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Johdanto
Opeka on vuonna 2012 avattu verkkopalvelu, jonka avulla opettajat
voivat arvioida tieto- ja viestintätekniikan käyttöään. Opettajat täyttävät
verkossa kyselyn, jolla kartoitetaan
opettajien tieto- ja viestintätekniikan
käyttöä, käyttöympäristöä ja osaamista. Opettajille tarjotaan vastaamisen aikana tietoa muiden käyttäjien
vastauksista ja kyselyn täyttämisen
jälkeen vastauksiin perustuva loppuraportti, jossa muihin vertailu onnistuu kätevästi. Opettajien vastauksista kootaan automaattisesti raportteja
yksittäisille kouluille ja kunnille.
Opeka on kehitetty OTE - Koulun laitteet ja ohjelmistot tehokäyttöön hankkeessa ja tiivissä yhteistyössä Tampereen kaupungin
kanssa. Hankkeeseen ovat osallistuneet Tampereen yliopiston TRIMtutkimuskeskuksesta Heikki Sairanen, Mikko Vuorinen ja Jarmo Viteli
ja Tampereen kaupungilta Raisa Valtaoja.
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Tässä raportissa käsittelemme Opekaan vuosien 2012-2013 aikana kertyneitä yleissivistävien oppilaitosten
vastauksia, joita on yheensä 7908.
Suomalaisen tieto- ja viestintätekniikan käytön tutkimuksessa ainutlaatuisten suurten vastaajajoukkojen ansiosta
voimme saada kiinni niistä trendeistä
ja muutoksista, jotka tieto- ja viestintätekniikan käytössä ovat vallalla Suomen kouluissa ja niiden arjessa.
Opekaan kerättyyn tietoon voi myös
tutustua itse osoitteessa: www.opeka.fi

Taustaa
Opeka-projekti alkoi kesällä 2011 ja
on jatkunut vuoden 2013 loppuun
asti. Hankkeen aikana on kehitetty verkkopohjainen järjestelmä, jolla
opettajat, koulut ja kokonaiset kunnat
voivat kehittää toimintaansa. Järjestelmässä opettajilta kysytään kysymyksiä omasta tieto- ja viestintäteknologian (TVT) käytöstä opetuksessa.
Vastausten perusteella muodostetaan
kuva yksittäisen koulun TVT:n käytöstä ja kehitysmahdollisuuksista. Myös
itse vastaamisesta on tehty mielenkiintoisempaa tarjoamalla käyttäjälle
mahdollisuus vertailla omia vastauksia muiden käyttäjien vastausten jakaumiin. Mukana on myös uudenlaisia
kysymyksiä, kuten monivalintoja, joihin käyttäjät voivat lisätä oman vaihtoehtonsa ja nämä lisäykset näkyvät
myös muille käyttäjille.

Vastineeksi yhteistyöstä kunnat ja koulut ovat saaneet dynaamisia raportteja
omasta toiminnastaan – innovatiivinen
järjestely on varmistanut sen, että kouluilla ja kunnilla on myös itsellään päämääränä varmistaa, että mahdollisimman moni opettaja vastaa palveluun.
Menetelmällä on saatu useista kouluista huomattavan korkeita vastausprosentteja, mutta samalla levitystyön ei
voi missään määrin sanoa edesauttavan otoksen satunnaisuutta. Laajempi
otos lienee kuitenkin parantanut otoksen edustavuutta merkittävästi.

Palvelun käyttöä on pyritty edistämään laajasti koko valtakunnassa.
Tätä edesauttamaan Opekasta tehtiin
vuonna 2013 ruotsinkielinen käännös, jonka avulla samaa palvelua voi
käyttää myös ruotsiksi. Vastauksia on
pyritty saamaan mahdollisimman monista kouluista ja kunnista. Levittämistyötä on tehty laajasti eri kansallisilla
foorumeilla ja erilaisia kanavia pitkin.

5

Menetelmä
Tässä raportissa käsittelemme Opekaan vuosien 2012 - 2013 aikana kertyneitä vastauksia. Vuonna 2012 Opekaan vastasi yhteensä 2380 opettajaa
ja vuonna 2013 yhteensä 6333 opettajaa. Rajaudumme tässä raportissa
niihin opettajiin, jotka opettavat yleissivistävässä oppilaitoksessa (alakoulut, yläkoulut, yhtenäiskoulut ja lukiot).
Analyysimme käsittelee siten kaikkiaan 7908 vastausta. Opettajista 282
on vastannut sekä vuonna 2012 että
vuonna 2013.
Tarkastelemme vastauksia neljässä
ryhmässä:
•
Vuoden 2012 vastaukset (2368
vastausta)
•
Vuoden 2013 vastaukset (5540
vastausta)
•
Vuoden 2012 vastaukset opettajilta, jotka vastasivat myös vuonna
2013 (282 vastausta)
•
Vuoden 2013 vastaukset opettajilta, jotka vastasivat myös vuonna
2012 (282 vastausta)
Kaikkia vastauksia (kaksi ylempää
ryhmää) vertailemalla saamme kuvan
yleisten trendien muutoksista. Vertailemalla alempien kahden ryhmän 282
opettajan vastauksia saamme täsmälli-
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sempää tietoa tiettyjen vastaajien vastauskäyttäytymisen muutoksista.
Yksittäisen opettajan vastaukset voivat siis kuulua jopa kaikkiin ryhmiin ja
loogisesti kahden viimeisen ryhmän
vastauksia on täsmälleen yhtä paljon.
Vertailemme eri ryhmien vastauksia
samoihin kysymyksiin. Liitteestä 1 löytyvät kunkin ryhmän positiivisten vastausten osuus sekä muutosten suuruus niiltä osin kuin se voidaan laskea.
Mukana on myös kysymyksiä, jotka on
lisätty vuoden 2013 aikana ja joitakin
kysymyksiä, jotka on poistettu vuoden
2013 aikana. Kysymyksiin on päivitysten vuoksi voinut vastata vain osa ryhmästä.
Positiivisiin ja ei-positiivisiin vastauksiin luokittelu on osassa kysymyksiä jossain määrin subjektiivinen asia,
koska mukana on monin erilaisin vastausskaaloin varustettuja kysymyksiä.
Vastausskaaloissa positiivisiksi on
valittu vastaukset, jotka ovat selvästi
positiivisella puolella. ”Täysin samaa
mieltä”, ”jokseenkin samaa mieltä”
ovat siis positiivisia mutta ”ei samaa
eikä eri mieltä” ja ”täysin eri mieltä”
eivät. Samoin osaamiseen liittyvissä
kysymyksissä ainoastaan ”En osaa”
on luokiteltu negatiiviseksi ja loput eri

osaamisen tasot on laskettu positiivisiksi vastauksiksi. Skaalan vaihtelun
vuoksi kysymyksiä ei kannata suoraan
verrata keskenään.
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Muutokset käytön määrässä
Opettajien ilmoittama tieto- ja viestintätekniikan käytön määrä näyttää
vähentyneen vuonna 2013 edelliseen
vuoteen verrattuna. Kun vuonna 2012
n. 64 prosenttia opettajista ilmoitti käyttävänsä tieto- ja viestintätekniikkaa
päivittäin on luku vuonna 2013 n. 45
prosenttia. Viikoittainen käyttö näyttää
puolestaan lisääntyneen 26 prosentista 37 prosenttiin. On syytä huomata,
että vuonna 2012 vähintään viikoittain
TVT:a käytti n. 90 prosenttia, kun taas
vuonna 2013 määrä oli pudonnut 82
prosenttiin.
Trendi näyttää samankaltaiselta
myös niiden vastaajien parissa, jotka
vastasivat kyselyyn molempina vuosina. Tässä ryhmässä päivittäinen käyttö
väheni 69 prosentista 57 prosenttiin ja
viikoittainen käyttö kasvoi 22 prosentista 31 prosenttiin. Pudotus päivittäisessä käytössä on hieman pienempi
kuin kaikkien vastaajien 19 prosentin
pudotus – vain noin 12 prosenttiyksikköä.
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Eniten käytetyt laitteet
Kuten aiempina vuosina Opeka pyytää
käyttäjiään listaamaan eniten käyttämänsä 5 laitetta ja samoin eräitä ohjelmia eräistä valmiiksi määritellyistä
kategorioista. Kuva 1:ssä on valittu
useimmiten vuonna 2013 täyttäneiden
valitsemat laitteet ja Kuvassa 2 vuonna 2012 valitsemat laitteet. Kummassakin kuvassa on merkitty käyttöosuus
vuosittain. Käyttäjät ovat voineet valita
muiden syöttämistä vaihtoehdoista tai
lisätä omansa. Uusi lisätty vaihtoehto
näkyy seuraaville käyttäjille. Oikeinkirjoituksen ja tiettyjen muiden kategorisointiin liittyvien ongelmien vuoksi
listaa on jonkin verran hoidettu kehittäjien toimesta kummankin täyttövuoden
aikana. Käytetyn menetelmän vuoksi
tuloksiin pitää suhtautua vain suuntaaantavina.
Yleisimmät kolme laitetta ovat edelleen Pöytätietokone / kannettava tietokone, dokumenttikamera ja dataprojektori. Pöytätietokonetta käyttää 95,8
prosenttia vastanneista, dokumenttikameraa 77,4 prosenttia ja dataprojektoria 74,6 prosenttia. Kaikkien kolmen
laitteen käyttö on lisääntynyt vuoden
aikana jonkin verran. Tarkastellessa
kumpanakin vuonna kysymykseen
vastanneita nousua on sekä tietokoneiden määrässä että dokumenttika-
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meroiden määrässä. Tässä ryhmässä
dataprojektorin käyttö on hieman laskenut.
Seuraavaksi eniten merkintöjä on
kerännyt ”Liitutaulu ja liitu”, jota ei ollut
kukaan keksinyt lisätä vielä 2012, mutta lisäämisen jälkeen vaihtoehto on kerännyt hyvin vastaajia. Lienee ilmeistä,
ettei laite täytä ihan tavallisen tieto- ja
viestintätekniikan laitteen kriteereitä
ja on toki tervettä nähdä myös pientä
pilkettä silmäkulmassa pitkän kyselyn
vastauksissa.
Myös tulostin on lisätty vaihtoehtona
vasta vuonna 2013 ja se on kerännyt
huomattavat 40,3 prosenttia vastauksista. Laskin puolestaan on lisätty valintana vasta vuoden 2012 loppupuolella ja on mahdollista, että vastausten
määrä on siksi jäänyt vuonna 2012 paljon alemmas kuin vuonna 2013.
Kosketustaulu / interaktiivinen projektori / älytaulu valinnan on nyt valinnut 36,2 prosenttia vastaajista, kun
vielä vuonna 2012 vastaavan valinnan
teki vain 15,7 prosenttia vastaajista.
Kosketustaulujen määrä näyttää siis yli
kaksinkertaistuneen tarkastelun aikana. Molempina vuosina vastanneiden
joukossa nousu ei ole aivan näin suur-

ta, mutta laitteen käyttö näyttää kyseissä ryhmässäkin lisääntyneen selvästi.

kuva 1

11

kuva 2
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Muutokset vastauksissa 2012-2013
Yksittäisten kysymysten tasolla voimme tarkastella, minkälaisia muutoksia
vastauksissa on tapahtunut vuosien
2012 ja 2013 välillä. Taulukosta 1 näemme, missä kysymyksissä positiivisten vastausten osuus on muuttunut
eniten prosenttiyksiköissä mitattuna.
Ensimmäisessä sarakkeessa on positiivisten vastausten osuus kaikista
vuoden 2013 vastauksista. Toisessa
ja kolmannessa sarakkeessa on positiivisten vastausten osuuden muutos
prosenttiyksiköinä, kun verrataan vuoden 2012 vastauksiin. Taulukossa on
mukana kymmenen kysymystä, joissa
muutos on suurin, kun katsotaan kaikkia vastauksia. Olemme jättäneet pois
kysymykset, joissa arvioidaan kyselyn
toimivuutta.
Suurin muutos on tapahtunut siinä,
että nyt TVT-välineistön käyttö edellyttää käyttövuoron varaamista huomattavasti enemmän kuin vuonna 2012.
Vuonna 2012 vain 36 prosenttia vastasi myönteisesti kysymykseen kun
vuonna 2013 69,1 prosenttia vastasi
myönteisesti. Muutos on myös yli 30
prosenttiyksikköä myös kumpanakin
vuonna vastanneiden parissa.
Toinen merkittävästi muuttunut asia

on, saavatko oppijat käyttää mobiililaitteita (esim. kännyköitä, tabletteja)
osana työskentelyä. Vuonna 2013 34,3
prosenttia opettajista vastasi myönteisesti, mikäli tarkoittaa 11,6 prosenttiyksikön nousua vuodesta 2012. Kumpanakin vuonna vastanneiden parissa
muutos oli hieman suurempi eli 15,5
prosenttiyksikköä.
Koulun verkkosivujen käyttäminen
koulun ja kodin välisessä viestinnässä
näyttää olevan vähenemässä, sillä nyt
vain 22,7 prosenttia vastasi kysymykseen myönteisesti, mikä tarkoittaa 10,3
prosenttiyksikön laskua. Mielenkiintoisesti kumpanakin vuonna vastanneiden kohdalla trendi oli päinvastainen ja
nousussa 15 prosenttiyksikköä saavuttaen 45 prosentin tason.
Opettajilla on aiempaa enemmän
vaikeuksia löytää oppimistilanteista
hyviä tapoja hyödyntää TVT:a. 51,6
prosenttia vastaa myönteisesti kysymykseen, mikä tarkoittaa 9,1 prosenttiyksikön laskua. Vastaava lasku näkyy
myös molempina vuosina vastanneiden parissa.
Langattomat verkot ovat selvästi lisääntyneet vuoteen 2012 verrattuna.

13

Sekä kaikkien vastaajien että kumpanakin vuonna vastanneiden parissa
näyttää nyt olevan selvästi aiempaa
enemmän langattomia verkkoja. 62,6
prosenttia vastaa kysymykseen langattomasta verkosta nyt myönteisesti,
mikä on 7,8 prosenttiyksikön nousu.
Tämä nousu on vielä suurempi kumpanakin vuonna vastanneiden parissa,
jossa on noustu jopa 74,9 prosenttiyksikön tasolle vuonna 2013, mikä tarkoittaa lähes 20 prosenttiyksikön nousua. Samaan tapaan nousussa ovat
myös langattomat verkot, joissa oppijat
ja vierailijat voivat käyttää omia laitteitaan.
Opettajista peräti 85,7 prosenttia uskoo, että TVT:n avulla oppijat pystyvät
käsittelemään opetettavaa ilmiötä monipuolisesti. Tämä tarkoittaa 7,6 prosenttiyksikön nousua. Kokoluokaltaan
samanlainen nousu näkyy myös kumpanakin vuonna vastanneiden parissa.
Opettajista harvemmat ovat yhteydessä vanhempiin ”sähköisten apuvälineiden kautta”. 81,6 positiiviset
vastausten osuus tarkoittaa 7,5 prosenttiyksikön laskua. Tosin kumpanakin vuonna vastanneiden parissa on
melkein vastaavan suuruinen nousu
ja itse asiassa kaikki vastanneet ovat
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vastanneet myönteisesti. On kuitenkin
huomattava, että kyseinen kysymys on
poistettu järjestelmästä varsin varhaisessa vaiheessa vuonna 2013 ja siihen on vastannut molempina vuosina
vain 11 opettajaa.
Suurempi osa opettajista haluaisi käyttää tieto- ja viestintätekniikkaa
opetuksessaan enemmän. 81,6 prosenttia on vastannut myönteisesti kysymykseen, mikä tarkoittaa 7,4 prosenttiyksikön kasvua vuodesta 2012.
Samanlainen nousu näkyy myös kumpanakin vuonna vastanneiden parissa.
Opettajat näkevät myös, että kouluissa on helpompi lähteä kehittämään
uusia toimintatapoja. Näin katsoo 54,4
prosenttia vastanneista, mikä tarkoittaa 7,2 prosenttiyksikön kasvua edeltävältä vuodelta. Samanlainen nousu
näkyy myös molempina vuosina vastanneiden parissa.

2013

Kaikkien vastaajien muutos
2012-2013

Kumpanakin
vuonna vastanneiden muutos
2012-2013

TVT-välineistön käyttö edellyttää 69.1%
käyttövuoron varaamista.

33.1%

30.8%

Oppijat saavat käyttää tunneillani omia mobiililaitteitaan (esim.
kännyköitä, tabletteja) osana
työskentelyään.

34.3%

11.6%

15.5%

Käytän koulun verkkosivuja
kodin ja koulun välisessä viestinnässä.

22.7%

-10.3%

15.0%

Löydän eri oppimistilanteisiin
hyviä tapoja hyödyntää TVT:a.

51.6%

-9.1%

-6.7%

Onko koulullasi käytössä
langaton verkko, jota oppijat ja
vierailijat voivat käyttää myös
omilla laitteillaan?

29.1%

8.6%

7.4%

Onko koulussasi käytössä langaton verkko?

62.6 % 7.8 %

19.8 %

TVT:n avulla oppijat pystyvät kä- 85.7%
sittelemään opetettavaa ilmiötä
monipuolisesti.

7.6%

9.9%

Olen yhteydessä vanhempiin
sähköisten apuvälineiden kautta.

-7.5%

7.6%

84.3%
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2013

Kaikkien vastaajien muutos
2012-2013

Kumpanakin
vuonna vastanneiden muutos
2012-2013

Haluaisin käyttää TVT:a enemmän opetuksessani.

81.6%

7.4%

7.7%

Koulussani on helppo lähteä kehittämään uusia toimintatapoja.

54.4%

7.2%

8.8%

Taulukko 1, Eniten muuttuneet vastaukset
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Keskustelua
Listasimme edellisessä kappaleessa
merkittäviä muutoksia, jotka suomalaisissa kouluissa ovat tapahtunut tietoja viestintätekniikan suhteen vuosien
2012 ja 2013 välillä.
Mitä Opekasta sitten opitaan? Merkittävin havaintomme on, että tieto- ja
viestintätekniikan käyttö näyttää jopa
laskevan. Pidämme löydöstämme yllättävänä, mutta havainnon varmuutta
vahvistaa se, että käyttö näyttää vähentyneen myös niiden joukossa, jotka ovat vastanneet palveluumme sekä
vuonna 2012 että vuonna 2013. On kuitenkin mahdollista, että kysymykseen
vastataan hieman eri tavoin vuonna
2013 kuin mitä vuonna 2012 on vastattu. Kysymykset ovat erilaisten uusien
kysymysten ympäröimiä, mikä saattaa
selittää sen, että kysymys tulkitaan eri
tavoin ja siihen näin ollen vastataan eri
tavalla. Lisäksi kyselyssä on kaksikin
käytön määrää tarkemmin luotaavaa
kysymystä. On mahdollista, että opettajat kokevat kysymysten vivahteen eri
tavoin kuin aiemmin. Esimerkiksi voi
olla, että opettajat eivät pidä käyttönä
aivan samoja asioita kuin aiemmin.
Käytön määrä vaatii vielä lisätutkimusta ja seurantaa, mutta keräämämme
tiedon perusteella tieto- ja viestintätekniikka ei näytä leviävän koulujen käy-

täntöihin niin nopeasti kuin usein julkisessa keskustelussa toivotaan.
Vaikka käytön määrän nousu ei olisikaan selvää, jotkin käyttötavat ovat selvästi leviämässä kouluihin. Laitteiden
leviämisen osalta kolme yleisintä laitetta ovat edelleen pöytäkone, videotykki
ja dokumentti kamera. Kaikkien näiden määrä näyttää hieman kasvaneen
vuodesta 2012 lähtien. Käyttämämme
menetelmä on mahdollista sen, että
käyttäjät lisäävät oman uuden vaihtoehdon, joten osa valinnoista on lisääntynyt tätä kautta. Aiemmin valittavina
olevista vaihtoehdoista yleistymässä
näyttävät olevan laskimet ja kosketustaulut. Laskinten kohdalla vaikuttaa todennäköiseltä, että vuoden 2012 tulos
on aliraportoitu, sillä vastausvaihtoehto
on löytynyt järjestelmästä vasta vuoden 2012 lokakuusta lähtien. Kosketustaulut puolestaan näyttävät aidosti
yleistyvän huomattavaa vauhtia, sillä
vaihtoehto on ollut järjestelmässä alusta alkaen.
Teemme myös paljon muita merkittäviä löydöksiä. Prosenttiyksikköinä
mitattuna suurin muutos näyttää tapahtuneen siinä, että TVT-välineistön
käyttäminen näyttää vaativan selvästi
aiempaa useammin varaamista. Löy-
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döksemme molempina vuosina vastanneiden parissa ovat myös vastaavan
suuntaiset. Muutosta voinee selittää
lisääntyneenä opetusteknologian määrässä ja siinä, että teknologiasta yhä
suurempi osa on jaettu pistemäisesti
kouluille ja sijoitettua teknologiaa osataan jakaa paremmin.
Myös yksittäisten kysymysten vertailussa näkyy kaksi selvää teknologiaa,
joiden käyttö leviää kouluissa: selvästi
yleistymässä on opiskelijoiden omien
mobiililaitteiden hyödyntäminen. Myös
erilaajuiset ja erilaiset langattomat verkot ovat selvästi yleistymässä kouluissa.
Vaikka tieto- ja viestintätekniikan
käytön määrä ei näytä olevan vielä
ainakaan merkittävässä nousussa, on
tuloksissamme myös käytön lisääntymisen kannalta lohdullisia löytöjä.
Opettajat haluaisivat käyttää opetusteknologiaa selvästi enemmän. Myös
yhteisön tasolla näyttää tapahtuvan;
opettajat kokevat aiempaa enemmän,
että kouluissa on helpompi lähteä kehittämään uusia toimintatapoja.
Olisi houkuttelevaa vetää päätelmä
ja selittää käytön määrän negatiivista kehitystä muilla löydöksillämme.
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Emme kuitenkaan ole onnistuneet
selittämään käytön määrän muutosta
aineistomme pohjalta. Esimerkiksi laitteiden varaaminen korreloi vielä 2012
heikosti käytön määrän kanssa (Pearsonin korrelaatiokerroin   -0.25), mutta
vuoden 2013 vastauksissa korrelaatio
näyttää muuttuneen käytännössä olemattomaksi (Pearson korrelaatiokerroin -0.08). Korrelaation heikennyttyä
vaikuttaisi todennäköiseltä, ettei selitys
ole varauksien lisääntyminen. On myös
hyvä huomata, että arvioidaksemme
muutoksia joudumme pitäytymään kysymyksissä, jotka ovat olleet Opekapalvelussa molempina tarkasteluvuosina. Rajauksen ulkopuolelle jää siten
merkittävä määrä nykyisin palvelussa
olevista kysymyksistä.
Seuraavina vuosina vastaavanlaisten muutosten trendejä tulee seurata
tarkasti. Opeka tarjoaa tähän hyvän
työvälineen. Jatkossa voimme myös
hyödyntää suurempaa määrää kysymyksiä antamaan tarkemman kuvan
myös muutosten syistä.

Yhteenveto
Merkittävimmät Suomen kouluissa vuonna 2013 opetusteknologian suhteen Opeka-palvelun perusteella:
•
Tieto- ja viestintätekniikan käytön määrä opetuksessa näyttää jopa vähentyneen.
•
Tieto- ja viestintätekniikan käyttö vaatii selvästi
opettajilta enemmän varaamista kuin aiemmin.
•
Pöytätietokone, videotykki ja dokumenttikamera
jatkavat yleisimmin käytössä olevina laitteina. Ne
ovat myös edelleen kasvattaneet suosiotaan.
•
Kosketustaulujen määrä näyttää yli kaksinkertaistuneen noin vuodessa.
•
Oppijoiden omien mobiililaitteiden käyttö koulutyössä on yleistymässä nopeasti.
•
Opettajien halu käyttää enemmän opetusteknologiaa opetuksessaan on lisääntynyt.
•
Opettajat kokevat, että kouluyhteisöissä oli vuonna 2013 helpompi lähteä kehittämään uusia toimintatapoja kuin vuonna 2012.
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Liite 1: Ryhmien vertailu
Kaikki
vastaajat

Molempina
vuosina vastanneet

2012

2012

2013

Kaikkien
vastaajien
muutos
2012-2013

Kumpanakin vuonna
vastanneiden
muutos 20122013

0.3%

0.0%

2013

Saan apua teknisissä ongelmissa
pääasiassa (valitse yksi)

98.1% 98.4% 100%

Koen itseni yksinäiseksi TVT:n
opetuskäytön
kehittämisessä.

22.8% 21.8% 20.8% 18.5% -1.0%

-2.2%

Tunnen tekijänoikeussäädökset.

72.3% 66.3% 73.2% 90.9% -6.0%

17.7%

Kouluni oppijat
keräävät itselleen
portfoliota koko
opintojensa ajalta
sähköiseen oppimisympäristöön.

3.5 %

5.7 %

3.9 %

3.4 %

100%

9.1 %

Osaan käyttää
jotakin sähköistä
oppimisympäristöä
(esim. Moodle,
Opit, Fronter).

72.8% -

73.2%

Osaan käyttää
yhteisöllisiä sisällöntuotantopalveluita (esim. blogit,
wikit).

51.0% -

54.7%
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-

0.5 %

Kaikki
vastaajat

Molempina
vuosina vastanneet

2012

2012

2013

Kaikkien
vastaajien
muutos
2012-2013

2013

Kyselyn täyttäminen oli mukavaa.

27.2% 32.2% 31.1% 24.4% 5.0%

Koulullani on
järjestetty keskitetty tekninen tuki
(esim. helpdesk).

-

65.9% -

53.4%

Osaan käyttää ha- kukoneita ja valita
tehokkaat hakusanat etsimäni tiedon
löytämiseen.

87.0% -

87.7%

Suurimmalla osalla tunneistani käytän
itse tieto- ja viestintätekniikkaa.

74.8% -

78.4%

Suurimmalla osalla tunneistani oppijat
käyttävät tieto- ja
viestintätekniikkaa.

13.8% -

19.9%

Kehityskeskusteluissa otetaan esille TVT-osaaminen.

42.0% -

50.6%

Olen yhteydessä
91.9% 84.3% 92.4% 100%
vanhempiin sähköisten apuvälineiden kautta.
Kouluni oppijat
keräävät itselleen
portfoliota sähköiseen oppimisympäristöön.

-

8.7 %

-

Kumpanakin vuonna
vastanneiden
muutos 20122013

-7.5%

-6.7%

7.6%

8.6 %
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Kaikki
vastaajat

Molempina
vuosina vastanneet

2012

2013

2012

-

95.1% -

96.6%

Osaan käyttää
sähköpostia tehokkaasti (esim. liittää
liitetiedostoja ja
käyttää postituslistoja).

95.3% -

98.8%

Hyödynnän sähköisten sisältöjen
ja oppimisympäristöjen mahdollisuuksia opetuksen
eriyttämisessä.

52.5% -

54.3%

Käytän koulun
oppilashallintojärjestelmää (esim.
Wilmaa, Helmeä)
kodin ja koulun
välisessä viestinnässä.

Kaikkien
vastaajien
muutos
2012-2013

Kumpanakin vuonna
vastanneiden
muutos 20122013

2013

Koulussani on
helppo lähteä
kehittämään uusia
toimintatapoja.

54.4% 61.6% 58.9% 67.8% 7.2%

8.8%

Koulullani on
yhteisesti sovittu tavoite TVT:n
hyödyntämisestä
opetuksessa.

40.5% 43.0% 49.4% 57.8% 2.6%

8.4%
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Kaikki
vastaajat

Molempina
vuosina vastanneet

2012

2012

2013

Kaikkien
vastaajien
muutos
2012-2013

Kumpanakin vuonna
vastanneiden
muutos 20122013

2013

TVT-välineistön
käyttö edellyttää
käyttövuoron varaamista.

36.0% 69.1% 32.8% 63.6% 33.1%

30.8%

Löydän eri oppimistilanteisiin
hyviä tapoja hyödyntää TVT:a.

60.7% 51.6% 64.4% 57.7% -9.1%

-6.7%

Tieto- ja viestin20.5% 26.0% 21.2% 22.5% 5.4%
tätekniikan (TVT)
hyödyntäminen
opetussuunnitelman mukaisesti on
vaikeaa.
Käytän TVT:a
käsittelemään
opetettavaa ilmiötä
monipuolisemmin.

78.2% -

80.5%

Työyhteisössäni on järjestetty
mahdollisuuksia
jakaa pedagogisia
vinkkejä TVT:n
käytöstä.

-

55.2% -

61.7

Hyödynnän sosiaalista mediaa
opetuksessani.

-

25.8% -

24.1%

1.3%

23

Kaikki
vastaajat

Molempina
vuosina vastanneet

2012

2013

2012

Osaan hyödyntää
oppilashallintojärjestelmien
viestintävälineitä
vanhempien,
kollegoiden ja oppijoiden välisessä
yhteydenpidossa
(esim. Wilma,
Helmi).

-

95.4% -

97.7%

Osaan hyödyntää
sähköisiä oppimateriaaleja opetuksessani.

-

70.6% -

75.0%

Osaan tehdä
useaa eri tyyppistä
mediaa sisältäviä
materiaaleja (esim.
kuva, ääni, video).

35.5% -

42.2%

Osaan huomioida tekijänoikeudet
käyttäessäni eri aineistoja verkosta.

59.1% -

68.0%

Olen kiinnostunut
koulutuksesta aiheesta ”sähköiset
sisällöt ja oppimisympäristöt”.

83.1% -

81.6%
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-

2013

Kaikkien
vastaajien
muutos
2012-2013

Kumpanakin vuonna
vastanneiden
muutos 20122013

Kaikki
vastaajat

Molempina
vuosina vastanneet

2012

2013

2012

-

61.7% -

62.8%

Osaan käyttää
sähköisiä oppimisympäristöjä
kaksisuuntaisen
viestinnän välineenä.

53.8% -

53.5%

Osaan käyttää
yhteisöpalveluita
(esim. Facebook,
Twitter, Google+).

-

62.3% -

61.2%

Olen kiinnostunut
koulutuksesta aiheesta ”sähköinen
viestintä”.

-

70.1% -

71.3%

Ymmärrän internetin päivittäiset
tietoturvariskit ja
osaan varautua
niihin.

-

85.0% -

85.7%

Hyödynnän
oppijoiden omaa
osaamista tietoteknisten ongelmien
ratkaisussa.

68.2% -

64.2%

Käytän sosiaalisen median ammatillisia verkostoja
oppiakseni uutta.

34.3% -

33.1%

Osaan käyttää pikaviestimiä (esim.
Skype, Google
Talk, Lync).

Kaikkien
vastaajien
muutos
2012-2013

Kumpanakin vuonna
vastanneiden
muutos 20122013

2013
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Kaikki
vastaajat

Molempina
vuosina vastanneet

Kaikkien
vastaajien
muutos
2012-2013

2012

2013

2012

Oppijat suunnittelevat ja luovat
TVT:n avulla
mediatöitä (esim.
tv-uutisia tai digilehtiä).

-

15.1% -

14.6%

Järjestän opetustilanteita myös
luokkahuoneen ulkopuolella kannettavia päätelaitteita
hyödyntäen.

-

12.9% -

12.0%

Toimin koulullani
TVT:n opetuskäytön tukena muille
opettajille.

-

23.3% -

25.9%

Haluaisin käyttää
TVT:a enemmän
opetuksessani.

74.1% 81.6% 73.6% 81.3% 7.4 %

Kumpanakin vuonna
vastanneiden
muutos 20122013

2013

7.7%

Oppijat antavat mi- 41.5% 39.1% 44.7% 42.0% -2.4%
nulle uusia ideoita
TVT:n käyttöön
opetuksessa.

-2.7%

TVT:n käyttö sopii
opetustyyliini.

-4.4%

81.1% 74.0% 83.7% 79.3% -7.1%

Jatkuva uuden
36.9% 39.5% 31.2% 34.1% 2.6%
tekniikan tuominen
opetukseen on
rasittavaa.
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2.9%

Kaikki
vastaajat

Molempina
vuosina vastanneet

2012

2012

2013

Kaikkien
vastaajien
muutos
2012-2013

Kumpanakin vuonna
vastanneiden
muutos 20122013

2013

Saan muilta
opettajilta tukea
ja vinkkejä omaan
TVT:n opetuskäyttööni.

60.2% 62.6% 60.2% 68.4% 2.3%

8.1%

Saan riittävästi ja
riittävän nopeasti
teknistä tukea
TVT:n käyttöön
koulullani.

63.0% 63.7% 69.6% 70.9% 0.7%

1.3%

Onko koulullasi
käytössä langaton
verkko, joka toimii
kaikissa koulun
tiloissa?

20.9% 26.3% 21.2% 33.6% 5.4%

12.4%

Onko koulullasi
20.5% 29.1% 26.3% 33.7% 8.6%
käytössä langaton
verkko, jota oppijat
ja vierailijat voivat
käyttää myös omilla laitteillaan?

7.4%

Käytän koulun
33.0% 22.7% 30.4% 45.5% -10.3%
verkkosivuja kodin
ja koulun välisessä
viestinnässä.

15.0%

Ymmärrän henkilötietojen käyttöön
liittyvät vaatimukset ja riskit ja otan
ne huomioon
oppijoiden tietoja
käsitellessäni.

-

93.5% -

93.8%

Olen kiinnostunut
koulutuksesta aiheesta ”tietoturva
ja tietosuoja”.

-

50.7% -

52.3%
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Kaikki
vastaajat

Molempina
vuosina vastanneet

2012

2013

2012

Tunnen opetukseni kannalta keskeiset sähköiset
tietolähteet.

-

71.9% -

74.5%

Osaan käyttää
tekstinkäsittelyohjelman edistyneitä
ominaisuuksia
(esim. tyylejä ja
automaattisia sisällysluetteloita).

-

77.4% -

76.9%

Kysely oli liian
pitkä.

71.0% 63.6% 60.7% 69.8% -7.4%

9.1%

TVT:an liittyvistä
kouluttautumismahdollisuuksista
tiedotetaan koulullani aktiivisesti.

60.5% 63.1% 66.4% 73.2% 2.5%

6.8%

Oppijat saavat
käyttää tunneillani
omia mobiililaitteitaan (esim. kännyköitä, tabletteja)
osana työskentelyään.

22.7% 34.3% 21.8% 37.3% 11.6%

15.5%
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Kaikkien
vastaajien
muutos
2012-2013

Kumpanakin vuonna
vastanneiden
muutos 20122013

2013

Kaikki
vastaajat

Molempina
vuosina vastanneet

2012

2012

2013

Kaikkien
vastaajien
muutos
2012-2013

Kumpanakin vuonna
vastanneiden
muutos 20122013

2013

Minulla on mahdol- 36.6% 39.2% 45.3% 46.5% 2.5%
lisuuksia vaikuttaa
kouluni TVT-hankintoihin.

1.2%

Osallistun aktiivisesti kouluni TVThankintoihin.

19.4% 19.6% 24.2% 23.6% 0.2%

-0.6%

Hyödynnän sosiaalista mediaa
(esimerkiksi Facebookia, Twitteriä
tai blogeja) viestiessäni vanhempien kanssa.

2.8%

-0.2%

Kouluni verkkosivut ovat ajan
tasalla.

66.4% 62.6% 68.2% 66.7% -3.8%

-1.5%

Olen saanut käyttööni tarvitsemani
TVT-välineet.

62.0% 65.7% 65.3% 72.8% 3.7%

7.5%

Rakennan opetukseni oppikirjan
mukaan.

62.8% 63.4% 59.9% 57.9% 0.6%

-2.1%

3.5%

3.8%

3.6%

0.7%

TVT:n avulla
78.1% 85.7% 76.9% 86.8% 7.6%
oppijat pystyvät
käsittelemään
opetettavaa ilmiötä
monipuolisesti.
Osaan ohjata oppijoita valitsemaan
ja vertailemaan
tietolähteitä.

-

70.9% -

9.9%

74.9%
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Kaikki
vastaajat

Molempina
vuosina vastanneet

2012

2012

2013

Kaikkien
vastaajien
muutos
2012-2013

Kumpanakin vuonna
vastanneiden
muutos 20122013

2013

Työyhteisön ilma- 73.4% 77.1% 80.5% 79.6% 3.7%
piiri on myönteinen
uusien asioiden
kokeilemiseen
opetuksessa.

-0.9%

Käytössäni olevat 66.5% 61.1% 69.2% 68.4% -5.4%
laitteet ja ohjelmistot toimivat hyvin
kokonaisuutena.

-0.8%

Onko koulussasi
käytössä langaton
verkko?

19.8%

54.8% 62.6% 55.1% 74.9% 7.8%

Osaan käyttää
sähköisiä työkaluja
tiedon tallentamiseen ja järjestelemiseen.

74.4% -

76.7%

Olen kiinnostunut
koulutuksesta
aiheesta ”tiedonhaku- ja hallinta”.

-

53.5% -

58.2%

Osaan arvioida
verkosta saadun
tiedon luotettavuuden.

-

89.5% -

91.2%

Osaan ohjata
oppijoita kriittisen
medialukutaidon
omaksumiseen.

-

81.7% -

83.0%
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Kaikki
vastaajat

Molempina
vuosina vastanneet

2012

2013

2012

Osaan ohjata
oppijoita verkossa
käyttäytymiseen
(”netiketti”).

-

81.1% -

79.5%

Olen kiinnostunut
koulutuksesta
aiheesta ”tietoyhteiskuntataidot ja
mediakasvatus”.

-

57.5% -

58.0%

Osaan käyttää
jotakin esitysgrafiikkaohjelmaa
opetuksessani
(esim. Microsoft
PowerPoint, LibreOffice Impress).

-

79.9% -

79.5%

Osaan käyttää
esitysgrafiikkaohjelman edistyneitä
ominaisuuksia
(esim. tehdä
animaatiota sekä
monipuolista
sisältöä sisältäviä
esityksiä).

-

32.3% -

37.6%

Osaan käyttää
jotakin taulukkolaskentaohjelmaa
opetuksessani
(esim. Microsoft
Excel, LibreOffice
Calc).

-

57.9% -

55.6%

Kaikkien
vastaajien
muutos
2012-2013

Kumpanakin vuonna
vastanneiden
muutos 20122013

2013
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Kaikki
vastaajat

Molempina
vuosina vastanneet

2012

2013

2012

-

32.1% -

35.1%

Olen kiinnostunut
koulutuksesta
aiheesta ”tietotekniikan perustaidot”.

50.6% -

50.8%

Osaan käyttää su- juvasti dokumenttikameraa.

87.6% -

91.9%

Osaan käyttää
sujuvasti dataprojektoria.

-

80.9% -

86.2%

Osaan käyttää
sujuvasti luokan
äänentoistolaitteita.

-

84.6% -

88.4%

Osaan käyttää
sujuvasti kosketustaulua tai vastaavaa interaktiivista
esitystekniikkaa.

31.6% -

36.0%

Osaan käyttää
taulukkolaskentaohjelman edistyneitä ominaisuuksia opetuksessani
(esim. kaavoja ja
luoda erilaisia kuvaajia).
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2013

Kaikkien
vastaajien
muutos
2012-2013

Kumpanakin vuonna
vastanneiden
muutos 20122013

Kaikki
vastaajat

Molempina
vuosina vastanneet

2012

2013

2012

Olen kiinnostunut
koulutuksesta
aiheesta ”esitystekniikan opetuskäyttö”.

-

64.7% -

Sain uusia ideoita tehdessäni
kyselyä.

20.6% 33.6% 17.3% 27.9% 13.0%

Osaan käyttää
jotakin tekstinkäsittelyohjelmaa
(esim. Microsoft
Word, LibreOffice
Writer).

-

99.1% -

99.2%

Osaan ohjata
oppijoita kansalaisvaikuttamisen
mahdollisuuksiin
verkossa.

-

32.2% -

33.7%

Tiedän, mitä tarkoitetaan videovälitteisellä opetuksella, ja tunnen
joitakin videovälitteisen opetuksen
ohjelmistoja ja välineitä (esim. Adobe
Connect, Lync).

17.4% -

26.0%

Osaan teknisestä
näkökulmasta
järjestää videovälitteisiä opetustilanteita (esim.
etäopetus, webinaarit).

7.9%

10.5%

-

-

Kaikkien
vastaajien
muutos
2012-2013

Kumpanakin vuonna
vastanneiden
muutos 20122013

2013
65.6%

10.6%
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Kaikki
vastaajat

Molempina
vuosina vastanneet

2012

2013

2012

-

29.5% -

30.0%

Osaan käyttää mo- biililaitteita (esim.
älypuhelimet,
tabletit).

81.9% -

82.5%

Osaan hyödyntää
oppilaiden omia
mobiililaitteita osana opetusta.

-

27.8% -

26.4%

Olen kiinnostunut
koulutuksesta
aiheesta ”mobiililaitteet”.

-

57.9% -

61.6%

Osaan käyttää di- gikameraa eli ottaa
kuvia ja siirtää niitä
tietokoneelle.

89.5% -

88.8%

Osaan videonkäsittelyn perusteet
(esim. leikkaaminen, eri lähteiden
yhdistely).

28.6% -

31.3%

Olen kiinnostunut
koulutuksesta
aiheesta ”videovälitteinen opetus”.
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-

2013

Kaikkien
vastaajien
muutos
2012-2013

Kumpanakin vuonna
vastanneiden
muutos 20122013

Kaikki
vastaajat

Molempina
vuosina vastanneet

2012

2013

2012

Osaan äänenkäsittelyn perusteet
(esim. nauhoittaminen, editointi).

-

29.3% -

33.3%

Olen kiinnostunut
koulutuksesta
aiheesta ”ääni,
video ja kuva”.

-

63.5% -

60.7%

Oppilaitoksessani
on helppo lähteä
kehittämään uusia
toimintatapoja.

-

100%

-

-

Kumpanakin vuonna
vastanneiden
muutos 20122013

2013

Osaan kuvankäsittelyn perusteet
(esim. kuvien
rajaus, koon muuttaminen).

75.5% -

74.1%

Osaan hyödyntää mobiililaitteita
sisältöjen tuottamiseen (esim. teksti,
kuva, ääni, video).

30.0% -

31.0%

Osallistun aktiivisesti oppilaitokseni
TVT-hankintoihin.

0%

-

-

Toimin oppilaitoksellani TVT:n opetuskäytön tukena
muille opettajille.

0%

-

-

-

Kaikkien
vastaajien
muutos
2012-2013
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Kaikki
vastaajat

Molempina
vuosina vastanneet

2012

2013

2012

2013

Hyödynnän sosiaalista mediaa
(esimerkiksi Facebookia, Twitteriä
tai blogeja) viestiessäni oppijoiden
kanssa.

-

0%

-

-

Jaan tuottamaani
oppimateriaalia
koulun sisäisessä tai julkisessa
verkossa.

15.8% 17.4% 17.8% 21.5% 1.6%

Kehityskeskusteluissa otetaan esille TVT-osaaminen.
(Ohita kysymys,
jos et käy kehityskeskusteluita
oppilaitoksellasi)

0%

-

-

Tunnen oppilaitokseni kehittämistyötä ohjaavan
TVT-suunnitelman
sisällön.

0%

-

-
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-

Kaikkien
vastaajien
muutos
2012-2013

Kumpanakin vuonna
vastanneiden
muutos 20122013

3.7%

Kaikki
vastaajat

Molempina
vuosina vastanneet

2012

2013

2012

2013

-

100%

-

-

Oppilaitoksellani
on järjestetty tekninen lähituki (esim.
digitalkkari).

100%

-

-

Saan riittävästi ja
riittävän nopeasti
teknistä tukea
TVT:n käyttöön
oppilaitoksellani.

-

100%

-

-

Minulla on käytössäni riittävän
nopea ja vakaa
internet-yhteys,
kun opetan.

-

100%

-

-

Onko oppilaitoksellasi käytössä
langaton verkko?

-

100%

-

-

Onko oppilaitoksellasi käytössä
langaton verkko,
joka toimii kaikissa
tiloissa?

100%

-

-

Tunnen Creative
9.9%
Commons -lisensoidun materiaalin
käyttömahdollisuudet.

13.6% 15.2% 29.7% 3.6%

Oppilaitoksellani on järjestetty
keskitetty tekninen
tuki (esim. helpdesk).

Kaikkien
vastaajien
muutos
2012-2013

Kumpanakin vuonna
vastanneiden
muutos 20122013

14.5%

37

Oppitunneillani on
käytössä riittävän
nopea ja vakaa
internet-yhteys.

Kaikki
vastaajat

Molempina
vuosina vastanneet

2012

2012

2013

Kaikkien
vastaajien
muutos
2012-2013

Kumpanakin vuonna
vastanneiden
muutos 20122013

2013

71.2% 70.9% 75.3% 77.5% -0.3%

2.2%

Kyselyssä kysyttiin 59.4% 69.3% 62.1% 64.5% 10.0%
oleellisia asioita.

2.4%

Kyselyn täyttäminen oli helppoa.

1.9%

62.4% 75.5% 64.7% 66.7% 13.1%

Olen samaa mieltä 43.1% 49.5% 42.1% 49.4% 6.4%
loppuraportin arvioinneista.

7.3%

Vertailu muihin
vastaajiin oli mielenkiintoista.

67.2% 72.1% 63.6% 65.9% 4.8%

2.3%

Opin loppuraportista jotain uutta.

27.7% 40.0% 26.8% 36.5% 12.2%

9.8%

Kyselyyn kannatti
vastata.

52.5% 57.6% 49.2% 53.0% 5.1%

3.8%

Rakennan opetuk- seni oppikirjan /
aihealueen käsikirjan mukaan.
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100%

-

-

Kaikki
vastaajat

Molempina
vuosina vastanneet

2012

2013

2012

2013

Jaan tuottamaani
oppimateriaalia
verkossa muille
opettajille.

-

100%

-

-

TVT:an liittyvistä
kouluttautumismahdollisuuksista tiedotetaan
oppilaitoksellani
aktiivisesti.

-

100%

-

-

Oppilaitoksellani
on yhteisesti sovittu tavoite TVT:n
hyödyntämisestä
opetuksessa.

-

0.0%

-

-

Minulla on mahdol- lisuuksia vaikuttaa
oppilaitokseni
TVT-hankintoihin.

0.0%

-

-

Tunnen kouluni
kehittämistyötä
ohjaavan TVTsuunnitelman
sisällön.

-

31.7% -

51.2%

Koulullani on
järjestetty tekninen lähituki (esim.
digitalkkari).

-

54.5% -

52.1%

100%

-

Onko oppilaitoksellasi käytössä
langaton verkko,
jota oppijat ja
vierailijat voivat
käyttää myös omilla laitteillaan?

-

Kaikkien
vastaajien
muutos
2012-2013

Kumpanakin vuonna
vastanneiden
muutos 20122013
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Koulun laitteet ja ohjelmistot tehokäyttöön (OTE) on Tampereen
kaupungin ja Opetushallituksen valtakunnallinen koordinointihanke. Hankkeessa kerätään, mallinnetaan ja levitetään Laitteet ja ohjelmistot opetuksessa -teeman mukaisia hyviä opetusteknologian pedagogisia malleja ja käytänteitä. OTE-hanke
kokoaa myös aktiivisesti toimivaa kehittäjäverkostoa, joka jakaa
kokemuksiaan ja seuraa yhdessä tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön kehitystä.
Lisätietoa löytyy sivuilta:
www.laitteetjaohjelmistot.wordpress.com

Tampereen kaupunki

Tampereen yliopiston informaatiotieteiden yksikkö,
TRIM-tutkimuskeskus sekä OTE-koordinointihanke
Heikki Sairanen, Mikko Vuorinen, Jarmo Viteli
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