää oikein. Kirjoittajan on hallittava se-

kä käsin että näppäimistöllä kirjoittaminen, ja vanhat tekniikat toimivat uusien tekniikoi-

den rinnalla. Opettajan tuleekin pitää huolta myös oman lukutaitonsa kehittymisestä ja 

hallittava monilukutaidon kirjo johdattaessaan oppilaitaan monimedialliseen tekstimaa-

ilmaan ja uusiin lukutaitoihin. [10.] 

Lisäksi digitaalisen oppimisen yhteydessä tapahtuu kehitystä tiedonhaussa ja -

arvioinnissa, kun käytetään digitaalista oppimista hyödyksi. Oppilaat pääsevät myös 

toimimaan aktiivisemmin, jos heillä on digitaaliset oppimisvälineet. Mahdollisuutena 

nähdään myös oppilaskeskeisen teknologian hyödyntäminen, kun käytetään digitaalis-

ta oppimista. Se tuo myös uusia ulottuvuuksia, kuten ilmiö- ja ongelmakeskeisen opis-

kelun sekä opettajan asiantuntijaroolin vahvistamisen. Opettajan roolin nähdään muut-

tuvan teknologisoitumisen myötä. [9.] 

Kaarakaisen mukaan digitaalisella oppimisella on myös uhkia, kuten asenteet tai pelot, 

jotka kohdistuvat teknologiaan. Uhkana nähdään myös se, että teknologiaa käytettäi-

siin vain teknologian takia. Tällöin teknologian käytöllä ei olisi sisältöä. Myös digitaali-

sen kuilun syventäminen nähdään uhkaavana. [9.] 

2.2.1 Opettajien uudet roolit 

McGhee ja Kozma ovat pohtineet artikkelissaan opettajan ja oppilaan muuttuneita roo-

leja luokassa, jossa käytetään teknologiaa. Erityisesti he ovat kiinnostuneita, kuinka 

tietokoneperusteisten teknologiat voivat mahdollistaa ja rajoittaa innovatiivisia pedago-
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gisia käytäntöjä. Nykyään on mahdollista päästä käsiksi tietoon, esittää sitä, prosessoi-

da ja kommunikoida aivan uusilla tavoilla. Nämä ominaisuudet tekevät mahdolliseksi 

etsiä ja järjestää tietoa, analysoida dataa, esittää ideoita, simuloida monimutkaisia jär-

jestelmiä sekä kommunikoida muiden kanssa. Nämä mahdollistavat uusia opetuksen ja 

oppimisen tapoja – uutta toimintaa ja tuotteita sekä uudenlaista oppimista. [11.] 

Oppilaat ratkaisevat monimutkaisia, aitoja ja poikkitieteellisiä ongelmia, sen sijaan, että 

he keskittyisivät vain tietyn oppiaineen alueen tiedonhankintaan. Myös opettajat laitta-

vat projekteja alulle, järjestävät pääsyn sopiviin lähteisiin ja luovat organisaatioraken-

netta ja tukea, joka voi auttaa oppilaita menestymään. Ennen opettajan rooli nähtiin 

vain tiedon jakajana. Tämä näkemys muuttaa oppimiskäsityksiä rutiininomaisesta tie-

don ulkoa opettelusta tiedon luomisen prosessiin. Teknologialla on suuri merkitys, kos-

ka se tarjoaa oppilaille välineet ja tiedon, jotka tukevat heitä ongelmanratkaisussa, 

viestinnässä, yhteistyössä ja tiedon luomisessa. Opettajille se puolestaan tarjoaa työ-

kaluja, jotka voivat muuttaa opetusrooleja, opetussuunnitelmia ja käytäntöjä. [11.] 

Ghee ja Kozma kertovat tutkimuksista, joissa monet innovatiivisista kouluista käyttivät 

teknologiaa tukeakseen projekti- tai tutkimustyyppistä oppimista. He käyttivät tutkimuk-

sissaan kuutta tapausta. Opettajien muuttuneet roolit olivat vaikeammin määritettävissä 

kuin oppilaiden. Opettajat säilyttivät monia tavanomaisista rooleistaan, kuten luokan 

johtajan, luennoitsijan ja keskustelun johtajan roolit. He kuitenkin käyttivät useita uusia 

rooleja luokassa, joissa he hyödynsivät innovatiivisia teknologialla tuettuja käytäntöjä. 

Uusiksi rooleiksi tunnistettiin mm. opetuksen suunnittelija, valmentaja, työtoveri, ryh-

mäkoordinaattori, neuvoja sekä tarkkailija- ja arviointiasiantuntija. Opetuksen suunnitte-

lijan rooli on yksi yleisimmistä uusista opettajan rooleista. Siinä opettajien täytyy hah-

motella, suunnitella ja organisoida käyttääkseen ja integroidakseen tehokkaasti tekno-

logiaa luokissaan. Haasteena onkin se, miten opettajat pystyvät omaksumaan näitä 

uusia rooleja teknologisoitumisen myötä. [11.] 

Nämä opettajan eri roolit yhdenmukaistavat oppilaiden uusia rooleja ja ovat olemassa 

niiden rinnalla. Lisäksi opettajan uudet roolit esiintyvät päällekkäin oppilaiden erilaisten 

uusien roolien kanssa. Esimerkiksi opettajan valmentajan, opetuksen suunnittelijan ja 

tarkkailija- ja arviointiasiantuntijan roolit täydentävät ja tukevat oppilaan omaa oppijan 

roolia. Tämä yhteys havainnollistetaan opettajien ja oppilaiden vuorovaikutuksessa 

yhdessä oppimisessa ja yhteistyössä yhdessä heidän tutkimuskohteessaan, Joshuan 

Junior -lukiossa. [11.] 
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Oppilaan ryhmän jäsenen rooli puolestaan yhdistetään opettajan opetuksen suunnitteli-

jan, työtoverin ja ryhmäkoordinaattorin rooleihin. Toisessa tutkimuskohteessa, Walnut 

Grovessa, on keskitytty ryhmien yhdessä työskentelyyn projektioppimisen toimintoihin. 

Sitä pidetään hyvänä esimerkkinä siitä, kuinka sekä opettajan että oppilaan uudet roolit 

toimivat. Neuvojan, opetuksen suunnittelijan, ryhmäkoordinaattorin ja työtoverin roolit 

liittyvät ja tukevat tiedon luojan ja johtajan roolia. Joissakin kouluissa myös opettajilla 

on useita rooleja, ja ne tarjoavat puitteet, joissa sekä oppilaiden että opettajan uudet 

roolit ovat läsnä tukeakseen projekti- ja poikkitieteellistä oppimista teknologian avulla.  

[11.]  

Ilomäki ja Lakkala ovat tutkineet tietotekniikan roolia opetuksessa ja opettajuudessa. 

Myös he ovat tarkastelleet opettajan roolin muuttumista teknologisoitumisen myötä. 

Opettajalla nähdään olevan ainakin kolme erilaista ja uutta roolia. Ensimmäisenä näh-

dään opettajan rooli ohjaajana tietokoneavusteisessa opetuksessa. Tietokoneiden 

yleistyessä 1980-luvulla, teknologian opetuskäyttöön muodostui kaksi linjaa: tietoko-

neavusteinen opetus ja tietokoneiden käyttäminen työvälineenä. Näistä ensimmäisenä 

mainittu painottui tavallisesti yksilölliseen oppimiseen, koska yleensä oppilaat työsken-

telivät tietokoneella yksinään suorittaen tehtäviä opetusohjelman korvatessa osittain 

opettajan opetusta. Tällaisessa opetustavassa yleistä on ollut, että opettaja kiertää 

luokassa ja auttaa oppilaita tarvittaessa, kun itse ohjelman ohjaus ei ole ollut riittävää. 

Tyypillistä ohjaukselle oli, että opettaja pyrki tukemaan oppilaan omaa ongelmanratkai-

suprosessia antaen vinkkejä ja tukea vain sen verran, että oppilas pääsi eteenpäin 

ohjelmaa käyttäen. Oppilaan toimintaan sisältyi näin ollen sekä itse opetusohjelman 

käyttö että vuorovaikutus opettajan kanssa. [12, s. 196–200.] 

Edellä kuvattu opetustilanne auttaa hahmottamaan teknisten opetussovellusten merki-

tystä opettajan kannalta. Häneltä vaaditaan ymmärrystä niin opetusohjelman pedago-

gisista mahdollisuuksista ja rajoituksista kuin kykyä integroida ohjelman käyttöä oppi-

misympäristön muihin elementteihin. Näin opettaja tukee oppimisprosessia ja häneltä 

vaaditaan myös taitoa mukauttaa omaa ohjaustaan kunkin oppilaan tilanteen mukai-

sesti. [12, s. 196–200.] 

Toisena roolina opettajan on nähty olevan resurssina ja organisoijana tietokoneiden 

työvälinekäytössä ja projektityöskentelyssä. 1990-luvulla yleistynyt tietoverkkojen hyö-

dyntäminen opetustyössä ja tietokoneiden käyttö työvälineenä ovat ominaista työtavoil-

le, joille tyypillistä ovat projektityyppiset tehtävät ja tosielämän ilmiöihin liittyvien teemo-
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jen käsittely. Siinä oppilailla on suhteellisen suuri autonomia ja vastuu työskentelystä, 

he hankkivat itsenäisesti tietoa ja tekevät keskenään yhteistyötä. Opettajan rooli tällai-

sessa työskentelyssä on organisoida oppilasryhmiä, järjestää heille resursseja ja väli-

neitä sekä antaa ohjeita tehtävän tekemiseksi. Opettajat ohjaavat ja auttavat kuitenkin 

vain tarvittaessa, samalla luottaen oppilaiden omatoimisuuteen. Onkin todettu, että 

projektityyppisessä työskentelyssä opettajan ohjaustavalla on suuri merkitys siihen, 

millaisia tietoja ja taitoja oppilaat sisäistävät. [12, s. 196–200.] 

Kolmantena on mainittu rooli, jossa opettaja toimii työskentelykulttuurin luojana ja asi-

antuntijamallina yhteisöllisessä tiedonrakentelussa. Viime vuosina on pedagogisesti 

ryhdytty painottamaan oppimisen sosiaalisia ja kulttuurisia piirteitä sekä tietotyön taito-

ja. Sen sijaan aikaisemmin korostettiin yksilön oppimista ja kognitiivisia prosesseja. 

Viime vuosina TVT:aa on otettu käyttöön opetuksessa ja oppimisen tueksi erityisesti 

yhteisöllisen tiedonrakentelun välineinä. Ilomäki ja Lakkala viittaavat tässä yhteydessä 

Kozmaan, jonka mukaan ratkaiseva muutos opettajan ja oppilaiden toiminnassa tekno-

logian opetuskäytössä tapahtuu vasta, kun tuetaan ongelmakeskeistä ja tutkivaa työs-

kentelyä, tuotosten kehittelyä, kriittistä oman toiminnan arviointia ja yhteisöllistä työs-

kentelyä. [12, s. 196–200.] 

Tällaisessa toiminnassa opettajan tehtävänä on luoda edellytykset oppilaiden yhteisöl-

liselle tiedontuottamiselle sekä tarjota tukea ja malleja asiantuntijakulttuurin toiminta-

käytännöistä. Hänen tehtävänään ei niinkään nähdä varmistamassa tiettyjen asiasisäl-

töjen oppimista. Opettajan ei tarvitse noudattaa suunnittelussa tarkasti määriteltyjen 

oppisisältöjen ja tehtävien suunnittelua, vaan hän voi hyödyntää siinä koko oppimisym-

päristön ja oppimisyhteisön toimintaa tukevien kriittisten elementtien rakentamista ja 

organisointia. On havaittu, että tavanomaisen luento-opetuksen ja projektioppimiseen 

tottuneen opettajan on omaksuttava hyvin toisenlaisia organisointi- ja ohjauskäytäntöjä 

tukeakseen tuloksellisesti sekä tutkivaa että yhteisöllistä ja jaettua työskentelyä. [12, s. 

196–200.] 

TVT:aa hyödyntävällä opettajalla on haastava tehtävä hallita teknologian tukema yhtei-

söllinen oppimistilanne erilaisina toisiaan täydentävinä tehtävinä, toimijoina ja element-

teinä. Näiden yhteistoiminta tuottaa sen, mitä voidaan nimittää oppimistoiminnan loppu-

tulokseksi. Tämän toteuttamiseksi tarvitaan aikaa ja resursseja opetuksen suunnitte-

luun sekä jatkuvaa pedagogista koulutusta ja yhteistyötä kollegoiden kanssa. [12, s. 

196–200.] 
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2.2.2 Koulun toimintakulttuurin merkitys 

Valtioneuvosto teki vuonna 2007 päätöksen tietoyhteiskuntapolitiikan tavoitteista. Yh-

tenä tavoitteista oli vuosien 2007–2011 TVT:n opetuskäytön pilottihanke, ja sen pohjal-

ta arvioitiin mahdollisuuksia lisätä tietokoneiden ja tietoverkkojen käyttöä opetuksessa. 

Arjen tietoyhteiskunnan neuvottelukunta halusi, että hanke koskee laajasti TVT:n hyö-

dyntämistä opetuksessa ja sen kehittämisessä. Kansallisessa tieto- ja viestintäteknii-

kan opetuskäytön suunnitelmassa esitetään hankkeen tuloksena syntyneet strategiset 

linjaukset ja toimenpiteet. [13, s. 2.] 

Koulun toimintakulttuuri ja johtajuus on yksi suunnitelman strategisista linjauksista ja 

sen yhteydessä esitetään myös toimenpide-ehdotukset [13, s. 2]. TVT voi parhaimmil-

laan osallistaa opettajia ja oppilaita aktiivisesti koulun toiminnan kehittämiseen. Uudet 

käyttötavat muuttavat kuitenkin koulun toimintakulttuuria ja -tapoja. Vakiintuneet toimin-

tatavat voivat olla hidasteena tai esteenä uusien toimintatapojen käyttöönotossa. Ope-

tuksen järjestäjän tehtävänä on selvittää mahdolliset muutoksen esteet uusien toiminta-

tapojen käyttöönotolle ja etsiä ratkaisua niiden voittamiseksi. Siinä voivat auttaa esi-

merkiksi valtakunnalliset ja alueelliset toimijat. TVT:n käyttöönoton onnistumisessa 

oppilaitosjohdolla on suuri merkitys. Johto ja sen tuki vaikuttavat myönteisesti opettaji-

en asenteisiin ja edistävät näin hyvien käytänteiden leviämistä koulun arkeen. [13, s. 

32–33.] 

Oppilaitosjohdolla tulee olla vahva visio TVT:n roolista opetuksessa, opiskelussa, hal-

linnossa sekä koulun toimintakulttuurin kehittämisessä. Johto tarvitsee strategiset linja-

ukset, tahtoa pitkäjänteiseen kehittämiseen sekä tietoa siitä, miten tavoitteeseen pääs-

tään. [13, s. 32–33.] 

Toimenpide-ehdotuksina näille linjauksille on mm. opettajien välisen yhteistyön lisää-

minen. Se voidaan saavuttaa antamalla vastuuta ja hyödyntämällä opettajatiimejä ope-

tuksen järjestämisessä. Sen lisäksi voidaan kehittää myös muita menetelmiä, joilla tue-

taan ja mahdollistetaan opettajien yhteisöllisyyttä. Toisena toimenpide-ehdotuksena on 

sisällyttää TVT:n opetuskäyttö osaksi paikallisia suunnitelmia. Tämä toteutuu vuonna 

2016, jolloin uusi opetussuunnitelma tulee voimaan. Siinä on sisällytetty TVT:n opetus-

käyttö osaksi paikallista suunnitelmaa. [13, s. 32–33.] 
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Opetusta, opiskelua ja viestintää voidaan parantaa kehittämällä opetustoimen ja oppi-

laitosjohdon osaamista sekä informoimalla TVT:n mahdollisuuksista ja hyödyistä. Suo-

siteltavaa on myös laatia poliittisille päättäjille, opetuksen järjestäjille ja oppilaitosjoh-

dolle konkreettinen tietopaketti. Sen tulisi käsitellä TVT:n ja median käyttömahdolli-

suuksia opetuksessa. Viimeisenä ehdotuksena kerrotaan koulun johtamiskulttuurin 

vahvistaminen tukemalla johtajuutta ja tiimityöskentelyä vertaistukijärjestelmän avulla. 

Tavoitteena on lisätä muutosjohtamisen koulutusta, joka tukee strategista johtajuutta 

sekä tukea koulun johtamiskäytänteiden kehittämistä uusinta tekniikkaa hyväksikäyttä-

en. Kuvasta 1 nähdään yhteenveto suositelluista toimenpiteistä. Näillä toimenpide-

ehdotuksilla saavutetaan yhteisöllinen toimintakulttuuri, strateginen johtajuus ja otetaan 

TVT käyttöön.  [13, s. 32–33.]  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 1. Yhteenveto toimenpiteistä. [13, s. 32] 

2.3 Käytössä oleva opetusteknologia 

Vantaan kaupungin sivistystoimi on tehnyt tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön 

suunnitelman vuosille 2013–2016. Se on koettu tärkeäksi, sillä tieto- ja viestintäteknii-
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kan opetuskäytön mahdollisuudet ja opetukseen kohdistuvat odotukset ovat muuttu-

neet. Suunnitelmassa määritellään keskeiset tavoitteet. Sen tehtävänä on ohjata ope-

tusta, kehittämistä, johtamista sekä toimintakulttuuria. [14, s. 3.] 

Vuoden 2012 lopulla Vantaan alakouluilla oli laskennallisesti yksi työasema kahdeksaa 

oppilasta kohden ja yläkouluilla yksi työasema kuutta oppilasta kohden. Näiden lisäksi 

jokaisessa yleisopetuksen luokassa on opettajan työasema, joka on yleensä pöytäko-

ne. Harkinnassa oli, että jokaiselle opettajalle tarjottaisiin kaupungin puolesta kannetta-

va tietokone, joka mahdollistaisi opetuksen suunnittelun paikasta ja ajasta riippumatta. 

Tämän kustannukset vuositasolla olisivat olleet noin 200 000 euroa. Opettajille ei han-

kittu kannettavia tietokoneita vaan tablet-projektin myötä jokaiselle päätoimiselle opet-

tajalle hankittiin henkilökohtainen tabletti. Monet kouluista ovat luopuneet perinteisistä 

atk-luokista ja valinneet kannettavia tietokoneita tai sijoittanut työasemat luokkatiloihin. 

Oppimisympäristöä ei nähdä pelkkänä luokkatilana, vaan oppiminen ja opiskelu tapah-

tuvat myös luokan ulkopuolella, esimerkiksi koulun lähiympäristössä ja yhteisössä. [14, 

s. 5-6.] 

Tällä hetkellä koulut ovat voineet hankkia sekä omilla että erillisillä määrärahoilla ope-

tustiloihin dataprojektoreita, kosketustauluja/-näyttöjä ja dokumenttikameroita. Tämän 

lisäksi kouluille on hankittu digi- ja videokameroita. Vuonna 2011 peruskouluissa oli 

keskimäärin yhtä kosketustaulua kohden 40 oppilasta. Kaikkiin peruskorjattavien ja 

uusien kohteiden yleisopetuksen luokkien varustukseen kuuluvat dataprojektori, koske-

tustaulu ja dokumenttikamera.  [14, s. 8.] 

Kuntaliitto kartoitti syksyllä 2013 ensimmäistä kertaa peruskoulujen ja lukioiden tieto-

tekniikan tasoa. Kysely lähetettiin kaikkiin manner-Suomen kuntiin ja siihen vastasi 152 

eli noin puolet manner-Suomen kunnista. Vastaajat ilmoittivat oppilaiden määrän, ja 

sen mukaan kartoituksen tulokset vastaavat 56 % kouluista. Siinä on otettu huomioon 

mm. tieto- ja viestintästrategiat, peruskoulujen tieto- ja viestintätekniikan välineet ja 

opetushenkilökunnan tieto- ja viestintätekniikantaidot opetuksessa.  Sen mukaan noin 

40 % Suomen kouluista ja 37 % sivistystoimista on tehnyt tieto- ja viestintästrategian. 

[15.] 

Kuvasta 2 voidaan havaita, että peruskoulussa on eniten käytössä pöytäkoneita, mutta 

vain 11 % vastaajista ilmoitti tablettien olevan käytössä. Vastauksista kävi ilmi, että 

pöytäkoneita on keskimäärin 1,63 kappaletta ja tabletteja vain 0,37 kappaletta kym-
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mentä oppilasta kohden. Noin 80 % kunnista on rakentanut peruskouluille langattoman 

verkon. Niitä ei kuitenkaan kyselyn mukaan ole aina avattu oppilaiden käyttöön eikä 

niihin voi vapaasti yhdistää oppilaiden tai henkilökunnan omia laitteita. Langattomista 

verkoista noin 60 % on avattu oppilaiden käyttöön. Myös joissakin kunnissa tietohallinta 

ei antanut lupaa avointen verkkojen käyttöön omilla laitteilla. [15.] 

 

Kuva 2. Laitteiden osuus peruskouluissa yhteensä. [15] 

Suurin osa vastaajista ilmoitti opetushenkilökunnan taitojen olevan korkeintaan kohta-

laiset. Vain prosentti vastaajista arvioi henkilöstön osaamisen TVT:n hyödyntämisessä 

heikoksi. Toisaalta yksikään vastaaja ei arvioinut osaamista kouluissa erinomaiseksi. 

Reilu 30 % vastaajista arvioi henkilökunnan osaamistason TVT:ssa hyväksi. Kartoituk-

sen pohjalta on arvioitu täydennyskoulutuksen kustannukset. [15.] 

Yhteensä 65 % vastaajista arvioi opettajilla olevan kohtalainen tai heikko tieto- ja vies-

tintätekniikan osaaminen. Tämän mukaan 65 %:lla perusopetuksen opettajista on täy-

dennyskoulutuksen tarve eli tämä koskee 25 350 opettajaa. Kuntaliitto on arvioinut täy-

dennyskoulutuksen kustannukset. Mikäli koulutuspäiviä olisi yksi ja päiväkustannus 

olisi 100 €, kokonaiskustannus olisi 2 535 000 €. Riippuen sekä yhden päivän kuluista 

että koulutuspäivien määrästä, arvion mukaan kustannukset olisivat 2 535 000 € - 

15 210 000 €. [15.]  
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Kuva 3. Tietotekniset laitteet suurissa kaupungeissa suhteutettuna oppilasmäärään. [16] 

Kuvasta 3 voidaan havaita, että Vantaa on selvästi kärjessä tietoteknisten laitteiden 

opetuskäytössä. Oppilaita on melkein 27 000 ja kaikkia laitteita reilu 22 000 kappaletta, 

joten miltei jokaisella oppilaalla on käytössään tietokone, kannettava tietokone tai tab-

letti. Suurin osa Vantaan tietoteknisistä laitteista on tabletteja, joita on siis reilu 16 000 

kappaletta. Tätä voidaan verrata esimerkiksi Tampereeseen, jossa on noin 10 000 op-

pilasta enemmän kuin Vantaalla, mutta kaikkia tietoteknisiä laitteita on yhteensä reilu 

10 000 kappaletta. Siellä tabletteja on alle 1 000 kappaletta. [16.] 

2.4 Vantaan tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön suunnitelma 2013–2016 

Vantaan kaupungin sivistystoimen tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön suunnitel-

masta käy ilmi, että Vantaalla TVT:n rooli opetuskäytössä on merkittävä. Sen päivittä-

mistä on pidetty tärkeänä, sillä TVT:n opetuskäytön mahdollisuudet ja opetukseen koh-

distuvat odotukset ovat muuttuneet merkittävästi viime vuosien aikana. Suunnitelmassa 
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määritellään mm. keskeiset tavoitteet, joiden tarkoituksena on ohjata opetusta, kehit-

tämistä, johtamista ja toimintakulttuuria. [14, s. 3.] 

Suunnitelman perustana toimivat mm. opetussuunnitelmien perusteet, kansalliset tieto-

yhteiskuntastrategiat, Vantaan kasvatus- ja koulutuspoliittinen ohjelma ja Opetushalli-

tuksen suositukset. Yksikköjen suunnitellessa omaa toimintaansa, toimii tämä suunni-

telma heille kehyksenä. [14, s. 3.] 

Valtakunnallisten suositusten mukaan alakouluissa tulisi olla yhtä työasemaa kohden 

kaksi oppilasta ja yläkoulussa jokaisella oppilaalla olisi oma työasema. Jotta päästäisiin 

näihin tavoitteisiin, oppilailla tulee olla mahdollisuus käyttää omia laitteita koulun lan-

gattomassa verkossa. Tavoitteena on, että jokaisessa opetustilassa on mahdollisuus 

käyttää sopivaa esitystekniikkaa sisältäen myös äänentoiston, esimerkiksi projektorin ja 

kosketusnäytön. [14, s. 5, 8-9.] 

Suunnitelmasta käy ilmi, että myös valtakunnallisesti TVT:n opetuskäytön suunnitel-

missa on tuotu vahvasti esiin mobiilioppimisen mahdollisuudet. Vantaan sivistystoimi 

on ollut alusta asti kiinnostunut tablet-laitteista. Tavoitteena on, että mobiilioppimisen 

mahdollisuuksia lisää myös se, että monilla oppilailla on ollut jo käytössään omia tab-

letteja tai älypuhelimia, joita on hyödynnetty oppimisen tukena. Mobiililaitteiden on 

myös nähty kulkevan helposti mukana ja laajentavan oppimisympäristöä tavanomaisen 

koulurakennuksen ulkopuolelle. [14, s. 5, 8-9.] 

2.4.1 Tavoitteet 

Suunnitelmassa on kuvattu tavoitteet tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytölle. Tieto- ja 

viestintäteknistä osaamista pidetään nykyään kansalaistaitona, joka on sekä työelä-

mässä toimimisen edellytys että koulutuksellisen tasa-arvon lähtökohta. Tavoitteiden 

mukaan oppilaiden tulee saada valmiudet tiedonhankintaan ja tiedon oma-aloitteiseen 

ja yhteisölliseen tuottamiseen. Opetushallituksen sosiaalisen median opetuskäytön 

suosituksissa (2012) todetaan tavoitteeksi, että oppilaille annetaan eri oppiaineissa 

mahdollisuuksia luoda yhdessä dokumentteja, muokata kuvia, tuottaa videoita, jakaa 

tuotoksia toisilleen sekä kommentoida toisten tuotoksia. Myös Vantaa on julkaissut 

vuonna 2010 ohjeistuksen sosiaalisessa mediassa toimimisesta, mutta siinä ei oteta 

varsinaisesta kantaa sosiaalisen median opetuskäyttöön. Onkin tarkoitus tehdä erilliset 

ohjeet kouluille. [14, s. 12.] 
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Tavoitteissa huomioidaan myös, että TVT:n käyttö osana opettamista ja oppimista vaa-

tii opettajilta uusien pedagogisten menetelmien ja oppijalähtöisten työtapojen käyttöön-

ottoa. Tarkoitus ei ole korvata TVT:lla opettajan työtä vaan käyttää sitä tukemaan op-

pimista kunkin asiasisällön, oppiaineen tai aihekokonaisuuden luonteeseen sopivalla 

tavalla. Hyödynnettäessä teknologiaa, tavoitteissa huomioidaan oppilaan ikäkauden 

ominaiset tavat sekä hänen tarpeet ja oppimisen tavoitteet. Tällä tavoin lisätään oppi-

laiden motivaatiota, tarjotaan monipuolisempia työtapoja ja tuetaan heidän yhteisöllis-

ten työskentelytaitojen kehittymistä. [14, s. 12.] 

Valtakunnallisten suositusten mukaan alakouluissa tulisi olla yhtä työasemaa kohden 

kaksi oppilasta, ja yläkoulussa jokaisella oppilaalla olisi oma työasema. Jotta päästäi-

siin näihin tavoitteisiin, oppilailla tulee olla mahdollisuus käyttää omia laitteita koulun 

langattomassa verkossa. Tavoitteena on, että jokaisessa opetustilassa on mahdolli-

suus käyttää sopivaa esitystekniikkaa sisältäen myös äänentoiston, esimerkiksi projek-

torin ja kosketusnäytön. [14, s. 5, 8-9.] 

Suunnitelmasta käy ilmi, että myös valtakunnallisesti TVT:n opetuskäytön suunnitel-

missa on tuotu vahvasti esiin mobiilioppimisen mahdollisuudet. Vantaan sivistystoimi 

on ollut alusta asti kiinnostunut tablet-laitteista. Tavoitteena on, että mobiilioppimisen 

mahdollisuuksia lisää myös se, että monilla oppilailla on ollut jo käytössään omia tab-

letteja tai älypuhelimia, joita on hyödynnetty oppimisen tukena. Mobiililaitteiden on 

myös nähty kulkevan helposti mukana ja laajentavan oppimisympäristöä tavanomaisen 

koulurakennuksen ulkopuolelle. [14, s. 5, 8-9.] 

2.4.2 Oppilaiden tieto- ja viestintätekninen osaaminen  

Oppilaita kannustetaan luottamaan ajattelussaan omiin näkemyksiinsä ja olemaan roh-

keita sekä luovia. Uuden perusopetuksen opetussuunnitelman luonnoksessa nostetaan 

monilukutaidon käsite esille. Sillä tarkoitetaan erilaisten viestien tulkinnan ja tuottami-

sen taitoja. TVT:n vastuullinen käyttö ja eettiset kysymykset ovat myös tärkeässä ase-

massa suunnitelmassa. Oppilaiden erilaisten tietoyhteiskuntataitojen vahvistaminen 

nimetään ensisijaiseksi TVT:n opetuskäytön tavoitteeksi. [14, s. 14.] 

Suunnitelmassa on kuvattu erikseen oppilaiden taitotasokuvaukset. Tutustuminen 

TVT:aan aloitetaan jo varhaiskasvatuksessa. Alakoulussa tavoitteena on varmistaa 

oppilaiden monipuoliset TVT:n käyttötaidot, joita syvennetään ja sovelletaan yläkoulus-
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ta eteenpäin. TVT-taitojen kehittymistä ja taitotasojen toteutumista arvioidaan säännöl-

lisesti esiopetuksen, 2., 4., 6. ja 9. luokan päättyessä. Taitotasot on jaettu käytännön 

työtaitoihin, tiedonhallintaan ja hankintataitoihin, yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoihin 

sekä tietoturvaan ja vastuulliseen verkon käyttöön. [14, s. 14.] 

2.4.3 Opettajien osaaminen  

Tietoyhteiskunnan muutokset, teknologian nopea kehitys ja työelämän muuttuvat vaa-

timukset luovat uusia haasteita opettajuudelle ja opettajien osaamiselleen. Lisäksi tä-

män päivän oppilaat ovat tottuneempia tietotekniikan käyttäjiä kuin vuosikymmen sit-

ten. Toimintakulttuurilta ja opetuskäytännöiltä vaaditaan muutoksia ja vahvaa strategis-

ta johtamista, jotta voidaan käyttää TVT:aa monipuolisesti ja pedagogisesti mielek-

käästi. [14, s. 12–13.] 

Tavoitteena on, että opettajat hyödyntävät TVT:aa monipuolisesti kasvatuksen ja ope-

tuksen tukena sekä osaavat rakentaa oppimisprosessin käyttäen apuna erilaisia väli-

neitä. On myös tärkeää, että he osaavat yhdistää erilaisia tietolähteitä, sähköisiä oppi-

materiaaleja sekä sovelluksia. TVT:sta tulee yksi opetuksen suunnittelun ja osaamisen 

arvioinnin väline. [14, s. 12–13.] 

Myös opettajien TVT:n käyttötavoissa, osaamisessa ja käyttöaktiivisuudessa on paljon 

eroja kunta- ja organisaatiotasolla. Vantaalla kartoitettiin opettajien osaamista  ja koulu-

tustarpeita laajamittaisesti vuonna 2010. Silloin noin 60 % opettajista koki omien taito-

jen riittävän hyvin tai erinomaisesti TVT:n opetuskäyttöön. Käyttöaktiivisuus vaihteli 

kuitenkin paljon opettajien välillä. Myös järjestettyihin TVT-koulutuksiin osallistuminen 

vaihteli opettajasta riippuen ja useat vastaajat kaipasivatkin lisäkoulutusta. Vantaan 

opettajille tarjotaan monipuolista TVT:n opetuskäytön koulutusta ja opettajien tarpeet 

otetaan huomioon koulutusten sisältöjä suunniteltaessa. Koulutuksista vastaavat alu-

eelliset verkkopedagogit, opettajat sekä ulkopuoliset palveluntarjoajat. [14, s. 16.] 

Vantaan perusopetuksessa on vuodesta 2013 ollut käytössä Opeka-työkalu. Sillä voi-

daan arvioida opettajien osaamista ja koulun TVT:n opetuskäytön tasoa. Lisäksi se 

antaa koosteen opettajalle omasta osaamisesta sekä tuottaa koululle ja kunnalle ana-

lyysejä ja raportteja toiminnan kehittämistä varten.  [14, s. 16–17.] 



17 

  

3 Tabletit opetuksessa 

3.1 Ominaisuudet 

Hankittu tablet-malli on Samsung Galaxy 4 10,1”, jossa on Android 4.4 -

käyttöjärjestelmä. Jokaiseen laitteeseen hankittiin myös suojakuori ja näytönsuojakal-

vo. Android-käyttöjärjestelmällä toimivat tabletit ovat yksi yleisimmistä käytetyistä. 

Usein opetuksessa käytetään kuitenkin Applen iPad-tabletteja.  [17.] 

Tabletteihin asennettiin laitehallintajärjestelmät, ja opettajat toimivat niiden hallitsijoina. 

Knox EMM -laitehallintajärjestelmällä voidaan mm. paikantaa laite tarvittaessa, jos se 

esimerkiksi katoaa. Sillä saadaan myös tietoa laitteen käytöstä. Käyttäjä voi nähdä 

esimerkiksi laitteet kartalla, mutta vain laitehallintajärjestelmän ylläpitäjä pystyy hallit-

semaan kaikkien käyttäjien laitteita. Hän voi myös lisätä pienoisohjelmia hallintatiliin, 

josta ne voidaan ladata laitteille. [17.]  

3.2 Soveltuvuus opetukseen 

Vantaan sivistystoimen henkilöstötiedotteessa kerrotaan, että tämän laitehankinnan 

myötä tavoitteena on TVT:n opetuskäytön vakiinnuttaminen osaksi lasten ja nuorten 

arkea. Tabletit mahdollistavat uudenlaisen, oppijalähtöisen opiskelun ja yksilöllisen 

oppimisen. Niiden avulla tuetaan yhteisöllisyyden rakentamista sekä luovuutta. Han-

kinnan myötä tavoitteena on lisätä koulutuksellista tasa-arvoa ja lasten ja nuorten kan-

salaistaitoja. Tablettien avulla yhdessä tekemisen ja oivaltamisen ilo on nähty vaikutta-

vina tekijöinä opiskelumotivaatioon ja koulussa viihtymiseen. Näissä puolestaan on 

Suomessa kehitettävää. Kun rakennetaan uudenlaisia oppimisen eväitä, annetaan lap-

sille ja nuorille hyvä pohja tulevaisuuteen. Opettajat yhdessä lasten ja nuorten kanssa 

suunnittelevat itse, miten he laitteita opetuksessa käyttävät. [18.]  

Tablettien soveltuvuutta opetukseen on tutkittu jonkin verran, erityisesti aineopetukses-

sa. Koska Vantaan tablet-hankinta on tiedettävästi Suomen ensimmäinen näin laaja 

laitehankinta, ei ole tutkimustuloksia, joissa olisi tutkittu tablettien soveltuvuutta näin 

suurella joukolla. Aikaisemmissa tablet-hankkeissa on hankittu laitteita yhden tai muu-

tamien luokkien käyttöön. Laskennallisesti Vantaan perusopetuksessa on tabletteja 

joka toiselle oppilaalle.  
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Koulut voivat myös itse päättää siitä, miten ne jakavat tabletit luokkien kesken. Joissa-

kin kouluissa vuorotellaan esimerkiksi rinnakkaisluokkien kesken tablettien käytöstä. 

Usein alakouluissa on joidenkin oppiaineiden osalta luokka jaettu kahteen ryhmään. 

Jotkut koulut käyttävätkin tabletteja siten, että he käyttävät tabletteja vuorotellen näiden 

ryhmien puolikkaiden kanssa. Tällä tavoin tabletteja riittää myös rinnakkaisluokkalais-

ten käyttöön. On myös mahdollista, että tabletteja käytetään pareittain, jolloin yhteisöl-

linen oppiminen on merkittävässä asemassa.  [6, s. 7.] 

Tabletteja voidaan käyttää moniin tarkoituksiin, ja ne ovat eri oppimismenetelmien tu-

kena. Laakso on viitannut Dufvaan, joka on listannut tablettien mahdollisuuksia. En-

simmäisenä on mainittu niiden korvaavan tietokoneet, sillä tabletissa on mm. internet-

selain, sähköposti, sosiaalinen media ja muistiinpanomahdollisuudet. Toiseksi tabletit 

voivat toimia tiedon tuottamisessa parhaimmillaan. Niillä voi esimerkiksi ottaa kuvia, 

videoida, tuottaa ääniä, käyttää karttoja ja piirtää. Tabletteja on helppo ja nopea käyt-

tää sekä ne soveltuvat käytettäväksi joko yksin tai ryhmässä. Kolmantena on mainittu 

niiden rikastuttavat sovellukset, joiden avulla voi kommunikoida tai tuottaa erilaisia asi-

oita. Erilaisia sovelluksia on lukemattomia määriä, on niin tietosisällöllisiä oppimissovel-

luksia kuin pelillisiäkin sovelluksia. Tabletissa sovelluksia on helppo ja halpa käyttää, 

kun taas esimerkiksi tietokoneelle ladattaessa sovellukset voivat olla kalliimpia ja vai-

keampia käyttää. [6, s. 7.] 

Tuhkala on tutkinut opinnäytetyössään opettajan kokemuksia Mobiluck-hankkeesta. 

Siinä hän on arvioinut tabletin käyttötarkoituksia opetuksessa. Laitteita käytettiin oppi-

tunneilla havainnollistamiseen, asioiden konkretisointiin, yhteisöllisen tiedon tuottami-

seen ja jakamiseen. Lisäksi tabletteja käytettiin audiovisuaalisen oppimisen ja sähköi-

sen oppimateriaalin välineenä.  Liikuntatunneilla esimerkiksi voidaan käyttää havainnol-

listamista ja konkretisointia siten, että kuvataan oppilaan suoritus, minkä jälkeen oppi-

las itse näkee, mitä parannettavaa siinä vielä on. Tätä on perusteltu siten, että liikun-

nassa erityisesti palautteen laadulla on suuri merkitys motivaatioon ja uusien taitojen 

oppimiseen. Tabletilla voidaan myös helposti näyttää mallisuoritus ja jakamalla sen, 

voivat myös poissaolleet oppilaat nähdä konkreettisesti, mitä oppitunnilla on tehty. Tab-

letit voivat myös osallistaa oppilaita ja näin motivoida heitä erilailla kuin tavallisella op-

pitunnilla. Tuhkala kertoo, että liikuntatunnilla hyödynnettiin itse kuvattuja tai verkosta 

löytyneitä mallivideoita kiertopisteharjoituksissa. Saliin muodostettiin tehtäväpisteitä, 

joihin lisättiin QR-koodit, jotka lukemalla oppilaat näkivät liikesarjasta mallivideon. Tä-
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mä mahdollisti sen, että opettaja pystyi seuraamaan oppilaiden suorituksia eikä hänen 

tarvinnut olla yhtä aikaa eri pisteillä näyttämässä mallisuoritusta. [19, s. 39–41.] 

Tabletit mahdollistavat erilaisten ratkaisujen ja lähestymistapojen etsimisen sekä niistä 

keskustelun. Näistä ominaisuuksista on hyötyä erityisesti matemaattisten aineiden op-

pitunneilla. Oppimiseen tarkoitetut sovellukset ovat myös vuorovaikutteisia, ja näin op-

pilailla on mahdollisuus tutkia niiden avulla asioita. Ongelmanratkaisutehtävät, välineet 

ja nämä vuorovaikutteiset työtavat tuottavat myönteisiä oppimiskokemuksia. Havainnol-

listamiseen tabletteja voidaan hyödyntää myös kotitehtävien esittämisessä. [19, s. 39–

41.] 

Tuhkalan mukaan tabletit on todettu hyväksi välineeksi yhteisöllisen tiedon hakemi-

seen, tuottamiseen ja jakamiseen. Yhteisöllisessä oppimisessa ryhmän jäsenillä on 

yhteinen tehtävä ja tavoite, jossa pyritään yhteisen ymmärryksen rakentamiseen vuo-

rovaikutuksessa toisten kanssa. Tällainen ryhmässä tapahtuva työskentely auttaa ul-

koistamaan ajatuksia ja sitä kautta kehittämään ideoita ja käsityksiä. Yhteistyötä tuke-

van opiskelun on todettu olevan yksi tehokkaan oppimisympäristön piirteistä. Tätä op-

pimistapaa voidaan hyödyntää esimerkiksi siten, että ensin luetaan oppikirjasta perus-

tiedot tutkittavasta asiasta, jonka jälkeen etsitään tabletilla siihen liittyviä uutisia, kuvia 

ja artikkeleita. Halutessa voidaan materiaalista tehdä vielä video. Myös sosiaalista me-

diaa voidaan hyödyntää opetuksessa, sillä siellä on helppo jakaa esimerkiksi kuvia. 

[19, s. 44–45.] 

3.3 Pedagoginen näkökulma 

Hooper ja Rieber ovat määrittäneet koulutusteknologian omaksumisen etenemisen 

viiteen vaiheeseen. Vaiheet on kuvattu kuvassa 4. [20.] 
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Kuva 4. Koulutusteknologian omaksumisen vaiheittainen malli. [20] 

Ensimmäisenä opettaja tutustuu koulutusteknologiaan oma-aloitteisesti ja osallistuu 

mahdolliseen siihen liittyvään koulutukseen (1). Tämä vaihe on usein kriittisin, sillä 

opettaja saattaa käydä koulutuksessa ja suunnitella teknologian käyttöä opetuksessa, 

mutta hylkää idean seuraavana päivänä. Seuraavana on hyödyntämisvaihe, jolloin 

opettaja kokeilee uutta teknologiaa yhdessä oppilaiden kanssa (2). Teknologia usein 

kuitenkin hylätään ensimmäisen vastoinkäymisen sattuessa eikä siihen muodostu si-

toutumista. Integrointi (3) on olennainen vaihe, sillä silloin teknologiasta on tullut tärkeä 

osa opettajan työskentelyä. Monesti teknologian omaksuminen päättyy tähän vaihee-

seen. Uudelleensuuntautuminen (4) on vaihe, jossa opettaja määrittelee uudelleen 

koko opetuksensa ja luokkahuoneen merkityksen. Tässä huomio siirtyy enemmän op-

pilaskeskeisemmäksi eikä opettajaa nähdä enää vain tiedonvälittäjänä. Sen sijaan hän 

luo teknologian avulla oppimista tukevia oppimisympäristöjä. Viimeisessä vaiheessa 

korostetaan koulutusjärjestelmän avoimuutta muutokselle ja kehittymiselle (5). Tämän 

seurauksena opettajan toiminta ja teknologian käyttö muokkautuvat. [20.] 

1. Tutustuminen ja koulutus 

2. Hyödyntäminen 

3. Integrointi 

4. Uudelleensuuntautuminen 

5. Kehittyminen 

Traditionaalinen 

teknologian käyttö 

Moderni 

teknologian 

käyttö 
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Hooper ja Rieber jakavat oppimiskäsityksen behavioristiseen ja kognitiiviseen. Ensim-

mäisenä mainittu oppimiskäsitys perustuu opettajan kykyyn siirtää tietoa oppilaalle. 

Jälkimmäinen sen sijaan pohjautuu oppilaan aktiiviseen tiedonrakentamisen tukemi-

seen. Behavioristisessa käsityksessä teknologian hyödyntäminen jää lähinnä integraa-

tion tasolle, jolloin teknologia toimii opettajan esittämisen ja ohjeistamisen välineenä. 

Kognitiivisessa käsityksessä teknologiaa hyödyntäminen etenee kaikkien viiden vai-

heen läpi, ja teknologialla tuetaan oppilaan tiedonmuodostumista.  [20.]  

Teknologia usein vaikuttaa siten opettajaan, että hänen roolinsa muuttuu sekä hänen 

vuorovaikutuksensa ja yhteisöllisyytensä parantuvat. Wheelerin [21] mukaan opettajan 

roolin täytyy muuttua seuraavien syiden takia: 

 TVT aiheuttaa sen, että opetusresurssit ovat vanhentumassa. Esimerkiksi 
videotykkien ja liitutaulujen käyttö ei ole enää tarpeellista, kun kaikilla op-
pilailla on pääsy samaan sähköiseen oppimateriaaliin. 

 Arvioinnista tulee monipuolisempi, kun opettajalla on käytössä monenlais-
ta tietoa oppilaan oppimisesta. 

 Opettajien rooli on muuttunut luennoitsijasta organisoijiksi ja mahdollista-
jiksi. On tärkeää, että opettajat rohkaisevat kriittiseen ajatteluun, edistävät 
monilukutaitoa ja tukevat yhteistyötaitoja.  

Condien ja Munron mukaan opettajat saavat lisää resursseja opettamiseen, tulevat 

tietoisemmiksi uusista pedagogisista menetelmistä ja niiden toteuttamista. Teknologia 

mahdollistaa näin vuorovaikutuksen ja yhteisöllisyyden edistämisen. Teknologian hyö-

tyjä ovat opettajan työn tehostaminen ja ajan säästäminen. Jotta teknologialla saatai-

siin pysyviä vaikutuksia, tulisi sitä hyödyntää suunnitelmallisesti ja pedagogisesti perus-

tellen. Opettajille tulisi tarjoa tukea teknologian käyttöön aina tilanteen vaatiessa, sillä 

teknologia kehittyy jatkuvasti ja hankitut taidot voivat vanhentua. [22.]  

Tablettien käyttöä opetuksessa voidaan pohtia eri oppimismallien pohjalta. Ne voidaan 

jakaa mm. tutkivaan, ongelmalähtöiseen ja case-oppimiseen. Tutkivan oppimisen tar-

koituksena on ajatella oppiminen ongelmana, johon ei tiedetä suoraan vastausta. Op-

pimisprosessi mielletään kysymys-vastaus-prosessiksi, jossa esitetään kysymyksiä 

tiedonlähteelle. Ongelmalähtöinen oppiminen on prosessi, jossa pyritään löytämään, 

analysoimaan tai ratkaisemaan ongelmia. Siinä oppimisprosessi alkaa oppilaille anne-

tusta ongelmasta. Tavoitteena ei ole useinkaan oikeiden vastausten löytäminen vaan 

pikemminkin monipuolinen ja syvällinen perehtyminen ongelmaan. Opettajan rooli täs-
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sä on seurata oppimisprosessia ja tarvittaessa ohjata sitä. Opettajalta vaaditaan oman 

alan tietojen lisäksi myös oppimismenetelmään perehtyneisyyttä. Case-oppimisessa 

lähtökohtana on suppeat ja selkeästi rajatut tapaukset. Siinä oppilaat perehtyvät itse-

näisesti tapaukseen liittyviin yksityiskohtiin opetustilaisuuksien välillä. Tämä oppiminen 

on hyvin opettajajohtoista. [23.] 

Coxin ym. mukaan tietotekniikkaa hyödyntävillä opettajille on pedagogisesti jonkin ver-

ran oppilaskeskeisempiä käsityksiä kuin muilla opettajilla. On kuitenkin muistettava, 

että yksin tietotekniikan käyttö ei vaikuta opettajien käsityksiin tai pedagogisiin mene-

telmiin. Opettajien asenne, motivaatio, käytös ja uskomukset tietotekniikan opetukselli-

sesta arvosta vaikuttavat siihen missä määrin he käyttävät tietotekniikkaa opetuksessa. 

Lisäksi siihen vaikuttavat opettajien positiiviset kokemukset ja uskomuksia TVT:n vai-

kutuksista opetukseen ja erityisesti oppilaiden käytökseen ja tunteisiin. [24.] 

Ilomäki ja Lakkala käsittelevät tietotekniikan merkitystä opetuksen näkökulmasta ja 

onko se opettajan apu vai tuottaako se ongelmia. On todettu, että uuteen TVT:aan tot-

tuminen, sekä opetus- ja oppimiskulttuurin kehittäminen vaativat jopa 3-5 työvuotta. Se 

vaatii siksi niin paljon aikaa, koska opettajan täytyy muuttaa oppimis- ja tietokäsityksi-

ään, opetustapojaan sekä tietokäytäntöjään. Lisäksi on myös opittava luonnollisestikin 

käyttämään tietotekniikkaa.  He kertovatkin haasteellisinta olevan opettajien pedago-

gisten käsitysten muuttaminen siten, että se palvelee uusien oppimisteorioiden mukais-

ta oppimista TVT tuetussa ympäristössä. [12, s. 184–186.] 

Opettajien uskomukset TVT:n käytöstä ja varsinaisen käytännön välillä näyttävät poik-

keavan toisistaan. Opettajien käsitykset oppimisesta ja teknologian opetuskäytöstä 

ovat kehittyneempiä kuin ne käytännön, joita he itse noudattavat opetuksessaan. Näi-

den käsitysten erisuuntaisuus saattaa estää opettajia muuttamasta toimintaansa. [12, 

s. 184–186.] 

Vaikka tietotekniikkaa on käytetty opetuksessa Suomessa useamman vuoden ajan, on 

sen käytössä yhä ongelmia. Opettajat kaipaavat usein pedagogista tukea, ohjausta ja 

malleja osatakseen soveltaa TVT:a opetukseensa. Kuitenkin samoja ongelmia on ha-

vaittu kansainväliselläkin tasolla. [12, s. 184–186.] 

Tietotekniikkaa voidaan tarkastella opettajan työn kannalta kahdella tasolla. Ensinnäkin 

se toimii pedagogisena työvälineenä luokassa. Toiseksi se on myös yhteisöllinen väline 
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niin oppilaiden kuin opettajienkin käytössä. Tarkasteltaessa teknologiaa kulttuurisena ja 

yhteisöllisenä välineenä, voidaan edistää laaja-alaisemmin koko koulun kehittämistä 

sekä yhteisten toiminta- ja työtapojen muutoksia. Samalla tuetaan myös yksittäisen 

opettajan opetustyötä. [12, s. 184–186.] 

3.4 Pedagogiset haasteet 

Otettaessa TVT:aa opetuskäyttöön tuo se mukanaan uusia haasteita niin opettajuudel-

le kuin opettajalle itselleen. Ilomäki ja Lakkala viittaavat van Dijkin ja Hackerin malliin, 

jonka mukaan tietotekniikan käyttö ja tietoteknisten palvelujen saannin esteet voidaan 

jakaa neljään eri tyyppiin: 

1. digitaalisten kokemusten puute johtuu kiinnostumattomuudesta, tietokonepelos-

ta tai siitä, että uusi teknologia ei viehätä 

2. tietokoneen ja verkkoyhteyden puute 

3. digitaalisten taitojen puute johtuu tekniikan vaikeakäyttöisyydestä, vääränlaises-

ta koulutuksesta tai sosiaalisen tuen puutteesta 

4. merkityksellisten käyttömahdollisuuksien puute. [12, s. 186–188.] 

Ilomäki ja Lakkala eivät pidä suomalaisten opettajien kannalta kahta ensimmäistä es-

tettä ajankohtaisena, sillä lähes kaikkien opettajien on täytynyt käyttää tietotekniikkaa 

jo vuosia. Yksittäiset opettajat saattavat kuitenkin vähäisen kiinnostuksensa ja puuttu-

van motivaationsa vuoksi vältellä tietotekniikan käyttöä. [12, s. 186–188.] 

Suomalaisten opettajien tietotekniikan käytön ongelmien arvellaan liittyvän keskeisesti 

siihen, että opettajat eivät vieläkään tiedä, miten he voisivat soveltaa tietotekniikkaa 

parhaiten omassa opetuksessaan. Riittämättömiin teknisiin taitoihin arvellaan juurisyy-

nä olevan kuitenkin motivaation ja kiinnostuksen puute. Tärkeintä olisikin tukea erilaisia 

käyttömahdollisuuksia eli kehittää pedagogisia malleja, tukea uusien sovellusten käy-

tössä sekä tukea ammatillista kehittymistä. [12, s. 186–188.] 
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Opetuksessa hyödynnettäviä sovelluksia ei ole usein suunniteltu opetuksen ja oppimi-

sen periaatteiden mukaisesti. Tämän takia tietotekniikan käyttömahdollisuudet tukevat 

joitakin pedagogisia toimintatapoja hyvin, mutta saattavat estää joitakin toisia tapoja. 

Intensiivisen tietotekniikan opetuskäytöllä on kuitenkin positiivisia vaikutuksia oppimi-

seen ja opettamiseen. Sen on todettu rohkaisevan opettajia monipuolistamaan ope-

tusmenetelmiään, sekä muuttamaan radikaalisti käsityksiään oppimisesta ja opettami-

sesta. Opettajan kehittyminen ja tämän kaltainen pedagoginen muutos tapahtuvat 

yleensä opettajan oman kriittisen pohdiskelun myötä. Pohdiskelu puolestaan syntyy 

opettajan luokkahuonetyöskentelyn kokemuksista, eli siitä, mikä toimii ja mikä ei toimi 

luokkatyöskentelyn tilanteissa. [12, s. 188–189.] 

Kun otetaan teknologiaa käyttöön opetuksen tueksi, pedagogiset muutokset tulevat 

väistämättä kyseeseen, ja se vaatii erilaisia asioita opettajalta. Ilomäki ja Lakkala ovat 

käsitelleet myös tätä asiaa. Opettajalla itsellään tulisi olla oppimis- ja tietoteoreettinen 

käsitys pedagogisen kehittämisen taustalla olevista periaatteista. Hänen pitäisi myös 

oppia uudenlaisia pedagogisia käytäntöjä oman työnsä ja opetustyön toteuttamisessa 

ennen kuin ottaa teknologiaa käyttöön. Opettajan ajatukset oppimisen perusteista, ih-

misen oppimiskyvystä ja opetettavan tiedon luonteesta ovat tärkeässä asemassa ope-

tustilanteessa. [12, s. 192.] 

Näyttäisi siltä, että tietotekniikkaa hyödyntävillä opettajilla on pedagogisesti jonkin ver-

ran oppilaskeskeisempiä käsityksiä kuin muilla. Ilomäki ja Lakkala viittaavat Hakkarai-

seen ym, jotka tutkivat helsinkiläisten opettajien tieto- ja oppimiskäsityksiä sekä tekno-

logian käyttöä opetuksessa. Havaittiin, että ne opettajat, jotka käyttivät teknologiaa 

aktiivisesti omassa opetuksessaan, korostivat enemmän teknologian käyttämistä oppi-

laiden tutkimustyyppiseen ja yhteisölliseen työskentelyyn. Lisäksi he korostivat oppilai-

den aktiivista roolia tiedon kehittelyssä. [12, s. 193.] 

Käytettäessä teknologiaa apuna opetuksessa muuttuvat sekä itse opetustyö että opet-

tajan rooli. Joissakin skenaarioissa tietokoneiden on odotettu korvaavan opettajat. Tätä 

on perusteltu siten, että tietokoneella toimiva opetussovellus hoitaa oppilaiden opetta-

misen eikä näin ollen opettajaa enää tarvita. Se on kuitenkin käytännössä todettu epä-

realistiseksi, mutta opettajat voivat silti kokea teknologian tulon luokkaan uhkaksi omal-

le asemalleen. Uhkaksi se koetaan sen takia, että perinteisesti opettaja on luokassa 

ylivoimainen asiantuntija, mutta teknisissä asioissa oppilaat ovat monesti opettajaa 

taitavampia. Teknologia tarjoaa myös oppilaille pääsyn ulkopuolisiin tietolähteisiin ja 
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tuo heidän saatavilleen sellaista tietoa, jota opettaja ei hallitse. Näitä uhkia ei kuiten-

kaan Ilomäen ja Lakkalan mukaan koeta enää ajankohtaisina suomalaisille opettajille. 

Kuitenkin teknologian käytön vaikutukset opetukseen ja opettajan ammattitaitovaati-

muksiin riippuvat paljon siitä, minkälaisiin pedagogisiin tarkoituksiin teknologiaa käyte-

tään. [12, s. 195–196.] 

3.5 Langaton kouluverkko 

Hankittaessa tablet-laitteita opetuskäyttöön on pohdittava myös langatonta verkkoa 

(WLAN). Jotta useimpia laitteen sovelluksia voidaan hyödyntää, tarvitsee tablet inter-

net-yhteyden. Tähän asti joissakin Vantaan kouluissa on ollut käytössä langaton verk-

ko, mutta joka koulussa sitä ei ole ollut. Tarve langattomalle verkolle on kasvanut pe-

dagogisten tavoitteiden, kasvaneen tilatarpeen ja kannettavien koneiden määrän myö-

tä. Keväällä 2013 hiukan alle puolet vantaalaisista alakouluista käytti langatonta verk-

koa, kun taas yläkouluissa se oli käytössä melkein jokaisessa.  Tieto- ja viestintäteknii-

kan opetuskäytön suunnitelmassa tämä on huomioitu siten, että tavoitteena on raken-

taa vuosien 2014–2018 aikana kaikkiin kouluihin nykyaikaiset internetyhteydet sekä 

avoin langaton verkko, joka ei vaadi kirjautumista. [14.] 

Vuonna 2013 oli käytössä langaton Oppilas-Net-verkko, joka mahdollisti ulkopuolisten 

laitteiden liittämisen verkkoon. Se avattiin atk-yhdysopettajien tukipyyntölomakkeella. 

Ongelmana kuitenkin oli, että verkko kuormitti muuta verkkoliikennettä eikä se tukenut 

kaikki laitemalleja. Uudella verkkoratkaisulla pyritään siihen, ettei se kuormita muuta 

kiinteää verkkoliikennettä ja sitä on myös helpompi hallita ja ylläpitää. [14.]  

Syksyllä 2014 käynnistettiin langattoman verkon laajennusprojekti niissä kouluissa, 

joissa ei vielä ollut langatonta verkkoa. Parannettaviksi tulivat myös langattomat verkot 

niissä kouluissa, joissa ne olivat jo olemassa. Tämä tehtiin modernisoimalla oppilaitos-

ten tukiasemat uudempaan malliin. Tarkoituksena oli saada avoin langaton verkko 

kaikkiin kouluihin. Se on tarkoitettu pääasiallisesti oppilaiden ja henkilökunnan pääte-

laitteiden käyttöön, mutta myös koulun vierailijat voivat käyttää sitä. Samalla Vierailija- 

ja Oppilas-Net verkot poistuivat käytöstä. Koulujen opetuskäyttöön hankittuja tabletteja 

varten on perustettu uusi verkko, Vantaa Tablet. Se on suojattu ja laitteiden liittäminen 

siihen tapahtuu salasanalla. Uudistuksen jälkeen kouluissa on saatavilla neljä erilaista 

verkkoa: hallinnon verkko, opetusverkko, Vantaa Avoin sekä Vantaa Tablet. [25.] 
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Kuva 5. Vantaalaisten koulujen langattomat verkot keväällä 2013. [14, s. 10] 

Kuvasta 5 nähdään langattomien verkkojen yleisyys ja se, ovatko langattomat verkot 

oppilaiden käytettävissä. Kuntaliiton toteuttaman tietotekniikkakartoituksen mukaan 

valtakunnallisella tasolla 78 %:lla kouluista on langaton verkko ja 59 %:lla kouluista se 

on myös oppilaiden käytettävissä. Tästä voidaan päätellä, että valtakunnallisella tasolla 

suurimmalla osalla vastaajista oli jo vuonna 2013 langaton verkko, ja suurin osa kou-

luista on antanut sen myös oppilaiden käyttöön. [14, s. 10.] 

4 Tablettien hankinta ja käyttöönotto 

4.1 Hankinta 

Tablet-projekti alkoi Vantaan kaupungin tietohallinnon aloitteesta. Näin laajan hankin-

nan myötä oppilailla on tasavertaiset mahdollisuudet käyttää nykyaikaisia työvälineitä. 

Tabletit kilpailutettiin ja tämän jälkeen päädyttiin hankkimaan Samsung Galaxy Tab 4 

10.1 -tabletit. Niissä on Android-käyttöjärjestelmä, ja Google Play -kaupasta voi ladata 

niihin monia erilaisia opetusta tukevia ohjelmia. Vantaan kouluissa oli käytössä ennes-

tään jo kymmeniä tabletteja opetuskäytössä ennen tätä hankintaa. [18] 
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Vantaan tietohallinnon ICT-pääsuunnittelijan Harri Hongiston mukaan hyvä hintalaa-

tusuhde vaikutti tämän laitteen valitsemiseen. Eniten siihen vaikutti kuitenkin laitetoimit-

tajan sitoutuminen projektiin ja opetusympäristön kehittämiseen. Projektin päätyttyä 

opetuksen ympäristöä tullaan kehittämään pienemmillä projekteilla. [26.] 

 

Kuva 6. Samsung Galaxy Tab 4 10.1. 

Kuvassa 6 nähdään Vantaan kouluille hankittu tabletti. Kyseinen malli on suosittu ja 

helppokäyttöinen. Opetuskäytössä on käytetty yleisesti sekä pienempiä että näitä suu-

rempia tabletteja. Molemmissa on omat hyvät puolensa eri käyttötarkoituksiin. Pienem-

pää tablettia käytetään usein pystysuunnassa, ja tällöin se on kännykän kaltainen. Suu-

remman tabletin hyötynä puolestaan on laajempi näyttö, joka mahdollistaa asioita, joi-

hin tarvitaan suurempaa näyttöä. Esimerkiksi synkronisessa eli samanaikaisessa yhtei-

söllisessä työskentelyssä suuremmat tabletit ovat parempia kuin pienemmät.  

4.2 Käyttöönotto 

Laitteen käyttöönottoon vaikuttavat monet asiat ja käyttöönottotilanne vaikuttaa käyttä-

jän kokemuksiin ja siten jopa siihen, kuinka aktiivisesti hän tulee laitetta käyttämään. 

Leander on seminaariesityksessään käsitellyt tätä käyttöönottoa ja käyttäjän kokemus-

ta tilanteesta. Englanninkielinen termi out-of-box experience (OOBE) kuvaa sitä tilan-

netta, kun laite otetaan pakkauksesta pois ja tehdään tarvittavat toimenpiteet, jotta itse 

käyttö voidaan aloittaa. Käyttöönotto on siis ensimmäinen todellinen käyttökokemus, 

joka käyttäjällä on laitteen kanssa. Siksi varmistettaessa käytettävyyttä, tulisi suunnitel-

la käyttäjälle myös miellyttävä käyttöönottokokemus. [27.] 
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Ensimmäisen käyttökerran sujuvuus ja miellyttävyys on erittäin tärkeää, sillä se saattaa 

vaikuttaa käyttäjän kuvaan ja odotuksiin laitetta kohtaan. Onnistunut käyttöönottoko-

kemus varmistaa myös sen, että käyttäjä haluaa alkaa käyttämään laitetta käyttöön-

oton jälkeenkin. Se on olennainen osa laitteen kokonaisvaltaisessa käyttökokemukses-

sa ja siten myös vaikuttaa laitteen käytettävyyteen. [27.] 

Käyttöönotto koostuu eri vaihteista, ja ensimmäisessä vaiheessa avataan myyntipak-

kaus. Pakkaus tulisikin suunnitella siten, että se on helppo avata ja on intuitiivinen sekä 

näyttää miellyttävältä ja kertoo, mitä pakkaus sisältää. Seuraava vaihe sisältää laitteen 

kokoamisen käyttökuntoon, minkä jälkeen voidaan laite laittaa päälle. Käyttäjän suu-

rimmat kompastuskivet liittyvät usein asennukseen ja asetuksien laatimiseen. Asetuk-

sien laatimisen yhteydessä hänelle muodostuu myös ensimmäinen mielikuva laitteen 

yleisestä käytettävyydestä. [27.] 

Mikäli käyttöönottotilanteessa ilmenee ongelmia, ne aiheuttavat tyytymättömyyttä lait-

teeseen. Leander viittaa den Oudenin väitöskirjaan, jossa todetaan, että suurin osa 

kuluttajan käyttöönottokokemuksen ongelmista ilmenee out-of-box-tilanteissa. Ne aihe-

uttavat sen, että kuluttaja on tyytymätön laitteeseen ja tekee siitä valituksen tai palaut-

taa sen. [27.] 

Koulut ovat itse saaneet päättää tablettien käyttöönoton aikataulusta. Suurin osa kou-

luista kuitenkin otti tabletit käyttöön tammi-helmikuussa 2015, kun opettajat olivat käy-

neet laitekoulutuksessa. Osa kouluista joutui odottamaan langattoman verkon saamis-

ta. Sitä lukuun ottamatta ei kuitenkaan ollut mitään hallinnollisia esteitä sille, että tablet-

teja ei olisi voitu ottaa käyttöön heti, kun koulu on saanut ne.  

5 Opettajien teknologiavalmiudet 

5.1 Tablet-yhdyshenkilöt 

Tablet-yhdyshenkilöitä ovat koulun omat opettajat, jotka antavat tukea tablettien käyt-

töönotossa kouluissa. Kouluja kehotettiin valitsemaan atk-yhdysopettajat myös tablet-

yhdyshenkilöiksi. Jokaisessa koulussa on atk-yhdysopettajat, joiden tärkeimpiä tehtäviä 

on antaa muille opettajille teknistä tukea oman osaamisen ja aikaresurssien puitteissa. 

He myös välittävät ongelmatilanteita tukilomakkeella tietohallinnon selvitettäväksi sekä 
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hallinnoivat oppilaiden salasanoja. Tablet-yhdyshenkilöille on annettu koulutusta table-

tin käyttöön marraskuussa 2014. Tämän jälkeen tablet-yhdyshenkilöt opastavat oman 

koulunsa opetushenkilöstön laitteiden käyttöönotossa. Alueellisesti toimii myös verkko-

pedagogeja, joita on yhteensä 18. Näiden tukihenkilöiden lisäksi sivistystoimella on 

Vantaan verkkopedagogiikan tukisivut Facebookissa. Siellä uutisoidaan ajankohtaisista 

asioista, jaetaan ilmoituksia TVT:n opetuskäytöstä, koulutuksista, tapahtumista, hank-

keista ja blogeista. Lisäksi käytössä on eduvantaa.fi-nettisivut, josta löytyy mm. lisätie-

toa hankkeesta sekä koulutuksessa käytetty materiaali. [28.] 

Tablet-yhdyshenkilöiden kouluttamisesta vastasi Edutaito, jonka kanssa Samsung oli 

tehnyt sopimuksen koulutuksesta. Koulutus oli suunniteltu siten, että se ei vaadi esitie-

toja vaan lähdetään liikkeelle perusteista. Koulutus sisälsi tabletin käyttöönottoa, lait-

teen ja Androidin ominaisuuksia ja KNOX EMM -etähallintajärjestelmää. Tavoitteena on 

ollut käytännön tekninen johdatus tabletin ja etähallinnan käyttämiseen ja tutustua tär-

keimpiin tabletin sovelluksiin.  

Ensimmäisessä osiossa perehdyttiin käyttöönoton alkuvaiheisiin, kuten kielen valitse-

miseen ja WLAN-yhteyden määrittämiseen. Lisäksi siinä neuvottiin Google-tilin luomi-

sessa ja laitteen omistajan määrittämisessä.  

Toinen osio sisälsi tietoa laitteen ominaisuuksista ja yleistä tietoa käyttöjärjestelmästä. 

Siinä käytiin läpi esimerkiksi eri näppäinten ominaisuuksia, asetusten määrittämistä ja 

tilien hallintaa. Tässä osiossa neuvottiin myös kameran käyttämisestä, mistä sovelluk-

set löytyvät sekä annettiin vinkeiksi erilaisia sovelluksia ja tukisivustoja. 

Yhdyshenkilöiden koulutuksessa käsiteltiin myös etähallintajärjestelmän ominaisuuksia 

ja käyttöä. Koulutuksen jälkeen yhdyshenkilöt suoriutuvat tabletin käyttöönoton neu-

vonnassa. He pystyvät myös määrittämään laitteen tärkeimmät asetukset sekä käyttö-

järjestelmän toimintoja kouluympäristössä. Heillä on tämän jälkeen parempi tietämys 

Knox EMM-etähallintajärjestelmästä ja sen ominaisuuksista. Myös yhdyshenkilöille on 

saatavilla tukea sekä laitteisiin liittyvissä asioissa että etähallintajärjestelmään liittyvissä 

asioissa. 
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5.2 Koulutus ja tuki 

Tablet-koulutukset käynnistyivät tammikuussa 2014. Koulutuksiin osallistuminen on 

ollut opettajille vapaaehtoista, mutta kuitenkin lähes kaikki ovat osallistuneet niihin.  

Käyttöönoton ajan Samsung tarjoaa tehostetun tuotannon tukea. Tämän jälkeen tablet-

tien huolto, tuki ja ylläpito siirtyvät jatkuvaan palveluun eli ylläpitoon. Samsung on tar-

jonnut myös muuta tukea, esimerkiksi laitehallinnasta on järjestetty erilaisia klinikoita 

sekä heidän työntekijät ovat päivystäneet Facebookissa Vantaan KNOX-ryhmässä. 

Nämä klinikat ja päivystykset sosiaalisessa mediassa eivät ole kuuluneet tietohallinnon 

kanssa tehtyyn sopimukseen, vaan ne ovat tulleet sen ulkopuolelta.  

6 Opettajien kokemukset 

Tässä insinöörityössä tarkastellaan käyttöönottoa ensimmäisenä käyttökokemuksena 

sekä sen vaikutuksia myöhempää käyttöä ajatellen. Käyttöönoton havainnoinnin tarkoi-

tuksena oli selvittää, kuinka helposti laite voidaan ottaa käyttöön ja ilmeneekö sen ai-

kana joitakin ongelmia. Käyttöönoton tarkastelun kohteena on ennemminkin tabletin 

käyttö kuin esimerkiksi myyntipakkauksen helppo avaaminen tai visuaalisuus. Käyt-

töönoton tarkoituksena oli seurata sivusta, miten tablettien käyttöönotto sujuu luokassa. 

Väistämättä myös opettajan suhtautuminen tablettiin ja tietotekniikkaan yleisesti tuli 

myös ilmi tilanteessa.  

Ennen havainnointia oletuksena oli, että laitteiden käyttöönoton aikana saattaa ilmetä 

joitakin yksittäisiä ongelmia. Oletuksena oli myös, että sekä opettajien että oppilaiden 

asenteet olisivat myönteisiä laitteita kohtaan. Oman kokemukseni perusteella ajattelin 

myös, että itse tabletin käyttöönoton aikana ei suurempia ongelmia tulisi. Haasteena 

saattaa kuitenkin olla tablettien hyödyntäminen opetuksessa. Laitteen integrointi ope-

tukseen voi alussa viedä opettajalta aikaa, kunnes sovellukset tulevat tutuiksi ja laitteen 

tarjoamia mahdollisuuksia osataan hyödyntää.  

Tutkimus koostui kahdesta osasta. Ensin havainnoitiin tablettien käyttöönottoa kahden 

vantaalaisen alakoulun luokissa, minkä jälkeen annettiin sähköinen kysely täytettäväksi 

samoille opettajille. Tutkimuksen kohteena on kaksi vantaalaista koulua, Rekolan ja 

Päiväkummun koulu. Rekolan koululla havainnointi tehtiin neljässä eri luokassa, kah-
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dessa 1-luokassa, yhdessä 3-luokassa ja yhdessä 6-luokassa. Päiväkummun koulussa 

havainnoin kohteena olivat kaksi luokkaa: 1-luokka ja 4-luokka. Juuri nämä kaksi kou-

lua valikoituivat havainnoinnin kohteiksi, koska molemmat koulut ovat suunnilleen sa-

mankokoisia ja samalta alueelta. Lisäksi koulut ovat sosioekonomisesti samalla tasolla. 

Rekolan koulu on osallistunut aikaisemminkin moniin tietoteknisiin hankkeisiin ja hyö-

dyntänyt tietotekniikkaa opetuksessaan. Tutkimuksen kannalta on tärkeää, että vali-

tuissa kouluissa on tällaisia eroavaisuuksia, jotta tutkimus kattaa mahdollisimman hyvin 

erilaiset käyttökokemukset. Havainnoinnin tarkoitus on saada selville, miten käyttöönot-

to sujuu ja minkälaisia käyttötarkoituksia tableteilla on.  

Kyselylomake lähetettiin näille samoille luokanopettajille, joiden tablettien hyödyntämis-

tä opetuksessa olin päässyt seuraamaan. Kyselyn tavoitteena oli saada selville, oliko 

laitekoulutuksesta hyötyä ja vaikutusta käyttöönottoon sekä mihin käyttötarkoituksiin 

tabletteja on ryhdytty käyttämään. Samassa kyselyssä kartoitettiin myös yleisesti aikai-

semman TVT:n käyttöä sekä opetuksessa että vapaa-ajalla. Kysely haluttiin lähettää 

ainoastaan näiden havainnointiluokkien opettajille sen takia, että havainnointi oli aikai-

semmin tapahtunut näissä luokissa. Näin kyselyn tuloksia voidaan verrata havainnoin-

nin tuloksiin. Kysely lähetettiin siis kuudelle opettajalle ja kolmen viikon vastausajan 

jälkeen vastauksia oli tullut kolme kappaletta. 

Ennakkoasetelmana toivottiin erilaisten koulujen tuovan myös eroja selkeämmin ilmi 

laitteiden käyttöönotossa ja käytössä. Eroja ilmenikin jonkin verran jo kahden koulun 

välillä. Koulut ja opettajat voivat itse valita milloin he ottavat laitteet käyttöön, miten se 

käyttöönotto tapahtuu sekä miten laitteita opetuksessa käytetään. Tämä luo vapautta, 

mutta myös samalla saattaa eriarvoistaa, ja olisikin hyvä, jos olisi olemassa jonkinlai-

nen hyvien käytänteiden malli. Siitä koulut ja opettajat voisivat halutessaan saada vink-

kejä.  

Havainnoinnin aikana kävi ilmi, että joissain tapauksissa hyvät käytänteet tai ohjeet 

auttaisivat ja helpottaisivat opettajien työtä. Tästä esimerkkinä on tablettien säilytys, 

johon kouluilla oli muodostunut omanlaiset tavat. On suositeltavaa, että jatkossa kerrot-

taisiin näistä hyvistä käytänteistä muille, jolloin kaikki hyötyisivät siitä. Ne voitaisiin kir-

jata esimerkiksi dokumenttiin, jolloin sitä voidaan päivittää tarpeen tullen. Se sisältäisi 

hyviä ja käytännössä hyviksi todettuja toimintatapoja, joita muut voisivat halutessaan 

hyödyntää. Hyvät käytänteet eivät kuitenkaan pakota noudattamaan niitä, mutta siitä 

saattaisi saada vinkkejä usein esiintyviin ongelmiin.  
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Tietotekniikkaorientoituneet koulut ja opettajat ovat voineet rauhassa muuttaa käsityk-

siään opettamisesta ja opettajuudesta. Kuten teoriaosuudessa käsiteltiin, opettajuus ja 

opettajan perinteiset roolit muuttuvat teknologisoitumisen yhteydessä. Opettaja on pe-

rinteisesti nähty luokkatilan edessä luennoimassa, mutta nyt opettaja nähdään enem-

mänkin ohjaajana. Ne koulut, joissa ei ole aikaisemmin ollut niin paljon TVT:a opetuk-

sessa, ovat joutuneet muuttamaan äkillisesti toimintakulttuuria, opettamista. Samalla 

opettajien on täytynyt muuttaa käsitystä opettajuudestaan ja rooleistaan.  

Teoriaosuudessa tarkasteltiin myös pedagogiikan roolia TVT:n opetuskäytössä. Ilomä-

en ja Lakkalan mukaan opettajalla tulisi olla oppimis- ja tietoteoreettinen käsitys peda-

gogisen kehittämisen taustalla olevista periaatteista. Hänen pitäisi myös oppia uuden-

laisia pedagogisia käytäntöjä oman työnsä ja opetustyön toteuttamisessa ennen kuin 

ottaa teknologiaa käyttöön. Käytännössä näin ei kuitenkaan välttämättä käy, sillä priori-

teettina oli laitteiden käyttöönotto.  

Yhdessä avoimessa palautteessa käy ilmi asia, jota moni opettaja on kehunut. Aikai-

semmin on täytynyt varata atk-luokka käyttöön ja usein koko koulussa on ollut yksi tai 

kaksi atk-luokkaa käytössä. Nyt laitteita voi käyttää koulun eri tiloissa tai ottaa ne tarvit-

taessa mukaan opintoretkille ja hyödyntää niitä siellä. Kuten opetusteknologiaan liitty-

vässä luvussa kävi ilmi, oppimisympäristö on olennainen osa TVT:n opetuskäytössä. 

Perinteisen luokkatilan lisäksi oppimisympäristönä voidaan nähdä yhteiskuntaa ympä-

röivät tilat ja paikat, kuten museot. Näin voidaan samalla parantaa myös eri sidosryh-

mien ja koulun välistä yhteistyötä, kun oppilaat voivat ottaa esimerkiksi tabletit mukaan 

museovierailulle. Siellä heille on voitu järjestää aktiviteetteja, joissa he voivat hyödyn-

tää laitteita.  

6.1 Tablettien käyttöönoton sujuvuus 

Rekolan koulussa käyttöönotto on sujunut pääosin hyvin. Koulu otti laitteet käyttöön 

ensimmäisenä. Tästä johtuen koulun henkilöstön piti itse tehdä käyttöönotto ja siihen 

meni jonkin verran aikaa. Tablettien asennus koettiin raskaana, sillä se kesti melko 

kauan. Koulu on kuitenkin hyödyntänyt tietotekniikkaa opetuksessa ennenkin. Koulu on 

mukana Deep Learning -hankkeessa, jossa koulu on saanut käyttöönsä Apple iPadeja, 

jotka ovat edelleen käytössä näiden Samsungin tablettien rinnalla.  Tabletit ovat siis 

ennestään tuttuja, ja koulu on ollut mukana myös muissa tietoteknisissä hankkeissa. 
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Näiden seikkojen vuoksi käyttöönotto sujui ilman suurempia ongelmia, sillä tabletit ovat 

tuttuja työkaluja opettajille. 

Vantaan ammattiopisto Varian kanssa oli sovittu, että heidän tietoliikennetekniikan 

opiskelijansa auttavat laitteiden käyttöönotossa. Koska tabletit otettiin käyttöön Rekolan 

koulussa ensimmäisenä, he eivät saaneet Vantaan ammattiopisto Varialta apua laittei-

den käyttöönotossa. Koululla on kuitenkin monia innostuneita ja aiheesta kiinnostuneita 

opettajia eikä käyttöönottoa haluttu pitkittää. Koululla on myös yksi verkkopedagogi, 

joka osallistui koulutukseen ensimmäisten joukossa. Muutkin opettajat kävivät myös 

koulutuksen ensimmäisten joukossa, tammikuun aikana. 

Laitteet oli Rekolan koululla otettu käyttöön jo loppuvuodesta 2014, vaikka laitehallinta-

tunnukset saatiinkin vasta myöhemmin tammikuun aikana. Muut koulut ottivat laitteet 

käyttöön vasta, kun laitehallintatunnukset oli saatu. Ilman laitehallintatunnuksia tablet-

teja pystyi kuitenkin käyttämään, ainoastaan niitä ei pystytty hallitsemaan keskitetysti. 

Päiväkummun koulussa käyttöönotto viivästyi, koska verkon toimivuudessa ilmeni on-

gelmia. Siellä myös päätettiin ottaa laitteet käyttöön vasta, kun laitehallintatunnukset 

olivat valmiina. Havainnoinnin aikaan suurin osa opettajista oli jo käynyt laitekoulutuk-

sessa. Itse laitteiden käyttöönotto sujui siellä myös ilman suurempia ongelmia. Verkko-

ongelmat kuitenkin vaikeuttivat tablettien käyttöä, sillä ilman langatonta verkkoa laitteel-

la ei voi käyttää selainta, joitakin sovelluksia tai ladata uusia sovelluksia.  

Laitteet olivat kuitenkin opettajien käytössä jo joulukuusta alkaen. Koululla oli tiedossa, 

että laitteet nollattaisiin, eli mikäli laitteet olisi otettu käyttöön ennen laitehallintatunnus-

ten saamista, palautuisivat ne tehdasasetuksiin. Tämän takia tabletit haluttiin ottaa 

käyttöön vasta, kun laitehallintatunnukset on saatu. Tällä koululla oli myös odotettu 

laitteiden saapumista innolla, ja pääsinkin seuraamaan yhden luokan ensimmäistä tab-

letin käyttökokemusta. Siitä kerron myöhemmin tarkemmin tablettien käyttötarkoituksiin 

liittyvässä luvussa. Vaikka tutkimuksen otoskoko oli pieni, saatiin sillä kuitenkin luotet-

tavia tuloksia, sillä opettajilla oli erilaisia käyttökokemuksia tableteista. Tämä ennakko-

käsitys oli olemassa jo ennen havainnointia.  

Havainnointien aikana ilmeni myös, että opettajilla oli positiiviset asenteet laitteita koh-

taan ja niiden uskottiin tuovan uusia tuulia opetukseen. Opettajien teknologiamyöntei-
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syys vaikuttaa myös suurelta osin siihen, miten laitteita tullaan hyödyntämään opetuk-

sessa. Tabletteja ei nähdä uhkana vaan niiden ajatellaan rikastuttavan opetusta. 

Yleisesti ottaen tablettien käyttöönotto oli sujunut molemmissa kouluissa hyvin. Niissä 

oli kuitenkin odotettu laitteita jo melko kauan ja suurella innolla, joten pienet vastoin-

käymiset saattoivatkin tuntua suuremmilta. Käyttöönottoon näytti vaikuttavan suuresti 

myös koulun toimintakulttuuri ja asenteet. Tämä näkyi etenkin siinä, että tabletteja 

osattiin hyödyntää jo siinä vaiheessa, kun laitehallintatunnuksia odoteltiin vielä.  

6.2 Tablet-koulutuksen hyödyllisyys 

Tablet-koulutuksen hyödyllisyyttä tutkittiin kyselyllä (liite 1) samoille opettajille, joiden 

luokissa havainnoin käyttöä. Kysely toteutettiin sähköisesti ja lähetettiin opettajille. Se 

sisälsi sekä monivalintakohtia että avoimia kohtia. Aluksi perustiedoista kysyttiin ikää, 

sillä se saattaa vaikuttaa muihin vastauksiin. Muut aihealueet käsittelivät aikaisempaa 

sekä tabletin että muun tieto- ja viestintätekniikan opetuskäyttöä, tabletin käyttötarkoi-

tuksia, tablet-koulutuksen hyödyllisyyttä ja mihin asioihin olisi tarvittu enemmän apua 

tai tukea. Kyselyn lopussa selvitettiin myös hankkeen aikana ilmenneitä haasteita. Jo-

kaisen aihealueen lopussa oli myös avoin kohta, johon pystyi tarvittaessa täydentä-

mään vastauksia.  Lopussa oli myös avoin palaute, johon pystyi kirjoittamaan vapaasti 

tuntemuksia joko kyselystä tai tabletteihin liittyvistä asioista.  

Jokainen kyselyyn vastannut opettaja oli sitä mieltä, että laitekoulutuksesta oli hyötyä 

vastausvaihtoehtojen ollessa ”kyllä”, ”jonkin verran” ja ”ei”. Kuitenkin jokainen vastaaja 

oli myös sitä mieltä, että on saanut koulutuksen jälkeen vain jonkin verran apua tai tu-

kea.  
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Kuva 7. Lisätuen tarve koulutuksen jälkeen. 

Kuvasta 7 nähdään, minkälaisia lisätuen tarpeita opettajilla on koulutuksen jälkeen. 

Kaikki vastaajat toivoivat lisää apua sovellusten käyttöön, mutta tabletin käyttöön ei 

koettu tarvittavan apua. Tämä kertoo siitä, että tabletit ovat työikäisille jo melko tuttuja 

ja koulutuksesta on ollut hyötyä laitteen käytössä. Lisätukea tarvittaisiin myös sopivien 

sovellusten löytämiseen ja ”muuhun”. Avoimesta kohdassa tätä on tarkennettu seuraa-

vasti: ” Mahdollisuuksista siirtää tehtyjä töitä koko luokan käyttöön kosketustaululle tai 

tulostettaviksi.” 

6.3 Tablettien käyttötarkoitukset 

Tablettien käyttötarkoituksia tutkittiin sekä havainnoinnin yhteydessä että kyselyllä. 

Vaikka laitteiden käyttötarkoitukset eivät olleet tärkein tutkimuskohde havainnoinnissa, 

tulivat ne kuitenkin ilmi erittäin selvästi.  

Tutustuessani laitteiden käyttöön opetuksessa, käytettiin Rekolan koulussa laitteita jo 

varsin moneen eri tarkoitukseen. 1-luokkalaiset käyttivät mm. verkossa olevia oppimis-

pelejä, 3-luokkkalaiset käyttivät pelin kaltaisia tietovisoja ja vieraan kielen oppimisen 

sivustoa. Lisäksi oppilaat muodostivat geometrisiä muotoja ja kuvasivat näitä tableteil-
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la. 6-luokkalaiset kuvasivat itse videoita ja myöhemmin laitehallintatunnusten saamisen 

jälkeen käyttivät videonmuokkaussovelluksia niiden muokkaamiseen. 

Päiväkummun koulussa oli havainnointihetkellä vasta otettu laitteet käyttöön eikä siellä 

ollut aiemmin käytetty tabletteja. 1-luokkalaiset saivat käyttää havainnointini aikana 

ensimmäistä kertaa laitteita. Luokassa oli 20 oppilasta, ja työskentely tapahtui pareit-

tain. Oppilaille oli ennen tätä ensimmäistä käyttökertaa kerrottu yleisesti tableteista ja 

toimintatavoista. Oppitunnin tavoitteena oli perehtyä laitteeseen, sen ominaisuuksiin ja 

käyttöön. Tavoitteena oli ottaa valokuva aiemmin piirretystä kuvasta ja asettaa se tab-

letin taustakuvaksi. Ennen laitteiden luovutusta oppitunnin ajaksi, opettaja kertoi ohjeet 

työskentelylle ja miten laitetta tulee käsitellä. Tämän jälkeen tabletit annettiin oppilaille 

ja he tutustuivat niihin pareittain. Oppitunnin aikana harjoiteltiin kameran käyttöä ja 

työskentelyparin molemmat osapuolet saivat harjoitella sitä. Valokuvaus ja taustakuvan 

asettaminen sujui hyvin ja tämän jälkeen oli tarkoitus mennä internetiin, mutta verkko-

ongelmat estivät sen.  

Päiväkummun koulun toinen havainnoin kohde oli 4-luokka, jossa oppilaat etsivät tietoa 

ryhmätyöhön, joka tehtäisiin myöhemmin. Opettaja antoi luokkatilassa ohjeet ennen 

kuin hän antoi laitteet oppilaille. Työskentely tapahtui käytävällä, sillä opettaja oli tietoi-

nen, ettei verkko toimi hänen luokkatilassaan. Tiedonhaku tapahtui siellä myös pareit-

tain, toinen pareista etsi tietoa ja toinen kirjasi muistiinpanoja niistä.  Työskentely sujui 

hyvin myös tässä ryhmässä.  

Havainnoinnin aikana selvisi myös kuinka paljon yhteisöllisempiä tabletit ovat esimer-

kiksi perinteisiin tietokoneisiin verrattuna. Tabletteja saatettiin käyttää pareittain, ryhmä-

työskentelyssä tai pelata oppimispelejä, joissa kaksi oppilasta voi pelata yhdellä lait-

teella samanaikaisesti toista vastaan. Tabletteja ei nähdä pelkkänä laitteena, vaan sillä 

on useita erilaisia vuorovaikutteisia ominaisuuksia. Yhtäaikaisessa käytössä oleva laite 

on tällöin Lipposen ja Lallimon mukaan synkroninen, kun kaksi oppilasta voi käyttää 

laitetta yhtä aikaa [7].  

Sekä Rekolan että Päiväkummun koulujen opettajilla itsellään on ollut tabletit käytössä 

jo loppuvuodesta 2014. Näin he ovat voineet käyttää niitä myös vapaa-ajalla, jotta tot-

tuisivat mahdollisimman hyvin laitteen käyttöön ja osaisivat hyödyntää niitä opetukses-

sa.  
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Kyselyn mukaan tietokoneita ja matkapuhelimia hyödynnetään opetuksessa varsin 

usein, kuten tabletteja myös, mutta niitä hyödynnetään vielä hiukan vähemmän. Tablet-

teja käytetään opetuksessa kahdesta kolmeen kertaan viikossa.   

 

Kuva 8. Tablettien käyttötarkoitukset. 

Kaikki vastanneet opettajat käyttivät kuvan 8 mukaisesti tabletteja oppimispeleihin tai -

sovelluksiin ja kuvaamiseen. Muita käyttötarkoituksia ovat mm. tarinoiden kirjoittami-

nen, ryhmätöiden tekeminen ja jakaminen.  

Eräässä avoimessa palautteessa tuli esiin se, kuinka nämä laitteet ovat vieneet kaiken 

huomion eikä välttämättä ole muistettu miten tärkeää on myös langaton, avoin verkko: 

”Liiaksi on korostettu tablettien merkitystä; vähintäänkin yhtä tärkeää oli saada langa-

ton verkko ja jopa avoin sellainen oppilaiden omille laitteille.” Kaikissa kouluissa ei ollut 

ennen tätä hanketta langatonta verkkoa, ja sen saaminen on helpottanut huomattavasti 

niin tablettien kuin oppilaiden omien laitteiden käytön kanssa.  

6.4 Haasteet 

Koska kyseessä on näin suuri määrä laitteita, varmasti myös tähän reiluun 16 000 kap-

paleeseen mahtuu viallisia laitteita. Osassa laitteissa oli vaikeuksia luoda Google-tiliä. 

Tämä puolestaan rajoitti sovellusten lataamisen Play-kaupasta. Laitteet oli mahdollista 

ottaa käyttöön jo tammikuun alkupuolella, mutta laitehallintatunnusten saamisessa me-
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ni jonkun aikaa. Tämä aiheutti opettajissa turhautumista, sillä he olivat innoissaan lait-

teiden saapumisesta, mutta joutuivat odottamaan laitehallintatunnuksia.  

Havainnointien aikana ilmeni kuitenkin muutamia sellaisia asioita, joita ei ehkä osattu 

edes ennen havainnointia aavistaa. Rekolan koululla laitteet otettiin käyttöön ja niihin 

oli ladattu sovelluksia ennen kuin laitehallintatunnukset saatiin. Tunnuksen saamisen 

jälkeen laitteet kuitenkin nollattiin ja sovellusten uudelleen lataaminen aiheutti jonkin 

verran harmitusta. Havainnoinnin aikana ilmeni myös langattoman verkon ongelmia, 

jotka puolestaan vaikeuttavat tablettien käyttöä. Ilman verkkoyhteyttä ei laitteella voi 

käyttää selainta, monia sovelluksia tai ladata Play-kaupasta uusia sovelluksia laitteelle. 

Luokat, joissa verkko-ongelmia ilmeni, olivat kuitenkin tiedossa jo etukäteen ja ongel-

miin pystyttiin varautumaan siten, että siirryttiin tilaan, jossa verkkoyhteyden tiedettiin 

olevan parempi.  

Havainnoinnin yhteydessä ilmenneet verkko-ongelmat saattavat vaikuttaa myös myö-

hempään käyttöön. Kuten käyttöönoton teoriaosuudessa kävi ilmi, ensimmäisen käyt-

tökerran sujuvuus sekä miellyttävyys ovat erittäin tärkeässä asemassa, koska se saat-

taa vaikuttaa käyttäjän kuvaan ja odotuksiin laitetta kohtaan. Jos laitteita ei saada otet-

tua kunnolla käyttöön alussa verkko-ongelmien takia, saattaa se hyvinkin vaikuttaa 

myöhempään käyttöaktiivisuuteen.  

Muitakin haasteita ilmeni, esimerkiksi eräs atk-yhdysopettaja kertoi, että esimerkiksi 

päivitykset vaativat häneltä paljon resursseja. Tähän asti mm. salasanojen vaihdot ovat 

vaatineet häneltä toimenpiteitä. Toiveena onkin, että tällaiset asiat pystyttäisiin hoita-

maan muilla tavoin niin, että se ei vaatisi enää atk-yhdysopettajalta aikaa ja resursseja.  

Osa opettajista kertoi myös, että koulutuksessa opitut asiat olivat unohtuneet siihen 

mennessä, kun laitteet saatiin otettua käyttöön. Laitekoulutuksen ja laitteiden käyttöön-

oton välillä saattoi olla useampi viikko. Tietohallinnon mukaan haasteita ilmeni hank-

keen aikana. Suurimmat haasteet liittyivät viestintään. Eniten ongelmia aiheuttikin ter-

mistö, kun käytettiin vieraita termejä.  

Kyselylomakkeessa yhtenä aihealueena olivat hankkeen haasteet. Niillä pyrittiin selvit-

tämään, minkälaisia haasteita opettajat ovat kokeneet tablet-hankkeen aikana. Tämä 

hanke on tiedettävästi ensimmäinen näin laaja laitehankinta opetuskäyttöön, joten ko-
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kemusta vastaavanlaisen hankkeen läpiviemisestä ei ole. Parhaimmassa tapauksessa 

esiin tulleet haasteet voidaan huomioida seuraavissa vastaavanlaisissa hankkeissa.  

Kuten teoriaosuudesta voidaan päätellä, koulun toimintakulttuurilla ja aikaisemmalla 

TVT:n opetuskäytöllä on vaikutusta siihen, miten uusia laitteita tullaan käyttämään. 

Rekolan koulu oli ollut aikaisemminkin mukana erilaisissa TVT:n pilottihankkeissa ja 

erilaisia TVT-laitteita oli käytössä ennestään, esimerkiksi tabletteja. Siellä käyttö sujui 

jouhevasti ja laitteet otettiin käyttöön jo ennen kuin laitehallintatunnukset saatiin. 

Arjen tietoyhteiskunnan suunnitelmassa todettiin, että TVT voi parhaimmillaan osallis-

taa sekä opettajia että oppilaita aktiivisesti koulun toiminnan kehittämiseen. Uudet käyt-

tötavat kuitenkin muuttavat koulun toimintakulttuuria ja -tapoja. Vakiintuneet, käytössä 

olevat toimintatavat saattavat olla hidasteena tai jopa esteenä uusien toimintatapojen 

käyttöönotossa. Koulun avoimuus uusilla toimintatavoille heijastuu myös uusien laittei-

den käyttöönotossa. Suunnitelmassa suositeltiin myös, että opetuksen järjestäjät kar-

toittaisivat mahdolliset muutosten esteet uusien toimintatapojen käyttöönotolle ja etsisi-

vät niihin ratkaisuja. Oppilaitosjohdolla on erittäin suuri merkitys TVT:n käyttöönoton 

onnistumisessa ja sillä voidaankin edistää hyvien käytänteiden leviämistä koulun ar-

keen.  Oppilaitosjohdolla tulisi myös olla vahva visio siitä, minkälainen rooli TVT:lla on 

opetuksessa, opiskelussa, hallinnossa ja koulun toimintakulttuurin kehittämisessä. Se 

tarvitsee strategiset linjaukset, halua pitkäjänteiseen kehittämiseen ja tietoa, miten ta-

voitteisiin päästään. [13.] 

Jokaisella koululla on kuitenkin omanlainen toimintakulttuurinsa, joka on kehittynyt 

vuosien saatossa. Siitä ei tarvitse luopua, mutta sitä pitäisi pystyä kehittämään maail-

man kehittyessä. Eniten hankkeesta ja varsinkin tableteista ovat hyötyneet ne koulut, 

jotka ovat pystyneet kehittämään toimintakulttuuriansa TVT:an kehittyessä.  

Yhden opettajan avoimesta palautteesta käy ilmi se asia, joka liittyy juuri näihin hyviin 

käytänteisiin: ”Todellisia onnistuneita projekteja tabletteja hyödyntäen pitäisi tuoda esil-

le enemmän. Samalla kertoa siitä pedagogisesta lisäarvosta, mikä tulee juuri asian 

toteutuksesta tablettien avulla.” Hyvien käytänteiden leviäminen sekä koulun sisällä 

että koulujen kesken on tärkeää näin suuressa hankkeessa. Jokainen koulu ja opettaja 

kokevat tabletit erilailla ja heillä saattaa olla jotain sellaista tietoa, osaamista tai vinkke-

jä, joista muut hyötyisivät. Opettajilla on varmasti samanlaisia ongelmia tai haasteita 

laitteiden tai sovellusten kanssa. 
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Koulut ja opettajat ovat saaneet monissa asioissa vapaat kädet tehdä asiat haluamal-

lansa tavalla eikä heitä ole ohjeistettu mitenkään. Joissakin asioissa tämä on hyväksi, 

koska kuten aiemmin todettiin, koulut ovat erilaisia, erikokoisia ja niillä on omanlaisen-

sa toimintakulttuurit. Esimerkiksi on hyvä, että koulut ja opettajat saavat itse päättää, 

miten he jakavat laitteet luokkien kesken. Riippuu myös luokka-asteesta, joillekin sopii 

paremmin tablettien jako pareittain, joissain tapauksissa taas on hyvä, että rinnakkais-

luokkalaiset tai pienryhmät vuorottelevat laitteiden kanssa.  

Kyselyn perusteella kaikki opettajat kokivat, että hankkeen aikana ilmeni haasteita. 

Kuitenkin avoimessa kohdassa jokainen opettaja tarkensi näitä itse kokemiaan haastei-

ta erilailla. Tähän kohtaan vastauksia olivat mm. ”yleisen ohjauksen puute”, ”tietosuoja-

ongelmat”, ”laitteiden yhteinen hallinta” ja ”rajoitusohjeiden puuttuminen”. Nämä opetta-

jien kokemat haasteet olivat pitkälti samoja, joita ulkopuolinen henkilö näki.  

Avoimessa palautteessa korostui muutama seikka. Eräs opettaja vastasi ”Nyt emme 

ole sidoksissa atk-luokan varauksiin ja laitteita voi käyttää koulun eri tiloissa, kuten kou-

lun ulkopuolellakin, vaikka opintoretkellä Heurekaan tai kansallismuseoon.” Tämä ko-

rostaa sitä, ettei juuri ole tiedossa tablettien opetuskäyttöön liittyviä onnistuneita projek-

teja. Monet koulut ja kunnat ovat pitäneet erilaisia blogeja tabletteihin liittyen. Usein 

kuitenkin unohtuu raportoida myöhemmästä, todellisesta käytöstä ja lukija saa tietää 

vain siitä alkuinnostuksesta. Opettajat kuitenkin kaipaisivat enemmän tietoa pedagogi-

sista merkityksistä ja toivoisivat tietoa esimerkiksi kuhunkin oppiaineeseen soveltuvista 

oppimissovelluksista.  

Toinen avoimessa palautteessa ollut asia liittyy siihen, kun laskennallisesti laitteita on 

joka toiselle oppilaalle. Osassa kouluista tämä on ratkaistu siten, että laitteita käytetään 

pareittain. Eräs opettaja kommentoi asiaa näin: ”Hankalaa on se, että tabletteja on vain 

yhteisesti kahdelle oppilaalle. Vaikka ne ovat paljonkin käytettyinä suuren osan ajasta 

kaapissa, käytettäessä lisähaastetta suunnitteluun tuo se, että kahden pitää käyttää 

samaa laitetta.” Oman havainnointini mukaan käytettäessä pareittain laitteita korostuu 

yhteisöllisyys. Samalla toki se tuo haasteita opettajalle tuntien suunnitteluun, kun tämä 

pitää ottaa huomioon. Oppimispeleistä vasta vain murto-osa on suunniteltu kahden 

pelattavaksi samanaikaisesti.  
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Jo kahden koulun havainnointi ja kyselyn tulokset paljastivat, että kokemukset käyt-

töönotosta ja käytöstä vaihtelivat melko paljon. Koulun toimintaympäristöllä näyttäisi 

siten olevan suuresti merkitystä käyttöönottoon ja käyttöön. 

7 Yhteenveto 

Työn tavoitteena oli tutkia tablettien käyttöönoton sujuvuutta sekä opettajille järjestettä-

vän laitekoulutuksen hyödyllisyyttä ja vaikutusta käyttöön. Työ toteutettiin havainnoi-

malla laitteiden käyttöönottoa kahdessa vantaalaisessa alakoulussa yhteensä kuudes-

sa eri luokassa. Tämän jälkeen lähetettiin kyseisten luokkien opettajille kyselyt, joiden 

tarkoituksena oli saada selville laitekoulutuksen hyödyllisyyttä, tablettien käyttötarkoi-

tuksia, käyttöaktiivisutta ja mahdollisia esiin tulleita haasteita.  

Tablettien käyttöönotto sujui yleisesti ottaen hyvin muutamista haasteista huolimatta. 

Ennen havainnointia oli oletettua, että laitteista oltiin innostuneita, mutta sekä laitteiden 

että laitehallintatunnusten odottaminen saattaisi viedä intoa. Kouluja oli ohjeistettu lai-

tehallintatunnusten odottamisen aikana siten, että laitteet voidaan ottaa käyttöön tun-

nuksista huolimatta. Melko monet koulut kuitenkin halusivat odottaa siihen asti, kunnes 

tunnukset saataisiin. 

Havainnointien aikana ilmeni kuitenkin muutamia sellaisia asioita, joita ei ehkä osattu 

edes ennen havainnointia aavistaa. Laitehallintatunnusten saamisessa meni aikaa, ja 

osa kouluista päättikin ottaa laitteet käyttöön vasta, kun tunnukset oli saatu. Vaihtoeh-

toisesti, jos laitteet otettiin jo sitä ennen käyttöön, saattoi niistä hävitä joitakin tietoja. 

Havainnoinneista ja kyselyistä ilmeni myös, että opettajilla oli positiiviset asenteet lait-

teita kohtaan ja niiden uskottiin tuovan uusia tuulia opetukseen. Opettajien teknolo-

giamyönteisyys vaikuttaa myös suurelta osin siihen, miten laitteita tullaan hyödyntä-

mään opetuksessa. Tabletteja ei nähdä uhkana vaan niiden ajatellaan rikastuttavan 

opetusta. Tulokset paljastivat myös, kuinka paljon yhteisöllisempiä tabletit ovat esimer-

kiksi perinteisiin tietokoneisiin verrattuna. Tabletteja saatettiin käyttää pareittain, ryhmä-

työskentelyssä tai pelata oppimispelejä, joissa kaksi oppilasta voi pelata yhdellä lait-

teella samanaikaisesti toista vastaan. Tabletteja ei nähdä pelkkänä laitteena vaan sillä 

on useita erilaisia vuorovaikutteisia ominaisuuksia.  
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Ennakkoasetelmana toivottiin erilaisten koulujen tuovan myös eroja selkeämmin ilmi 

laitteiden käyttöönotossa ja käytössä. Eroja ilmenikin jonkin verran jo kahden koulun 

välillä. Koulut ja opettajat voivat itse valita, milloin he ottavat laitteet käyttöön, miten 

käyttöönotto tapahtuu sekä miten laitteita opetuksessa käytetään. Tämä luo vapautta, 

mutta samalla se saattaa myös eriarvoistaa ja olisikin hyvä, jos olisi olemassa jonkin-

lainen hyvien käytänteiden malli. Siitä koulut ja opettajat voisivat halutessaan saada 

vinkkejä. Tästä esimerkkinä voisi olla tablettien säilytys, johon ei ole ohjetta, mutta lait-

teiden ehjänä säilymisen kannalta on hyvä huolehtia oikeanlaisesta säilytyksestä.   

Kuten teoriaosuudesta pääteltiin, koulun toimintakulttuurilla ja aikaisemmalla TVT:n 

opetuskäytöllä on vaikutusta siihen, miten uusia laitteita tullaan käyttämään. Koulun 

aikaisempi monipuolinen TVT:n opetuskäyttö esimerkiksi erilaisissa pilottihankkeissa 

vaikuttaa uusien laitteiden käyttöaktiivisuuteen.  

Yleisesti teknologian uusinnan investointitarve on noin 4-5 vuotta, joten kun laitekanta 

vanhenee, täytyy uusia investointeja tehdä. Myös teknologia kehittyy jatkuvasti, ja oppi-

laat tulevat jatkuvasti entistä taitavimmiksi teknologian käyttäjiksi. Kun oppilaille on ker-

ran annettu mahdollisuus laitteiden käyttöön opetuksessa, tulee siitä heille jo niin arki-

päiväistä, että he odottavat laitteiden olevan jatkuvasti käytettävissä. Kuten teoriassa 

esiteltiin Hooperin ja Rieberin vaiheittaisen omaksumisen malli, läpimurtovaiheena pi-

detään sitä, kun teknologia on integroitu pysyvästi opetukseen. Moderniin teknologian 

käyttöön sisältyvät kuitenkin uudelleensuuntautuminen ja kehittyminen. Uudelleensuun-

tautumisessa tärkeää on määritellä uudelleen koko opetus ja luokkahuoneen merkitys. 

Moderniin teknologian käyttöön sisältyy esimerkiksi se, että opettaja osaa hyödyntää 

oikein käytössä olevaa teknologiaa ja näkee sen mahdollisuudet. Kuten eräs opettaja 

kommentoi avoimeen palautteeseen, voidaan nyt laitteet ottaa mukaan opintoretkille ja 

hyödyntää niitä siellä eikä olla enää sidoksissa atk-luokan varauksiin. 

Opettajilta kuultujen palautteiden perusteella koulutusta järjestettäessä voitaisiin kiinnit-

tää muutamaan asiaan huomiota. Tulevaisuuden varalle olisi hyvä, että laitekoulutukset 

järjestettäisiin lähempänä käyttöönottoajankohtaa. Palautteen mukaan myös koulutus-

ryhmien koot voisivat olla pienempiä, jotta niistä saisi mahdollisimman suuren hyödyn. 

Nämä seikat otetaan varmasti huomioon tulevia hankkeita ja koulutuksia suunnitelles-

sa.  
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Kyselylomake 

Perustiedot 

Ikä 
<35 

36-45 

46-55 

>56 

 

Aikaisempi tablettien käyttökokemus 

 

Ei koke-

musta 

Jonkin 

verran 

kokemusta 

Paljon 

kokemusta 

 

Tablettien opetuskäyttö 
   

 

Tablettien käyttö vapaa-ajalla 
   

 

Lisätietoa tabletin käytöstä          

_____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

Mihin käytät tabletteja opetuksessa? (voit valita useamman kohdan) 

o En käytä tabletteja opetuksessa 

o Tiedonhakuun 

o Oppimispeleihin /-sovelluksiin 

o Kuvaamiseen 

o Muuhun 

Jos vastasit edelliseen kysymykseen muuhun, mihin muuhun käytät tabletteja 

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

Tablet-koulutus 

 

Kyllä Jonkin 

verran 

Ei  

Oliko tablet-koulutuksesta hyötyä sinulle? 
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Oletko saanut koulutuksen jälkeen riittävästi tukea tai apua, 

jos olet tarvinnut sitä? 

 

   
 

Mihin asioihin olisit toivonut vielä enemmän apua tai tukea? (voit valita useamman 

kohdan) 

o Tabletin käyttöön 

o Sopivien sovellusten löytämiseen 

o Sovellusten käyttöön 

o Muuhun 

 

Jos vastasit edelliseen kysymykseen muuhun, mihin muuhun kaipaisit apua tai tukea? 

_____________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

Haasteet 

 

Kyllä En 

osaa 

sanoa 

Ei  

Tuliko hankkeen aikana ilmi joitakin ongelmia tai haasteita? 
   

 

 

Jos vastasit edelliseen kysymykseen kyllä, kuvailetko vielä minkälaisia haasteita tai 

ongelmia ilmeni? 

_____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

Avoin palaute 

_____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

 

 


