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1 JOHDANTO 

Internet peleineen ja sosiaalisen median yhteisöineen on erottamaton osa tämän päivän 

koululaisen, diginatiivin, elämää. Kaikkialla läsnä olevat digitaaliset ympäristöt ovat opet-

taneet heidät ajattelemaan ja prosessoimaan tietoa eri tavalla kuin heidän kasvattajansa. 

(Prensky, 2001, 1.) Peruskoululaiset ovat luontevia ja taitavia teknologian käyttäjiä, he 

kokeilevat innovatiivisesti uusia tietoteknologian sovelluksia ja netin palveluita. Osallistu-

vat ja julkisuushakuiset nuoret ymmärtävät julkisuuden tarjoavan sellaisia mahdollisuuk-

sia, jotka muutoin olisivat heidän ulottumattomissaan. Julkisuus on keino saada hyväksyn-

tää ja arvostusta sekä päästä esille paitsi omassa lähipiirissään, myös valtakunnallisesti tai 

maailmanlaajuisesti. (Kangas, Lundvall, & Sintonen, 2008, 5–6.) Internet on diginatiivien 

luonteva toimintaympäristö ja osallisuuden kulttuuriin liittyvä julkisuus tavanomaista. Jul-

kisuuden käsite on muuttunut, sillä kuka tahansa voi tuottaa ja jakaa sisältöä verkon avoi-

missa yhteisöissä. 

Voimassa olevan Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden (2004, 236) mukaan 

media ja kuvaviestintä ovat alaluokilta alkaen osa kuvataiteiden opetusta. Opetukseen si-

sältyy kuvakerronnan perusteita, videon ja digitaalisen kuvan kanssa työskentelyä sekä 

mediakasvatusta. Opetuksen tavoitteena on, että neljänneltä luokalta päästyään oppilas 

osaa arvioida mediankäyttöään, tehdä valintoja eri sisältöjen välillä sekä perustella omaa 

medianäkemystään. Hänen tulee lisäksi osata käyttää joitain kuvaviestinnän välineitä. Pe-

ruskoulun äidinkielen opetuksessa tieto- ja viestintätekniikkaa käytetään kehittämään oppi-

laiden viestintävalmiuksia, tekstintuottoa ja sähköistä tiedonhakua. Mediakasvatus kuuluu 

oleellisena osana myös äidinkielen opetusohjelmaan. (Perusopetuksen...,2004, 47–55.) 

FutureStory -hankkeessa (ks. Palmgren-Neuvonen, Mikkola, & Kumpulainen, 2011, 79) 

haastateltujen oppilaiden mukaan digitaalinen sisällöntuotanto oli luovuudellaan innosta-

vaa, minkä lisäksi helppokäyttöinen teknologia kannusti työskentelemään. Oppilaiden in-

nostuksen kanavoiminen ja teknologiaosaamisen hyödyntäminen oppimista edistävästi on 

pedagoginen haaste, jota osaltaan pyritään ratkaisemaan Perusopetuksen opetussuunnitel-

man perusteiden uudistustyön avulla. 

Opetushallitus on Valtioneuvoston asetuksen (422/2012) Perusopetuslaissa tarkoitetun 

opetuksen tavoitteista ja perusopetuksen tuntijaosta pohjalta käynnistänyt opetussuunni-



2  

  

telman perusteiden valmistelun esi-, perus- ja lisäopetusta varten.
1
 Tärkeänä päämääränä 

on laaja-alaisten luku- ja kirjoitustaitojen sekä medialukutaitojen – monilukutaitojen − ja 

TVT-taitojen edistäminen opetuksen kaikki osa-alueet läpäisevänä tehtävänä.
2
 Moniluku-

taito-termiä ollaan tuomassa uuteen opetussuunnitelmaan kuvaamaan laaja-alaista osaa-

misaluetta, johon sisältyy lukemisen ymmärtämisen ja tekstin tuottamisen lisäksi tiedon 

välittäminen eri menetelmin ja välinein. Tulevassa opetussuunnitelmassa lukutaitoa ei enää 

lokeroida ainoastaan äidinkielen opetukseen, vaan monilukutaitona se tulee olemaan kaik-

kien oppiaineiden ja tiedonalojen yhteisvastuualuetta.
3
 Teknologiaosaaminen mahdollistaa 

monilukutaitoa kehittävien opetusmenetelmien käytön. Halinen
4
 toteaa, että vuorovaikut-

teisten, tieto ja viestintäteknologisten ja digitaalisten oppimisympäristöjen oppimista edis-

täviä vaikutuksia ja pedagogista merkittävyyttä on syytä pohtia opetusta järjestettäessä ja 

suunniteltaessa. 

Media ei ole elämästä irrallinen saareke, vaan se värittää meidän kaikkien arkea. Koulussa 

ja vapaa-ajalla tuotettujen digitaalisten videoiden ja tarinoiden julkaisemispäätökseen vai-

kuttavat lasten ja heidän vanhempiensa käsitykset internetin vaikuttavuudesta ja heidän 

suhtautumisensa yksityisyyden rajojen aukaisemiseen. Kun julkaisemista tarkastellaan 

kouluun liittyvänä ilmiönä, keskiöön nousevat oppilastöinä tuotetut digitaaliset sisällöt ja 

niiden julkaisemisen myötä syntyvä produktijulkisuus, joka on yksi tämän tutkimuksen 

kiinnostuksen kohteista. Internetissä on kaikille avoimia palveluita, joita on helppoa ja 

halpaa käyttää, mutta samanaikaisesti niiden hyödyntämiseen liittyy epävarmuutta ja epä-

luuloisuutta. Tutkimuksen aihe on ajankohtainen, ja tutkimuksen tekijän omakohtainen 

kiinnostus aiheeseen sekä varhaisteinien vanhemmuus ovat hyviä lähtökohtia tämän tyyp-

pisen tutkimuksen tekemiselle. Digitaalista sisällöntuotantoa on viime vuosina tutkittu suh-

teellisen runsaasti tuotantoprosessin näkökulmasta, mutta julkaisemiseen liittyvää tutkittua 

tietoa on vähemmän saatavilla. Julkaisemisen tutkiminen on tärkeää, koska yhä nuoremmat 

lapset viettävät aikaansa netin avoimissa sovelluksissa tuottaen sinne sisältöä. 

                                                 
1
 Opetushallitus. (2013, tammikuu). OPS 2016. Saatavilla osoitteessa http://www.oph.fi/ops2016. Viitattu 

17.11.2013.  
2
 Halinen, I. (2012, syyskuu 9). Opetussuunnitelman perusteet ja paikalliset opetussuunnitelmat – tulevaisuu-

den sivistystä rakentamassa. Saatavilla osoitteessa 

http://www.oph.fi/download/143410_Opetussuunnitelman_perusteiden_laadinta_ja_yhteistyo_2012_IH.pdf. 

Viitattu 17.11.2013. 
3
 Opetushallitus. (2013, huhtikuu 25). OPS-blogi. Tavoitteena monilukutaito. Saatavilla osoitteessa 

http://www.oph.fi/ops2016/blogi. Viitattu 5.12.2013. 
4
 Halinen, I. (2012, joulukuu 3). Esi - ja perusopetuksen opetussuunnitelmauudistus; tieto - ja viestintätek-

niikkavalmiuksien vahvistaminen. Saatavilla osoitteessa 

http://www.oph.fi/download/144689_A1_Halinen_Irmeli.pdf. Viitattu 17.11.2013. 
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Tämä pro gradu-tutkielma on osa ESR-rahoitteista Oulun yliopiston Kasvatustieteiden tie-

dekunnan Future School Research Second Wave -hanketta, jonka tavoitteena oli edistää 

uuden ajan kansalaistaitojen, oppimisen sekä media- ja monilukutaitojen kehittymisen 

edellytyksiä. Projektissa Media Education in FutureSchool – Tulevaisuuden koulun me-

diakasvatus tutkittiin digitaalista sisällöntuotantoa ja verkkotelevisiota mediakasvatuksen 

välineinä eri toimijoiden (eri-ikäisten lasten, heidän vanhempiensa, opettajien ja rehtorien) 

näkökulmasta. Hanke toteutettiin vuosien 2011–2013 aikana.
5
 Tässä tutkielmassa keskity-

tään tarkastelemaan neljäsluokkalaisten digitaaliseen sisällöntuotantoon ja julkaisemiseen 

liittyviä asenteita ja käsityksiä, joita on kartoitettu haastattelututkimuksen avulla. Tarkaste-

lun ulkopuolelle on jätetty muut tutkimuksessa mukana olevat toimijaryhmät. 

Tämä tutkielma etenee siten, että seuraavassa luvussa tarkastellaan tutkimuksen keskeisiä 

käsitteitä, minkä jälkeen käsitellään tutkimuksen teoreettista viitekehystä ja aihealueen 

aikaisempia tutkimuksia. Viidennessä luvussa esitellään tutkimuskysymykset ja kuuden-

nessa avataan tutkimuksen toteutusta kuvaten tutkimuksen kontekstia, aineiston keruuta 

sekä tutkimusmenetelmiä. Tutkielman empiiriseen osioon kuuluvia tutkimustuloksia selos-

tetaan luvussa seitsemän, jonka jälkeen selvitetään tehtyjä johtopäätöksiä ja arvioidaan 

tutkimuksen luotettavuutta. Tutkielman lopuksi pohditaan tutkimuksesta saatua tietoa suh-

teessa asetettuihin tavoitteisiin, luodaan suuntaviivoja tulevaisuuteen sekä tuodaan konk-

reettinen jatkotutkimusaihe esiin. 

  

                                                 
5 Future School Research Center. (2013a). Saatavilla osoitteessa 

http://futureschoolresearchfi.wordpress.com/. Viitattu 19.9.2013. 
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2 KÄSITTEIDEN MÄÄRITTELYÄ 

Tässä luvussa selvitetään käsitteitä, jotka liittyvät tieto- ja viestintäteknologian opetuskäyt-

töön ja digitaaliseen sisällöntuotantoon. Koulumaailmassa ja vapaa-ajalla tuotettujen digi-

taalisten videoiden ja tarinoiden julkaisemiseen liittyvät arvolataukset ja käsitykset raken-

tuvat siinä todellisuudessa, jossa tämän päivän lapset, nuoret ja heidän kasvattajansa elävät. 

Teknologian saatavuuden ja helppokäyttöisyyden ansiosta ajanviettotavat ovat muuttuneet, 

raja yksityisen ja yleisen välillä hämärtynyt, mistä johtuen mediassa toimimisen säännöt ja 

seuraukset saattavat olla epäselviä. 

2.1 Teknologian opetuskäyttö ja uuslukutaito 

Tieto- ja viestintäteknologian (TVT) opetuskäyttö merkitsee laajalti eri viestintävälineiden 

käyttöä oppimisen tukena ja opetusvälineenä. Kaisto, Hämäläinen ja Järvelä (2007, 151–

152) toteavat, että TVT voi tukea oppilaiden välistä yhteistyötä ja lisätä vertaisvuorovaiku-

tusta. Se voi mahdollistaa yhteisöllisen ja ymmärtävän oppimisen, joskin tietokoneavustei-

nen opetus keskittyy nykyisellään useammin tietojen välittämiseen kuin yhteisen tiedon 

rakenteluun. Vesisenahon määritelmän (2009, 53) mukaan tieto- ja viestintäteknologia -

sanassa yhdistyvät ajatus tiedosta, viestinnästä ja teknologiasta. Oppiminen perustuu tie-

toon, jonka omaksumiseen ja rakentamiseen teknologia tarjoaa välineitä. Viestinnän merki-

tys on sen välittävässä ja vuorovaikutuksen mahdollistavassa ominaisuudessa. Teknologian 

käyttäminen ei ole itseisarvo sinänsä, vaan se on väline, joka tukee innovatiivista ja kehit-

tävää oppimisprosessia. 

Januszewski ja Molenda (2008, 4) näkevät, että tieto- ja viestintäteknologian keskeinen 

merkitys on tukea oppilaan ongelmanratkaisua ja oppimista sekä kannustaa häntä luovaan 

työskentelyyn. Heidän mukaansa teknologia helpottaa oppimista, koska opetusteknologia 

mahdollistaa erilaisten oppimisympäristöjen luomisen, resurssien suuntaamisen sekä op-

pimisvälineiden tarjoamisen. Sang, Valcke, van Braak ja Tondeur (2009, 113) kirjoittavat 

artikkelissaan Godfreyn (2001) korostaneen, että TVT:aa voidaan käyttää rikastuttamaan 

kasvokkain tapahtuvaa oppimista todellisissa oppimisympäristöissä. Hänen mukaansa sen 

avulla voidaan edistää monimutkaisten ilmiöiden omaksumista, yksilöllistä tiedonrakente-

lua ja oppilaiden oppimiserojen huomioon ottamista. Spectorin (2001, 28) mukaan tieto- ja 

viestintäteknologian hyödyntäminen opetuksessa ei ole vähentänyt opettajan roolia, sen 
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sijaan työ on muuttunut aikaisempaa vaativammaksi ja haastavammaksi. Teknologian in-

tegroiminen osaksi oppimista ja opetusta voi aiheuttaa enemmän vaivaa kuin helpotusta, 

sillä se ei välttämättä onnistu kaikilta opettajilta yhtä luontevasti. 

Teknologisen murroksen myötä paine lukutaidon käsitteen uudelleen määrittelylle on kas-

vanut, koska uudet teknologiat vaativat uusia lukutaidon muotoja, jotta niitä voidaan par-

haiten hyödyntää (Leu, Kinzer, Coiro, & Cammack, 2004, 1570). Lukutaitoa ei voida enää 

perinteiseen tapaan ajatella stabiilina konstruktiona, vaan tänä päivänä sillä viitataan yksi-

lön ylläpitämään nopeaan ja alituiseen kehitysprosessiin. Se pitää sisällään kaikki ne tavat, 

joilla tietoa teknologiavälitteisesti tulkitaan, tuotetaan, tarkastellaan, kuunnellaan, järjestel-

lään ja välitetään. Myös koululaisten tulee osata itse päättää, kuinka ja milloin he haluavat 

lukutaitoaan käyttää; mitkä teknologiat ja sovellukset parhaiten palvelevat heidän omia 

päämääriään. (Coiro, Knobel, Lankshear, & Leu, 2008, 5.) Leu, Kinzer, Coiro ja Cammack 

(2004, 1572) ovat huomauttaneet Coiron, Knobelin, Lankshearin ja Leun kanssa saman-

suuntaisesti, että uudet lukutaidot edellyttävät taitoja, strategioita ja kykyjä, joiden avulla 

voidaan käyttää ja mukautua nopeasti muuttuvaan tietoon, kehittyvään teknologiaan sekä 

alati lisääntyviin sisältöihin. Lukutaitoinen ihminen osaa erottaa oleellisen epäoleellisesta, 

löytää ja arvioida tietoa sekä välittää sitä edelleen.   

Kuvio 1. Multimodaalisuus. Multimodaalisten tekstisisältöjen merkitysrakenteiden ilme-

nemismuotoihin ja tulkintoihin vaikuttavat osatekijät. (Cazden et al., 1996, 83, muokattu). 

Multimodaalisuus 

Gesturaaliset sisällöt 

• Käyttäytyminen 

• Tunteet ja vaikutelmat 

• Ruumiillisuus ja fyysisyys 

• Eleet ja liikkeet 

Visuaaliset sisällöt 

• Värit 

• Perspektiivit 

• Grafiikka 

• Taustat ja korostukset 

Spatiaaliset sisällöt 

• Avaruudellisuus 

• Geografisuus 

• Arkkitehtonisuus: Muotoilu ja 
rakenteet 

Kielelliset sisällöt 

• Ilmaisutavat 

• Sanastot ja metaforat 

• Modaliteetti: Viestinnän 
muodot 

• Tiedonrakenteet 

Auditiiviset sisällöt 

• Musiikki 

• Ääniefektit 
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The New London Group (1996) otti käyttöön monilukutaitojen käsitteen kuvaamaan luku-

taidon muuttuneita vaatimuksia erilaisissa kulttuurisissa ja kielellisissä ympäristöissä. Lu-

kutaito ei heidän mukaansa rajoitu virallisen puhutun ja kirjoitetun kielen muotoihin, vaan 

eri ympäristöissä tuotetut ja jaetut multimodaaliset tekstit nivoutuvat sen osaksi. (Jewitt, 

2008, 245.) Nigay ja Coutaz (1993, 1) määrittelevät multimodaaliteetin järjestelmäsuuntau-

tuneesta näkökulmasta, koska multimodaalinen vuorovaikutus koostuu merkkijärjestelmis-

tä. Järjestelmän osatekijöitä, moodeja, ovat esimerkiksi äänet, liikkeet, kuvat ja tekstit, 

jotka välittävät ja jakavat tietoa ja vaikuttavat siihen, miten verkkosisällöt ilmaistaan ja 

tulkitaan. Multimodaalinen teksti yhdistää kielellisten, visuaalisten, auditiivisten, gesturaa-

listen eli eleisiin ja liikkeisiin perustuvien sekä avaruudellisten moodien sisällöt luoden 

digitaalisille verkkoesityksille merkityksiä (ks. Kuvio 1) (Cazden et al., 1996, 65). Sweede-

rin (2007, 122) mukaan digitaaliset videot ovat rakenteeltaan multimodaalisia, joten digi-

taalisen sisällöntuotannon (käsitellään luvussa 2.2) opetuskäyttö tukee erilaisten oppija-

tyyppien, kuten auditiivisten ja visuaalisten oppijoiden, oppimista. 

Internetin käyttö painottui aikaisemmin sisältöjen kuluttamiseen, mutta multimodaalisten 

verkkosisältöjen tuottamisen ja jakamisen yleistyminen on luonut tarpeen vapaasti saatavil-

la oleville vuorovaikutteisille palveluille. Mobiili- ja web-pohjaista teknologiaa käyttävät 

sosiaalisen median alustat ovat mahdollistaneet yksilöllisen ja yhteisöllisen verkkovälittei-

sen toiminnan. (Kietzmann, Hermkens, McCarthy, & Silvestre, 2011, 241.) Sosiaalisella 

medialla tarkoitetaan internetpohjaisia sovelluksia, jotka perustuvat ideologisesti ja tekno-

logisesti Web 2.0:aan (O'Reilly, 2007), World Wide Webin osallistavaan ja yhteisölliseen 

ohjelmistoalustaan. Sosiaalinen media mahdollistaa loppukäyttäjien luomien sisältöjen 

(User Generated Content) muokkaamisen ja vaihtamisen. (Kaplan & Haenlein, 2010, 61.) 

Smith (2009, 559) toteaa Kaplanin ja Haenleinin tavoin, että internet on siirtynyt hyödyn-

tämään käyttäjälähtöistä teknologiaa, mikä on nähtävissä yhteisöpalvelujen (Facebook, 

Twitter), blogien, wikien ja videojakopalvelujen (YouTube, Wimeo) lisääntyvässä suosios-

sa. Sosiaalinen media on globaali yhteisö, jonka jäsenet voivat sivustoilla julkaista mielipi-

teitään, viettää aikaa, muodostaa yhteisöjä sekä tuottaa ja jakaa sisältöä. 

2.2 Digitaalinen sisällöntuotanto 

Tässä alaluvussa määritellään aluksi digitaalisen sisällöntuotannon käsite, minkä jälkeen 

selvitetään tuotosten verkkojulkaisemiseen liittyviä julkisuuden ja julkaisemisen käsitteitä. 
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2.2.1 Digitaalisen sisällöntuotannon määrittelyä 

Englanninkielinen termi ”digital storytelling” ilmaisee kuvaavasti, minkälaisesta toimin-

nasta on kysymys. Digitaalinen tarinankerronta vertautuu perinteiseen tarinankerrontaan, 

jolla tarinoita kuljetettiin sukupolvelta toiselle yleensä suullisina kertomuksina. Digitaali-

nen tarinankerronta jatkaa samaa perinnettä sillä erolla, että nykyään tarinat voidaan tekno-

logian avulla tallentaa ja jakaa pienoiselokuvina tai digitarinoina. ( tarkemmin esim. Pel-

lowski, 1977; Teehan, cop. 2006, 7.) Digitarina on kertojalle läheiseen narratiiviin pohjau-

tuva lyhyt, yleensä 2-5 minuuttia pitkä, kertomus, jota kertojan ääni vie tavallisesti minä-

muotoisesti eteenpäin. Digitarinoiden visuaalisuus erottaa ne perinteisestä suullisesta ja 

kirjoitetusta tarinankerronnasta tuoden niitä lähemmäksi televisiota, elokuvia sekä tietoko-

neen tarinoita ja pelejä. (Davis, 2004.) Digitarinat koostuvat multimodaalisesta sisällöstä, 

kuten kuvista, musiikista, puheesta, grafiikasta, tekstistä ja videoleikkeistä (Robin, 2008, 

222). Burmarkin (2004, 4) mukaan visuaalisten elementtien liittäminen kirjoitettuun teks-

tiin parantaa ja tehostaa oppijoiden ymmärryskykyä ja tavoittaa paremmin ne oppilaat, 

joille tekstin tunteminen ja tuottaminen on vaikeaa. 

Digitaalinen sisällöntuotanto mahdollistaa luovuuden ja tarinankerronnan perinteiden yllä-

pitämisen, koska myös digitaalisesti tuotettujen tarinoiden lähtökohtana on jokin kerrotta-

vaksi soveltuva aihe, josta tutkivan taustatyön avulla muokataan käsikirjoitus ja edelleen 

valmis tuotos. Digitarinat eivät ole uusi keksintö, vaan niitä on tehty jo 1980–luvulta lähti-

en. Alusta alkaen tyypillistä tarinoille on ollut niiden laadukas sisältö, vaikka käytetyt väli-

neet eivät vielä tuolloin olleet tämän päivän tasolla. (Robin, 2008, 222.) Digitaalisten vide-

oiden ja tarinoiden tuottaminen ja niiden jakaminen internetissä ovat pohjimmiltaan itseil-

maisun keino, jolla omaa ajattelua ja luovuutta saatetaan näkyväksi. Tuotos voi parhaim-

millaan käynnistää julkisen vuoropuhelun, jonka osallistujat ovat keskenään tasavertaisia, 

joskin keskustelun laatu voi vaihdella voimakkaasti. (Hannon, Bradwell, & Tims, 2008, 

64.) Digitaalinen tarinankerronta on Kupiaisen ja Sintosen (2009, 163–165) mukaan sellai-

nen mediakasvatuksen keino, jossa toteutuu habermasilainen vastavuoroinen tunnistaminen 

ja tunnustaminen. Multimodaalista tekstiä tuottamalla lapsi voi saada äänensä kuuluville 

siinä missä aikuinenkin ja hänen toimintansa digitaalisissa ympäristöissä on rinnasteista 

aikuisen toiminnalle. 
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Kuvio 2. Digitaalisen sisällöntuotannon mahdollistamat, toisiinsa vuorovaikutuksessa ole-

vat oppimisen osa-alueet. (Robin, 2008, 223, muokattu; Palmgren-Neuvonen, Myllylä-

Nygård, & Korkeamäki, 2013, 66). 

Kuvio (Kuvio 2) kuvaa niitä taitoja ja toimintoja, joita digitaalista sisältöä tuottaessa opi-

taan. Robinin (2008, 223) mukaan työtapa edistää oppilaiden teknologisten taitojen omak-

sumista sekä harjaannuttaa heitä ohjelmistojen käyttämisessä. Palmgren-Neuvonen et al. 

(2013, 66) toteavat, että digitaalisen sisällöntuotannon avulla voidaan oppia elokuvan te-

kemistä sekä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja. Tärkeitä oppimisen kohteita ovat myös 

uusien lukutaitojen, kuten tiedon hankintaan, tuottamiseen ja jakamiseen liittyvien taitojen 

sekä 2000–luvun oppimistaitojen edistäminen (Robin, 2008, 224). Itsesäätelyllä tarkoite-

taan ihmisen kykyä säädellä tunteitaan, käyttäytymistään ja kognitiivista työskentelyään 

(Aro, 2011, 20). Digitaalisen sisällön tuottaminen kehittää oppilaan itsesäätelytaitoja, kos-

ka työskentely edellyttää työhön sitoutumista, vastuunottoa työn etenemisestä sekä sen 

loppuun saattamisesta. Van Gils (2005, 5–6) toteaa digitaalisella tarinankerronnalla olevan 

runsaasti oppimista edistäviä vaikutuksia. Hänen mukaansa se tuo koulupäivään perinteis-

ten opetusmetodien rinnalle vaihtelevuutta ja yksilöllistää oppimiskokemusta, jolloin sitä 

voidaan mukauttaa oppilaan tason mukaiseksi. Digitaalisen sisällöntuotannon avulla oppi-

sisällöistä ja -aiheista voidaan tehdä mukaansatempaavia, luoda todellisen elämän oppimis-

tilanteita sekä parantaa oppilaiden osallisuutta oppimisprosessissa. 

Digitaalinen sisällöntuotanto 
Monilukutaito 

 

• Tiedon hankinta 

• Tiedon arviointi 

• Tiedon tuottaminen 

• Itseilmaisu 

• Ongelmanratkai-
sutaidot 

2000-luvun 
oppimistaidot 

 

• Kulttuurilukutaito 

• Informaatioluku-
taito 

• Visuaalinen 
lukutaito 

• Medialukutaito 

• Yhteistyötaidot 

Itsesäätely-
taidot 

 

• Oppilaiden 
sitoutuminen 

• Opettajien 
sitoutuminen 

• Merkitysraken-
teiden luominen 

Teknologiataidot 

 

• Elokuvan 
tekeminen 

• Juonellisuus 

• Rakenne 

• Kuvakulmat ja -
koot 

• Editointi 

• Laitteet 

• Ohjelmat ja 
sovellukset 
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2.2.2 Digitaalisen sisällön julkisuus 

Pietilä ja Ridell (2010, 353) määrittelevät julkisuuden joksikin, jota tehdään ja uusinnetaan 

tuottavan toiminnan avulla, se ei siis ole jotakin minne pyritään tai päästään. Määritelmä 

laajentaa julkisuuden koskemaan myös mediaa, jossa tänä päivänä tuotetaan julkisuutta 

fyysisiä paikkoja enemmän. Warner (2002, 49–50) erittelee julkinen-käsitteen kolmella 

tavalla: julkinen yhteiskunnallisessa mielessä, julkinen konkreettisena yleisönä ja julkinen 

suhteessa julkaistuun tekstiin. Jaakkola (2010, 44) nimeää koulussa tehtävien töiden julkai-

semiseen liittyviksi käsitteiksi produktijulkisuus ja prosessijulkisuus. Produktijulkisuudella 

tarkoitetaan valmiiden töiden julkaisutoimintaa, jonka myötä kouluyhteisö ja yksittäiset 

oppilaat tavoittelevat harkitusti julkisuutta. Julkisuudessa on tällöin ensisijaisesti produkti 

ja toissijaisesti sen tekijät. Prosessijulkisuus on kasvava ilmiö, jonka yleistymistä ovat 

vauhdittaneet teknologiatuetun opetuksen lisääntynyt suosio ja sosiaalisen median aiheut-

tamat muutokset julkisuuteen suhtautumisessa. Esimerkkejä tästä ovat sekä työskentelyä ja 

oppimista tukevat, lähtökohtaisesti julkiset wikit että yksilön omaa reflektointia vahvista-

vat blogit, jotka ovat tuoneet julkisuuteen keskeneräiset työt ja raakileen tasolla olevan 

ajattelun. 

Habermas (Habermas 1979, kään. Pietilä 2004, 22) liittää julkisuuden käsitteeseen ajatuk-

sen julkisosta, jolla tarkoitetaan julkisuudessa vuorovaikutteisesti toimivaa joukkoa. Julki-

son vuoropuhelu luo osallisuuden kulttuuria, jonka rakennusaineina toimivat internetiin 

jaetut mediasisällöt. Sisällöt eivät itsessään aiheuta julkisuutta, vaan se muodostuu tekstin 

synnyttämän diskurssin, keskustelun myötä (Warner, 2002, 62–63). Julkisilla verkkoympä-

ristöillä tarkoitetaan internetin palveluja, jotka ovat helposti saatavilla ja avoimia. Sosiaali-

sen median aikakaudella julkisuuden helppo saavutettavuus saattaa hämärtää käsityksen 

siitä, mitä asioita todella halutaan avoimesti jakaa verkkomediassa. (Boyd & Marwick, 

2011, 6.) Käsitys yksityisyyden säilyttämisestä ei ole mustavalkoinen, vaan yksityisyyttä 

voidaan hallita sen asteita säätelemällä. Kyse on yksityisyyden tietoisesta kontrolloinnista, 

joka koostuu osaltaan konkreettisesta sisällön suojaamisesta, mutta ulottuu toisaalta käsit-

tämään yksityisyyden sosiaalisena normina. (emt., 4.) Susan Barnes (2006) huomauttaa, 

että sosiaalisen median käyttäjät eivät välttämättä tiedosta julkaisujensa pysyvyyttä ja nä-

kyvyyttä. Luottamus henkilökohtaisten tietojen rajoitettuun näkyvyyteen voi vaarantaa 

käyttäjän yksityisyyden hallinnan, koska illuusio suojatusta ympäristöstä ohjaa kohti 

avointa julkaisemispolitiikkaa. Pedagogisesta näkökulmasta julkisuuteen ja julkaisemiseen 
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voidaan liittää käsitteet ”public pedagogy” ja ”dialoginen julkisuuskasvatus”, joita tarkas-

tellaan seuraavaksi. 

Englanninkielinen termi ”public pedagogy” on esiintynyt ensimmäisen kerran jo vuonna 

1894, joskin eri merkityksessä ja asiayhteydessä kuin nykyään. Sittemmin termin avulla on 

ilmaistu useita erilaisia pedagogiikan muotoja, joihin julkinen tai julkisuus jollakin tavalla 

liittyy. ”Public pedagogy” voidaan kategorisoida suhteessa julkiseen kansalaisuuteen kou-

lumaailmassa ja sen ulkopuolella; populaarikulttuuriin ja jokapäiväiseen elämään; infor-

maaleihin instituutioihin ja julkisiin tiloihin; hallitsevaan kulttuuriseen diskurssiin sekä 

älylliseen ja yhteiskunnalliseen aktivismiin. (Sandlin, O'Malley, & Burdick, 2011, 338.) 

Giroux (2004, 62) puolestaan yhdistää ”public Pedagogy” -termin kulttuurin, vallan ja 

politiikan muodostamaan dynaamiseen kolmiyhteyteen ja siihen vaikuttaviin säänteleviin 

ja emansipatorisiin rakenteisiin. ”Public pedagogy” -termin suomenkieliseksi vastineeksi 

sopii Maarit Jaakkolan (2010, 40) lanseeraama ”dialoginen julkisuuskasvatus”, jolla tar-

koitetaan kasvatusta julkisuudesta ja julkisuuteen. Hänen mukaansa julkisuudella tarkoite-

taan mediavälitteistä kommunikointia kasvokkain tapahtuvan kommunikoinnin sijaan, ei 

niinkään julkisuutta julkisen ihmisen näkökulmasta. Julkisuuskasvatus on eettinen lähes-

tymistapa siinä missä mediakasvatus (käsitellään luvussa 3.3) korostaa teknologialähtöisiä 

painotuksia ja perinteistä mediakäsitystä. 

Julkisuuskasvatuksella tavoitellaan julkisuuden tietoista hallintaa, johon opitaan mediasuo-

jelun eli rajoittavan mediakasvatuksen ja mediarohkaisun eli valtauttavan mediakasvatuk-

sen avulla (Jaakkola, 2010, 40). Mediasuojeluun sisältyvät tekniset ratkaisut kuten nettilu-

kot ja internetin sisällön suodattaminen ovat rajoittavaa tai ennalta ehkäisevää mediakasva-

tusta, joiden avulla lasta pyritään suojelemaan internetin haitallisilta vaikutuksilta tai epä-

miellyttäviltä kohtaamisilta. Mediarohkaisun näkökulmasta toteutettu mediakasvatus pai-

nottaa ennakoivaa lähestymistapaa, jolloin lapsi oppii ymmärtämään median esitystapoja ja 

kielellisiä ehtoja tuottamalla ja julkaisemalla itse sisältöä. (Vesterinen, 2007, 79–80.) Laiti-

sen (2007, 65) mukaan visuaalisen kulttuurin ymmärtämisen lähtökohtana on kuvan lain-

alaisuuksien tunnistaminen, joka kehittyy omakohtaisen kuvan tekemisen opettelun myötä. 

Kun lapsi tuottaa ohjatusti digitaalista sisältöä, hän oppii tekemään kuvallisia valintoja ja 

ymmärtämään mediamaailmaa. Palmgren-Neuvosen et al. (2013, 61) mukaan Laitisen kä-

sitystä soveltamalla voidaan ajatella, että kouluikäiset oppivat julkisuudesta ja median pe-

lisäännöistä julkaisemalla tuotoksiaan aidoissa mediaympäristöissä.  
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Lasten nettitaitojen vahvistaminen on paras keino välttää internetin ongelmia, koska kasva-

tuksen myötä he oppivat kohtaamaan ja huomaamaan netissä olevia riskejä. Lapsia ei tu-

lisikaan nähdä vain median negatiivisten vaikutusten kohteina, vaan ennen kaikkea aktiivi-

sina toimijoina ja osallistujina. (Tuominen, 2013, 92.) Niinistö ja Ruhala (2007, 130–131) 

näkevät, että rohkaisevan mediakasvatuksen avulla lapsesta voidaan kasvattaa aktiivinen ja 

osallisuuteen kykenevä ihminen, jolloin hän voi toimia ikäiselleen tarkoitetuissa yhteisöis-

sä verkkoidentiteettiään rakentaen. Belk (2010, 717) toteaa avoimissa verkkoyhteisöissä 

tapahtuvan digitaalisen sisällön tuottamisen ja jakamisen luovan vastavuoroisuutta ja jaet-

tua omistajuutta. Ackermann (2011, 3) käyttää termiä ”sharism” kuvaamaan diginatiivien 

(Prensky, 2001, 1) jakamisen ideologiaa, jolla tarkoitetaan omien tai toisten keskeneräisten 

digitaalisten sisältöjen nopeaa levittämistä internetissä. Kyse on sosiaalisesta toiminnasta, 

johon sitoutuvat henkilöt luovat osallisuuden kulttuuria (käsitellään luvussa 3.3.2) yhteis-

ten kiinnostuksen kohteidensa kautta. 
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3 TUTKIMUKSEN TEOREETTINEN VIITEKEHYS 

Tässä luvussa esitellään tutkimuksen teoreettinen viitekehys. Aluksi tarkastellaan digitaa-

lista sisällöntuotantoa oppimismenetelmänä, minkä jälkeen käsitellään tekijänoikeuksia ja 

niihin liittyviä ongelmakohtia. Lopuksi tutustutaan mediakasvatukseen, uusiin lukutaitoi-

hin ja verkkovälitteiseen osallisuuteen. 

3.1 Digitaalinen sisällöntuotanto ja oppiminen 

Digitaalinen tarinankerronta on diginatiiveille (Prensky, 2001, 1) ominainen itseilmaisun 

keino. Lapset ja nuoret toimivat luontevasti visuaalisissa ympäristöissä multimodaalisia 

(ks. Kuvio 1) tekstejä tuottaen, mutta koulussa turvaudutaan edelleen pääosin painettuun 

tekstiin. (Ohler, c2008, 10.) Pohjola ja Johnson (2009, 9–10) määrittelevät lastenkulttuurin 

kahteen osa-alueeseen, joista toinen on lapsille suunnattu kulttuuri ja toinen lasten itse 

tuottama kulttuuri. Koulu tarjoaa kulttuuria lapsille, mutta lasten omaa, usein mediavälit-

teistä, kulttuuria tuotetaan enimmäkseen koulun ulkopuolisella ajalla. Suoranta (2003, 9) 

toteaa mediakulttuurin olevan lasten ja nuorten keskeinen oppimisen ja toiminnan ympäris-

tö, joskin heidän mediakulttuurinen suuntautumisensa poikkeaa yleisesti ymmärrettävästä 

tiedonvälityksestä ja koulukasvatuksesta. Kupiaisen (2002, 71) näkemyksen mukaan kou-

lulaisten mediasuhde pohjautuu viihteellisyyteen, nautinnollisuuteen ja elämyksellisyyteen, 

minkä vuoksi sitä voidaan kuvata mielihyvähakuiseksi.  

Lasten vertaiskulttuurin perusta rakentuu itse tuotetuille mediasisällöille. Vertaiskulttuurin 

merkitys on siinä, että se kasvattaa lapsia osallisuuteen, joka syntyy vuorovaikutukseen 

perustuvasta oppimisesta. (Pohjola & Johnson, 2009, 11–12.) Lapset ja nuoret eivät ole 

vain mediankuluttajia, vaan myös ahkeria mediantuottajia. He käyttävät internetiä omien 

kuvien, videoiden, tekstien ja muiden digitaalisten sisältöjen kehittämiseen ja jakamiseen, 

koska media internetin globaaleine sosiaalisine yhteisöineen on heidän ominta toimin-

taympäristöään. (Ohler, c2008, 10.) Daleyn (2003, 34) mukaan digitaalisen sisällöntuotan-

non oppimistehtävät sopivat tämän päivän oppijoille, koska he ovat pienestä pitäen eläneet 

multimediakulttuurin ympäröimänä sisältöjä luoden ja sosiaalisessa mediassa kommuni-

koiden. Digitarinat ja -videot tuotetaan kirjoitettuja tekstejä useammin yhteisöllisesti, kos-

ka luovan prosessin luonne pohjimmiltaan on yhteisöllinen eikä muutu käytettyjen mene-
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telmien ja välineiden myötä. Digitaalisia medioita hyödynnetään tuotosten jakamisessa ja 

esittämisessä, koska verkkojulkaisemisen myötä voidaan saavuttaa laajempi vertaisyleisö. 

Edellisessä luvussa todettiin digitaalisen sisällöntuotannon nousevan perinteisen tarinaker-

ronnan juurilta, mutta digitarinat ja -videot toteutetaan 2000-luvun multimediaa ja teknolo-

giaa käyttämällä (Kearney, 2009, 29). Toisin kuin suullisesti kerrottavat tarinat, digitaaliset 

kertomukset ovat pysyviä ja julkaisemisen myötä laajan yleisön saatavilla synnyttäen mah-

dollisuuden vuorovaikutteiselle reflektoinnille ja palautteelle (Davis, 2004). Digitaalista 

sisällöntuotantoa voidaan käyttää oppiaine- ja luokkarajoja ylittävänä opetusmenetelmänä 

moninaisten sisältöjen ja uusien lukutaitomuotojen oppimiseen (Skinner & Hagood, 2008, 

19). Oppilaiden vapaa-ajalta tutun populaarikulttuurin hyödyntäminen osana koulutyösken-

telyä voi Skinnerin ja Hagoodin (2008, 23–24) mukaan vaikuttaa voimaannuttavasti heidän 

sosiokulttuurisen identiteettinsä muodostumiseen. Ohlerin (c2008, 50) näkemys noudatte-

lee samaa linjaa, sillä hän toteaa elokuvien, TV-ohjelmien, vertaisten mediatuotosten sekä 

Web-pohjaisten animaatioiden toimivan tiedon keräämisen, arvioinnin ja yhdistelyn väli-

neinä. 

Teehan (cop. 2006, 20) erittelee koulussa tehtäviin digitarinoihin sopiviksi sisällöiksi eri 

oppiainesisältöjä, oppilaiden kehittämiä tarinoita ja runoja, kansantaruja ja myyttejä, kirja-

arvosteluja, elämänkertoja, mainoksia, suullisia tarinoita, historiallisia projekteja sekä 

opasvideoita. Robin (ks. tarkemmin 2006) puolestaan tiivistää oppilaslähtöisen digitaalisen 

tarinankerronnan alalajeiksi henkilökohtaiset narratiivit, historialliset dokumentit sekä 

opastavat ja tiedottavat tarinat (Kearney, 2009, 29). Digitaalisen tarinankerronnan tuotan-

toprosessin vaiheita voidaan lähestyä eri tavoin, joskin useimmat mediaproduktiot sisältä-

vät samankaltaisia työskentelytasoja (Ohler, c2008, 133). Seuraava sisällöntuotannon pro-

sessin kulkua kuvaava taulukko on muodostettu yhdistämällä Ohlerin (c2008, 132–134) 

kehittämään digitarinan prosessimalliin aineksia Schuck & Kearneyn (2004, 85) digivideo-

projekti-mallista. Vaikka digitarina ja -video eroavat toisistaan toteutustavoiltaan, pohjim-

miltaan kummassakin on kyse digitaalisesta sisällöntuotannosta ja niiden väliset erot ovat 

häilyviä. Digitaaliseen tarinaan voidaan muun media-aineiston ohella sisällyttää videoita, 

jotka puolestaan ovat digitaalisissa videoissa pääaineistoa. 
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Taulukko 1. Digitaalisen sisällöntuotantoprosessin työskentelyvaiheet. (Ohler, c2008, 134, 

muokattu; Schuck & Kearney, 2004, 85, muokattu). 

Oppilaslähtöinen digitaalinen sisällöntuotanto 

     

Suunnittelu               Esituotanto                 Tuotanto                  Jälkituotanto              Jakelu 

     

 Ideointi 

 Aivoriihi 

 Tarinakartta 

 Miellekartta 

 Yhteisöllinen 

päätöksenteko 

 Käsikirjoitta-

minen  

 Kuvaussuunni-

telma 

 Kertominen, 

uudelleen kerto-

minen 

 

 Aineistolista 

 Media-aineis-

ton keruu 

 Editoinnin 

aloittaminen ja 

lisäaineiston 

tuottaminen 

 Tekijänoikeuk-

sien huomioi-

minen 

 Työnjako ja 

tehtävien kier-

rätys 

 

 Editointi 

 Tuotosproses-

sin loppuun 

saattaminen 

(taustakerronta, 

musiikki, ku-

vat, videot) 

 Median koonti 

lopputuotok-

seen 

 Työskentelyn 

aikaisten tar-

kistusten teko 

 Siirtymien ja 

otsikoiden  

lisääminen 

 Miksaus 

 Lopputekstit 

 Alkutekstit 

 Lainaukset 

 Lopulliset tarkis-

tukset 

 Lopullinen edi-

tointi 

 Tuotoksen saat-

taminen lopulli-

seen formaattiin 

 Luokalle esit-

täminen 

 Verkkojulkai-

seminen 

 Paikallistele-

visiossa jul-

kaiseminen 

 Kilpailut, festi-

vaalit 

 DVD 

 Tiedottaminen 

 Vertaisarviointi 

 Palaute 

 Reflektio 

                                                                      

Digitaalinen tarinankerronta alkaa suunnittelusta (ks. Taulukko 1). Tämä, kuten muutkin 

työvaiheet, toteutetaan yhteisöllisesti, jolloin jokainen ryhmän jäsen voi tuoda ideoita har-

kittavaksi ja tarinoita kerrottavaksi. Ideoiden pohjalta ryhmässä päätetään tarinan kulku, 

tehdään käsikirjoitus ja kuvaussuunnitelma. (Ohler, c2008, 132.) Esituotantovaiheessa 

osallistujat määrittävät työtehtävät ja sopivat niiden hoitamisesta ja tehtävien kierrättämi-

sestä. Erityisesti pienten oppilaiden kohdalla opettajan oikea-aikainen tuki edesauttaa teh-

tävän suorittamista. (Schuck & Kearney, 2004, 84.) Media-aineiston koonti ja editointi 

alkavat esituotantovaiheessa. Työn editointia jatketaan lähes työskentelyn loppuun saakka 

siten, että tuotokseen lisätään vaiheittain audio-visuaalista aineistoa sekä siirtymiä ja teks-

tejä. Jälkituotantovaiheessa keskeistä on myös työn tallentaminen lopulliseen esitysfor-

maattiinsa. (Ohler, c2008, 132–134.) Schuck ja Kearney (2004, 84) korostavat, että oppi-

misen kannalta kenties tärkein työskentelyvaihe on viimeinen, tuotoksen jakamisen vaihe. 

Kumpulainen (2011) toteaa julkaisemiseen tähtäävän työskentelyn toimivan parhaimmil-

laan monenkeskisenä oppimistapahtumana sekä yksilön henkilökohtaisen kasvun paikkana. 
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3.2 Tekijänoikeudet 

Koulussa tehtävien digitaalisten sisältöjen julkaisemista hillitsee nykyisellään varsin moni-

naiset tekijänoikeuskäytännöt ja -säännöt. Opettajien on vaikea tietää, mitä materiaalia voi 

laillisesti oppilastöissä käyttää ja mitä internetin aineistoa voi esimerkiksi luokkatilanteessa 

esittää. Toikkanen ja Oksanen (2011, 57) toteavat, että tekijänoikeusrikkomuksen vaka-

vuuden määrittelee se, miten selvästi todennettavissa opettajan luokassa esittämän teoksen 

laiton levitys on. Opettajan tulisi siten pystyä ennen esittämistä selvittämään, mitä materi-

aalia hän voi esimerkiksi YouTubesta oppilaille laillisesti näyttää ja mitkä videot on syytä 

jättää näyttämättä. Bull ja Kajder (2004, 49) huomauttavat, että lapsille on oleellista kou-

lussa opettaa tekijänoikeuksia, koska digitaalisia tuotoksia julkaistaan tänä päivänä paljon 

niin koulussa kuin vapaa-ajallakin. Lessig (2002, 187–188) kirjoittaa aiheellisesti, että teki-

jänoikeussäädäntö suojaa teoksia varkauksilta, mutta samalla lainsäädännön tulee sallia 

niiden rehellinen käyttö. Tekijänoikeudet koskevat nimenomaan ilmaisua, kuten internetis-

sä olevaa musiikki- tai videoteosta, mutta itse idea on vapaasti käytettävissä. 

Avoimien sisältöjen lisensoinnissa on standardiksi muodostunut Creative Commons eli 

CC, joka ilmaisee millä tavoin internetistä löytyvää sisältöä voidaan laillisesti käyttää. 

Lähtökohtaisesti CC-lisenssi antaa kaikille oikeuden tehdä teoksesta teoskappaleita sekä 

levittää, välittää, näyttää ja esittää teos kaikissa eri tilanteissa. Teoksen CC-lisenssin ehdot 

määrittelevät kuitenkin teosta koskevat rajoitukset, jotka on huomioitava teosta jollakin 

tavalla käytettäessä. (Toikkanen & Oksanen, 2011, 105–107.) Creative Commons lisens-

seillä oikeudenhaltija voi hallitusti luopua tekijänoikeuksistaan. Lisenssin avulla tekijät 

voivat helposti määritellä tavat, joilla teosta saa erityisesti sähköisessä ympäristössä käyt-

tää.
6
 Toikkasen ja Oksasen (2011, 110, 114) mukaan tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että 

vaikka teos on CC-lisensoitu, sitä ei välttämättä saa käyttää osana omaa julkaistavaa teosta 

ilman tekijältä saatua lupaa. On tärkeää huomata, että CC-lisenssillä on olemassa kuusi 

erilaista peruslisenssiä ja lisäksi joukko erityistarkoituksiin suunnattuja lisenssejä, jotka 

säätävät teoksen käyttöä ja levitystä. CC-lisensoitua materiaalia voidaan etsiä useiden eri 

haku- ja sisältöpalvelujen avulla, joista monipuolisin on Creative Commons Search. 

                                                 
6
 Creative Commons.fi. (2010, kesäkuu 2). Creative Commonsin tehtävä. Saatavilla osoitteessa 

http://creativecommons.fi/tietoja/. Viitattu 26.10.2013. 
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3.3 Mediakasvatus  

Mediakasvatuksen tavoitteena on yksilön median ja tietotekniikan taitojen parantaminen, 

medialukutaidon syventäminen ja sitä kautta hänen mediakompetenssinsa lisääminen (Ko-

tilainen & Hankala, 1999, 43). Mediakasvatuksella tavoitellaan laaja-alaista mediakriittistä 

ymmärrystä, jonka avulla voidaan torjua yhteiskunnassa vallitsevia eriarvoistavia käytän-

teitä ja kysymyksiä (McCannon, 2009, 525). Tässä luvussa tarkastellaan aluksi uusia luku-

taitoja mediakasvatuksen alueena, minkä jälkeen perehdytään uusista lukutaidoista verso-

vaan osallisuuteen. 

3.3.1 Uudet lukutaidot 

Yksilön mediataidot kehittyvät mediakasvatuksen myötä. Mediataitoihin kuuluvat Salo-

kosken ja Mustosen (2007, 111) mukaan ”taito tulkita, suodattaa ja arvioida mediasisältöjä 

ja median ilmaisutapoja, kyky käyttää mediaa itseilmaisuun sekä mediateknologioiden 

käyttötaidot.” Mediakasvatus on medialukutaitoa laajempi, monipuolisempi ja ratkaisukes-

keisempi käsite (McCannon, 2009, 523). Perinteisesti mediataitoihin on laskettu kuuluvak-

si tietoisuus mediaympäristöistä sekä tuotantojen muodostumisesta ja taustoista, mutta ny-

kyisin keskeisiksi taidoiksi ovat nousseet uudet median lukutaidot. Lukutaidoilla tarkoite-

taan tietokonelukutaitoa, digitaalista lukutaitoa, pelilukutaitoa, brändilukutaitoa ja visuaa-

lista lukutaitoa. Englanninkielinen termi ”media literacy” on vakiintunut suomen kieleen 

medialukutaidoksi, mutta alun perin se on lisäksi tarkoittanut mediakasvatustoimintaa 

(Buckingham et al., 2004; Kupiainen, Sintonen, & Suoranta, 2007, 5; Salokoski & Musto-

nen, 2007, 111.) Käsitteiden määrittely ei ole yksiselitteistä, sillä meillä mediakasvatus 

ajatellaan yleisimmin yläkäsitteeksi, jonka alle kuuluvat mediataidot sekä median lukutai-

dot. 

Lasten mediataitojen kehittymiseen vaikuttavat heidän kognitiivisten, emotionaalisten ja 

sosiaalisten kykyjensä taso, maailmankuvansa sekä käsityksensä mediasta. Medialukutaito 

käsittää Buckingham et al. (2004, 6, 13) mukaan kolme osa-aluetta, jotka ovat saavutetta-

vuus (access), ymmärrys (understand) ja luovuus (create). Saavutettavuudella viitataan 

toisaalta konkreettiseen mahdollisuuteen toimia tieto- ja viestintäteknologian parissa, toi-

saalta kykyyn havaita sopivia mediasisältöjä ja erottaa ne ei-toivotuista aineksista tutkimal-

la ja kokoamalla informaatiota. Ymmärrys liittyy mediasisältöjen ymmärtämiseen ja kriitti-

seen tarkasteluun. Luovuus medialukutaidon yhteydessä laajentaa käsitteen sisällöksi myös 
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kirjoituksen tuottamisen ja muun luovan käytön, joskin luovuus liittyy myös kykyyn saa-

vuttaa käytettävissä olevia teknologioita ja ymmärtää niiden lajeja ja konventioita. Saavu-

tettavuus, ymmärrys ja luovuus ilmaisevat portaittain tapahtuvaa medialukua, jolloin joka 

portaalla vaaditaan erilaisia taitoja. Tiedon etsiminen ja sen käsittely ovat ensimmäisen 

vaiheen toimintoja, toisena ovat tiedon ymmärtäminen ja kriittinen kartoittaminen, ja kol-

mantena vaiheena on uuden tiedon luominen. 

Medialukutaito käsittää erilaisia taitoja ja kykyjä, jotka liittyvät mediaan, sen kuviin, kie-

leen ja viesteihin. Medialukutaito voidaan määritellä mahdollisuudeksi saavuttaa, analy-

soida ja arvioida kuvien, äänien ja viestien tehoa päivittäin kohdattavana ilmiönä ja tärkeä-

nä osana nykypäivän kulttuuria. Mediaosaamista ilmentää myös yksilön kyky kommuni-

koida asiantuntevasti mediassa.
7
 (Tornero, 2008, 105.) Tämän päivän tietoyhteiskunnassa 

medialukutaito on aktiivisen kansalaisuuden avaintekijä. Mediateknologioiden kehittymi-

sen ja internetin tarjoamien julkaisukanavien myötä yhä useammat ihmiset voivat luoda ja 

levittää kuvia, tietoa ja sisältöä. Tästä näkökulmasta tarkastellen medialukutaito on nähtävä 

yhdeksi keskeisimmistä osaamisalueista, jolla kansalaisen vastuuta voidaan kehittää. (Zac-

chetti & Vardakas, 2008, 119.) Coiro et al. (2008, 5) toteavat, että internetin ansiosta tek-

nologialukutaitoiset henkilöt voivat kehittää ja levittää osaamistaan verkossa. Cowan 

(2010, 28–29) näkee kuitenkin, että oppilaiden vapaa-ajan ja kouluajan lukutaitojen välille 

on muodostunut kuilu. Ne lukutaidon muodot, joita he pääasiassa koulun ulkopuolella 

käyttävät, jäävät koulussa vain vähälle tai olemattomalle käytölle. 

Mitä uusia lukutaitoja lapset ja nuoret sitten suosivat? Kouluikäiset käyttävät innokkaasti 

internetin virtuaalitodellisuutta identiteettinsä rakentamiseen ja muovaamiseen. He ovat 

siirtyneet suljetuista ryhmistä kohti sosiaalisesti vuorovaikutteisia ympäristöjä, joissa 

kommunikointi on synkronista ja useiden ihmisten välistä. (Cowan, 2010, 31.) Identiteetin 

muodostaminen edellyttää päätösten tekemistä sen suhteen, millaista materiaalia itsestään 

internetissä julkaisee ja missä valossa persoonallisuutensa verkkoyhteisöissä, kuten Face-

book ja MySpace, esittää. Yhteisöpalveluiden käyttö identiteetin rakennukseen ja sisällön 

julkaisemiseen herättävät tarpeen osata uusia lukutaitoja, koska toiminta vaatii paitsi käy-

tännön mediataitoja, myös tietoja esimerkiksi tekijänoikeuksista ja sisällön omistusoikeuk-

sista. Nämä ovat tekijöitä, joiden tulisi olla myös kasvattajien tiedossa ja siksi niiden liit-

täminen osaksi koulun käytänteitä on tärkeää. (Merchant, 2010, 52–53.) Dezuanni (2010, 

                                                 
7
 EuroMediaLiteracy. (2009). The European charter for media literacy. Saatavilla osoitteessa 

http://www.euromedialiteracy.eu/. Viitattu 27.10.2013. 
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127) puolestaan toteaa, että digitaaliset uudet lukutaidot eroavat perinteisemmistä medialu-

kutaidoista siinä, että ne painottavat kouluikäisten toimijuutta enemmän mediantuottajina 

ja julkaisijoina kuin kuluttajina. 

Uudet lukutaidot ovat kontekstiinsa sidottuja, joten niiden muoto ja funktiot muuttuvat, 

kun niitä määrittelevä teknologia vaihtuu. Lukutaidot uusiutuvat teknologian kehittyessä 

jatkuvasti. (Coiro et al., 2008, 14.) Siinä missä kirjoitetut tekstit aikaisemmin toimivat lä-

hes yksinomaisena tietolähteenä, digitaalisuuden mahdollistama multimodaalisuus on 

muuttanut informaation esittämistapaa radikaalisti. Lisäksi teknologian saatavuus on las-

kenut kynnystä tuottaa tietoa ja sisältöä, joten kuka tahansa voi ilmaista itseään ja levittää 

osaamistaan internetin yhteisöpalveluissa. (Cope & Kalantzis, 2010, 95.) Guo et al. (2010, 

72) kirjoittavat, että multimodaalisessa (ks. Kuvio 1) viestinnässä visuaaliset kuvat, eleet, 

äänet ja toiminnot kehittävät ilmaisua ja sen merkitysrakenteita samalla tavalla kuin kieli 

kasvokkain tapahtuvassa kommunikoinnissa. Multimodaalinen (ks. Kuvio 1) pedagogiikka 

monipuolistaa opetusta; luovuuden, älykkyyden ja suorituskyvyn vapauttaminen herättää 

oppimista (Stein & Newfield, 2006, 921). Myös Walsh et al. (2007, 51) toteavat, että oppi-

laat tuovat ajatteluaan luontevasti visuaalisten narratiivien kautta esille. Multimodaalinen 

pedagogiikka rohkaisee sulauttamaan vapaa-ajan osaamista koulutyöhön pienentäen siten 

eri kontekstien välille muodostunutta lukutaitojen hyödyntämisen kuilua. 

3.3.2 Verkkovälitteinen osallisuus 

Medialukutaitoisilla ihmisillä on Kupiaisen ja Sintosen (2009, 163) mukaan ajatuksellista 

valtaa. Digitaalisissa kulttuureissa esille nostetut näkökannat ja kirjoitetut tekstit ovat hei-

jastumia tekijänsä arvomaailmasta ja pohdinnasta, vaikka hän itse tai muut osallistujat ei-

vät sitä välttämättä tiedosta. Kotilaisen ja Rantalan (2008, 126) mukaan mediavälitteinen 

vaikuttaminen oman lähipiirin ulkopuolelle on täysin realistinen ajatus, vaikka yksilö ei ole 

sitä tavoitellut tai halunnut laajaa toimintapiiriä ja julkisuutta. Osa median käyttäjistä toi-

mii tarkoituksellisesti tavoitteenaan vaikuttaa poliittisesti ja yhteiskunnallisesti, jolloin 

oman mielipiteen jakaminen ja äänen kuuluville saaminen lisäävät heidän osallisuuden ja 

vaikuttamisen tuntemuksiaan. Tietoisuus yleisön olemassaolosta on oleellinen osa vaikut-

tamisen tunnetta, joka kehittyy saadun palautteen ja verkkoyhteisön jäsenten välillä synty-

vän vuorovaikutuksen myötä. (Kotilainen & Rantala, 2008, 131.) Mediajulkisuuden avus-

tuksella tapahtuva informaali oppiminen murtaa perinteisen oppimisen rajoja, koska vasta-
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vuoroisen vaikuttamisen seurauksena opettajana ja oppilaana voi olla kuka tahansa yhtei-

sön jäsen. 

Osallisuuden kulttuurin rakennusaineina toimivat internetiin jaetut mediasisällöt, joiden 

tekijöinä voi olla kuka tahansa aktiivinen kansalainen. Osallistuvassa suunnittelussa (The 

Participatory Design) ohjelmiston käyttäjät suunnittelevat ja muokkaavat ammattisuunnit-

telijoiden rinnalla palvelua, mikä yhdistää käyttäjien ja ohjelmistojen suunnittelijoiden 

erityisosaamisen ja tarjoaa yhteisen suunnittelutilan heidän käyttöönsä (Muller, 2003, 3). 

Sosiaalisessa mediassa yksityishenkilöt voivat osallistua yhteisön toimintaan haluamallaan 

volyymilla ilman erityistä asiantuntijuuden vaatimusta (Näkki et al., 2011, 22). Kommuni-

katiivinen toiminta luo perustan verkon vertaisoppimiselle, jota tapahtuu silloin, kun yhtei-

söt pystyvät ratkaisemaan ongelmiaan kollektiivisen älyn avulla (Rättilä, 2007, 23). Kupi-

aisen ja Sintosen (2009, 176) mukaan Margaret Mackey (2006, 47) näkee digitaalisen me-

dian tuovan osallisuuden kulttuurin ja vaikuttamisen varhaisnuorten ulottuville, mutta osa 

ikäluokasta jää silti osattomaksi. Osallisuus ei ole itsestäänselvyys eivätkä kaikki nuoret 

ole aktiivisia internetin käyttäjiä, joten osattomien vaikuttamisen mahdollisuudet ovat mer-

kittävästi osallisien mahdollisuuksia pienemmät. 

Lapset ja nuoret käyttävät internetiä päivittäin, he seuraavat ympäröivän maailman ilmiöitä 

ja ajatus kansalaisvaikuttamisesta kiinnostaa. Kaikki kouluikäiset eivät kuitenkaan näe 

yhteyttä internetin, oppimisen ja osallistumisen välillä, joten keskiöön nousee kysymys 

siitä, onko osallisuus tietoinen valinta. Onko digitaalisten teknologioiden tarjoama osalli-

suus todellisuudessa ulkopuolisuuden kompensaatiota? (Livingstone, 2010, 6.) Laajasti 

tarkasteltuna osallisuus liittyy lasten ja nuorten yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen ja kan-

salaiskasvatuksen edistämiseen sekä yhteisöön liittymiseen, kuulumiseen ja yhteisössä 

vaikuttamiseen. Osallisuuden tunne syntyy kuulluksi ja hyväksytyksi tulemisen kokemus-

ten kautta. (Haltia-Nurmi & Ursin, 2013, 67.) Ikään kuin vastauksena Sonia Livingstonen 

(2010, 6) kysymykseen, Haltian (ks. tarkemmin Haltia, 2012; 2013, 69) tutkimukseen osal-

listuneet nuoret kokivat median kompensoivan muutoin huonoiksi koettuja vaikuttamisen 

mahdollisuuksia; media voi olla jopa ainoa vaikuttamisen keino. 

Osallistuminen sosiaalisen median yhteisöihin ja verkkopeleihin sekä digitaalisen sisällön 

tuottaminen voivat parantaa kasvuikäisten digitaalisen osaamisen alueita, kuten teknologia-

taitoja ja itseilmaisukykyä. Osallisuus Facebookin ja MySpacen kaltaisissa ihmissuhdetai-

toja vaativissa yhteisöissä edistää vertaisoppimista ja geneerisiä taitoja sekä auttaa identi-
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teetin muodostamisessa, koska osallistujat kehittävät uutta yhteistä normistoa julkisen toi-

mintansa sivutuotteena (Ito et al., 2008, 38–39.) Tutkijat Bjørgen ja Nygren (2010, 117) 

eivät kuitenkaan aukottomasti suosittele, että koulun tulisi sellaisenaan sopeuttaa käytän-

teisiinsä nuorten vapaa-ajalta tuttuja teknologian käyttötapoja. He näkevät päämäärien ja 

tavoitteiden poikkeavan toisistaan, minkä vuoksi koulun digitaalista osallisuutta tukevia 

käytänteitä tulisi pohtia ja kehittää. Ahn et al. (2013) puolestaan toteavat, että verkko-

oppiminen on tullut jäädäkseen, joten teknologia-avusteisten oppimisympäristöjen sekä 

opetusmenetelmien osallisuutta ja sitoutumista tukevia ominaisuuksia tulee parantaa edel-

leen. 
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4 AIKAISEMPIA TUTKIMUKSIA LASTEN MEDIATODELLISUU-

DESTA 

Tässä luvussa tarkastellaan aluksi lasten mediataitoja Suomessa ja Suomen rajojen ulko-

puolella, minkä jälkeen perehdytään digitaalista sisällöntuotantoa ja julkaisemista käsitte-

leviin tutkimuksiin. Tämän tutkimuksen kannalta kiinnostava tutkimus on myös eurooppa-

laisten lasten parissa toteutettu EU Kids Online -tutkimus, jossa kartoitettiin lasten koke-

muksia internetin vaaroista ja riskitekijöistä. Kolmannessa alaluvussa käsitellään tarkoituk-

sellisesti referoiden raportissa selvitettyjä tutkimustuloksia. 

4.1 Lasten mediataidot  

Nuorisotutkimuskeskuksen ja Elisa Communicationsin vuosina 1999–2001 toteutetussa 

yhteisprojektissa ”Nuorten kommunikaatioakrobatia” kiinnitettiin huomiota 16–18-

vuotiaiden nuorten matkapuhelimen ja internetin käyttöön. Tutkimuksen näkökulma oli 

yhteisöllisyydessä, identiteetissä, elektronisessa kulutuskulttuurissa ja nuorten tulevaisuu-

den visioissa. Sonja Kangas (2002, 2) eritteli tutkimukseen pohjautuvassa artikkelissaan 

paitsi tyttöjen ja poikien välisiä eroja tietotekniikan käytössä, myös sukupuolten sisäisiä 

eroavaisuuksia. Aikaisemmin tytöt olivat poikia selkeästi useammin tietotekniikan hyödyn-

täjiä ja valmiiden sovellusten käyttäjiä, kun taas pojat olivat tyttöjä innokkaampia kehitteli-

jöitä ja kokeilijoita. Nuorten kommunikaatioakrobatia -tutkimus osoitti, että roolierot olivat 

tältä osin tasoittuneet, koska myös tyttöjen joukosta löytyi tietotekniikan kehittäjiä, pelaajia 

ja aktiiviharrastajia. Kumpulaisen & Määtän (2009) Oulun Smart School -kouluissa toteu-

tetun tutkimuksen mukaan suurin sukupuolten välillä ilmenevä ero koskee tietotekniikan 

käyttöön liittyviä asenteita, koska tytöillä on taipumus aliarvioida osaamistaan ja pojilla 

puolestaan yliarvioida. Tyttöjen itsevarmuus oman osaamisensa suhteen on poikia heikom-

pi, vaikka itse taitotasossa ei eroja olisikaan. 

Tutkimuksen käyttämällä kommunikaatioakrobatia-käsitteellä tarkoitetaan sitä, että nuoret 

ovat eri viestintävälineiden taitavia ja innovatiivisia käyttäjiä, kännykänkäyttäjinä he ovat 

suorastaan edelläkävijöitä. He käyttävät kännykkää ja tietokonetta runsaasti, jolloin käytös-

tä on tullut rutiininomaista ja nopeaa. He myös omaksuvat uusia asioita ja tekniikoita vai-

vattomasti sekä kehittelevät luovalla tavalla olemassa oleville sovelluksille uusia käyttö-

mahdollisuuksia. Nuorten tietotekniikan käyttöä voi kuvailla sanoilla teknologiapelotto-
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muus, ennakkoluulottomuus ja kokeilunhalu. (Kangas, 2002, 2.) Cooganin ja Kankaan 

(2001, 13) mukaan nuoret ovat akrobaatteja nimenomaan vanhempaan sukupolveen verrat-

tuna. Nopparin et al. (2008, 137–138) ”Mä oon nyt online” -tutkimukseen vastanneista 

vanhemmista 41 % totesi lasten auttaneen heitä jossain median käyttöön liittyvässä ongel-

massa. Tärkeä tutkimuksessa esiin tullut seikka oli se, että useimmiten vanhemmat ja lap-

set opiskelevat yhdessä median käyttöä ja opastavat toisiaan. Lapset tosin arvelevat ole-

vansa parempia median käyttäjiä kuin vanhempansa. 

Lasten mediavalmiudet ja -taidot kehittyvät yksilöllisesti ja asteittain. Hautaviidan (2012, 

160) 6–9-vuotiaille lapsille suunnatussa toimintatutkimuksessa lasten mediavalmiuksia 

arvioitiin neliportaisella mittarilla. Mediavalmiudet jaettiin taidollisiin, sosiaalisiin, kieli-

taidollisiin ja eettisiin valmiuksiin ja arviointiskaalana oli 0–3-asteikko, heikko - kohtalai-

nen - hyvä - erinomainen. Tutkimus osoitti, että tutkimukseen osallistuneista 16 lapsesta 

seitsemän tulos ylitti keskitason, mutta huomionarvoista oli mediavalmiuksien välillä ole-

vat suuret erot. Kun eri osa-alueita arvioitiin erikseen, havaittiin, että jokaisella alueella 

skaala kohtalainen oli yleisin (emt., 184). Hautaviita (2012, 221–222) toteaa tutkimuksensa 

tärkeimmäksi löydöksi tarpeen esi- ja alkuopetuksen toimivalle tietotekniselle toiminta-

suunnitelmalle. Sen avulla opettajat voisivat hyödyntää tietotekniikkaa opetuksessaan te-

hokkaasti ja harjoittaa lasten mediavalmiuksia. Tutkija puhuu mediadidaktiikasta, joka 

käsittää opetuksen suunnittelun, opetusmuodot sekä median käytön eri oppiaineissa. Me-

diadidaktiikalla tarkoitetaan niitä käytännön ratkaisuja, joita opettaja opetuksensa järjestä-

miseksi tekee. 

Rebekah Willettin (2007, 5) englantilaislasten parissa toteutettu tapaustutkimus kartoitti 9–

13-vuotiaiden lasten digitaalisten teknologioiden käyttöä koulun ulkopuolisissa oppi-

misympäristöissä. Tutkimuksen tavoitteena oli löytää tapoja, joilla koulua voisi paremmin 

sitouttaa käyttämään uutta teknologiaa. Tutkimusaineisto kerättiin pohjoislontoolaisessa 

koulutus- ja taidekeskuksessa, jossa järjestettiin vähävaraisten perheiden lapsille taideakti-

viteetteja. Tutkimus toteutettiin keskuksen järjestämällä pelipajakurssilla siten, että tutkija 

oli läsnä lukuvuoden kestävän kurssin jokaisella oppitunnilla paitsi havainnoiden, myös 

ohjaten ja auttaen lapsia. Kurssin lopussa kaikkia osallistujia ja heidän opettajaansa haasta-

teltiin. Willett (2007, 11) teki tutkimuksessaan kiinnostavan havainnon opettajan roolista 

lasten mediataitojen oppimisen suhteen. Jos opettaja ei ollut selvillä oppilaiden lähtötasos-

ta, hän ei myöskään voinut antaa heille oppimisen oikea-aikaista tukea (scaffolding) ja 

siten auttaa heitä saavuttamaan potentiaalisen oppimisen tasoansa (Vygotsky, 1978, 32). 
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Lisäksi Willett (2007, 16) totesi, että pelipajassa käytetyn ohjelmiston ja annetun tehtävän 

välillä oli epäsuhta. Ohjelmisto ei tukenut mediataitojen oppimista eivätkä opitut taidot 

edistäneet pelin rakentamista. 

4.2 Digitaalisen sisällön tuottaminen ja julkaiseminen 

Digitaalinen sisällöntuotanto (käsitellään luvussa 3.1) on jatkuvasti yleistyvä opetusmene-

telmä eri kouluasteilla ja oppiaineissa. Sen avulla voidaan kehittää muun muassa oppilai-

den kommunikaatio- ja tiedonhakutaitoja sekä yhteisöllisiä oppimismenetelmiä. Vaikka 

interaktiiviset multimediateknologiat mahdollistaisivat uudenlaista ja luovaa tarinankerron-

taa, kouluissa useimmiten pitäydytään teknologiasta huolimatta perinteisissä työtavoissa. 

(Di Blas, Garzotto, Paolini, & Sabiescu, 2009, 14.) Kolmevuotisessa italialaisessa PoliCul-

tura-projektissa koulujen käyttöön perustettiin työskentely-ympäristö (1001stories) digita-

rinoiden tuottamista ja julkaisemista varten. PoliCulturan ansiosta tutkijat pystyivät selvit-

tämään digitaalisen tarinan kirjoitustyökalun pitkäaikaista käyttöä laajassa käyttäjäryhmäs-

sä, sillä PoliCultura-projektissa oli mukana 7620 oppilasta 381 luokasta. (emt., 14.) Tutki-

jat (2009, 16) havaitsivat, että digitaalisen sisällöntuotannon koulutehtävissä hyvällä orga-

nisoinnilla voidaan välttää työmäärän aliarvioiminen ja tehtävän kesken jääminen. Opetta-

jan oma innostus ja positiivinen asenne ovat keskeisiä tekijöitä teknologia-avusteisten ope-

tusmenetelmien lanseeraamisessa, koska he voivat parhaiten tuoda käytännön opetustyön 

osaksi innovatiivisia ja nykyaikaisia elementtejä. 

Tutkimusten perusteella opettajan rooli vaikuttaa olevan digitaalisissa sisällöntuotantopro-

jekteissa korostunut. Alaa Sadik (2008, 487) toteaa PoliCultura-tutkijoiden tapaan, että 

teknologian opetuskäyttö on tehokasta vain silloin, kun opettajalla itsellään on riittävästi 

asiantuntemusta teknologian mielekkääseen hyödyntämiseen. Sadik (2008, 488) kirjoittaa 

aikaisempiin tutkimuksiin (ks. tarkemmin Harris, 2005) viitaten, että teknologian tarkoi-

tuksenmukaisen opetuskäytön myötä oppilaat osaavat valita ne teknologiset välineet ja 

sovellukset, joita he tarvitsevat tiedon hakemiseen, analysointiin, syntetisointiin ja sen tai-

tavaan esittämiseen. Tutkimus toteutettiin kahdessa egyptiläisessä yksityiskoulussa, joiden 

tiedettiin käyttävän teknologiaa opetuksessa ja joilla oli hyvä tieto- ja viestintätekniikan 

varustetaso. Mukaan valikoituneet opettajat olivat saaneet koulutusta teknologian opetus-

käyttöön ja he hyödynsivät sitä säännöllisesti opetuksessaan. (emt., 492.) Sadikin (2008, 

491) asettamien tutkimuskysymysten mukaan tutkimuksen yhtenä tavoitteena oli kartoittaa 
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kuinka tehokkaasti digitaalinen sisällöntuotanto edistää teknologian integraatiota opetuk-

seen ja toiseksi, mitä näkökohtia opettajan tulisi ottaa huomioon digitaalisissa sisällöntuo-

tantoprojekteissa. 

Digitarinatyöskentely edellyttää oppilailta tiettyjen käsitteiden ja taitojen hallintaa, joten 

tutkimuksessa mukana olevat opettajat esittelivät aluksi pienryhmiin jaetuille oppilaille 

tarinakerronnan käsitteen, laitteet ja ohjelmistot. Lisäksi he näyttivät, kuinka teknisiä lait-

teita ja ohjelmistoja käytetään. Oppilaita rohkaistiin työskentelemään yhteisöllisesti ja kai-

kille ryhmille oli järjestetty ryhmäkohtainen palautetilaisuus joko opettajan tai tutkijan 

(Sadik) kanssa. (Sadik, 2008, 494.) Tutkimusaineisto kerättiin havainnoimalla ja kirjaamal-

la projektiryhmien työskentelyä sekä opettajia haastattelemalla (emt., 497). Tutkimuksessa 

havaittiin, että huolimatta työn ajoittaisesta puutteellisesta valmistelusta tai häiritsevistä 

digitaalisista elementeistä oppilaat nauttivat digitarinaprosessista. Tutkija päätteli digitaali-

sen sisällöntuotannon tarjoavan oppilaille ainutlaatuisen mahdollisuuden edistää uusia lu-

kutaitojaan sekä tietoteknistä osaamistaan, koska työskentelyssä vaaditaan taitojen, kuten 

media-aineiston haun ja muokkaamisen sekä kuvan tiedostomuotojen tunnistamisen, hal-

lintaa. Edelleen, digitarinaproduktio opettaa oppilaita omaksumaan teknologian tehokkaak-

si oppimisvälineeksi. (emt., 502–503.) Sadikin tutkimuksessa tutkittiin nimenomaan digita-

rinan tuotantoprosessia, mutta julkaisemiseen liittyviä kysymyksiä ei käsitelty. 

Tutkimuksia digitaalisen sisällöntuotannon oppimista edistävistä vaikutuksista on viime 

vuosina tehty suhteellisen ahkerasti. Schuck ja Kearney (2008, 394) tarkastelivat tutkimuk-

sessaan oppilaslähtöistä digitaalista videon tuotantoa sosiokulttuurisena prosessina pohtien 

miten teknologian käyttötapa vaikuttaa oppimiskokemukseen ja -tuloksiin. Heidän havain-

tonsa tukivat aikaisempia tutkimuksia (ks. tarkemmin Koehler & Mishra, 2005) siitä, että 

digitaalinen videotuotanto sitouttaa oppilaita tekemään myös vaikeita ja heikosti rajattuja 

tehtäviä, jotka monimutkaisuudellaan muistuttavat todellisen elämän asetelmia (Schuck & 

Kearney, 2008, 401). Tämä tutkimus oli yhtenevä edellisissä kappaleissa esiteltyjen tutki-

musten tuloksien kanssa opettajan keskeisestä roolista teknologia-avusteisessa oppimises-

sa, joten monipuolisen teknologisen koulutuksen sisällyttäminen opettajankoulutukseen 

voidaan todeta olevan erittäin tärkeä asia. Schuckin ja Kearneyn (2008, 402) mukaan Hed-

berg (ks. tarkemmin 2006) on todennut, että tieto- ja viestintäteknologiaa tulisi kouluissa 

suunnata ajatusten herättämis- ja esittelemistehtävän sijasta kohti interaktiivisia toimintoja 

ja oppilaslähtöistä työskentelyä. 
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Digitaalisen sisällöntuotannon tutkimusta, jossa tutkittaisiin erityisesti julkaisemista, on 

tehty vähemmän kuin produktion tuotantovaiheen tutkimusta. Uusitalon, Vehmaan ja Ku-

piaisen (2011, 12) pitkittäistutkimuksessa kartoitetaan lasten ja nuorten mediaympäristöä, 

jotta voidaan selvittää heidän median käyttöään ja median asemaa heidän elämässään. Tut-

kimus toteutetaan kolmen vuoden välein neljä kertaa ja osallistujaryhmänä eri kerroilla on 

osin samat henkilöt. Vuonna 2010 käynnistyneessä tutkimuksessa havainnoitiin muiden 

mediataitoihin liittyvien tekijöiden ohella lasten mediatuotantoon ja itseilmaisuun liittyviä 

taitoja, jotka ovat myös tämän gradututkimuksen keskiössä (emt., 117). Tutkijat (2011, 

142) havaitsivat, että tekniikan ja sovellusten kehittyminen eivät yksistään takaa, että lap-

set ja nuoret julkaisisivat tuotoksiaan muiden nähtäville. 11–14-vuotiaat kyllä tuottavat 

mediasisältöjä vapaa-ajallaan, mutta internetin foorumeille he useimmiten latasivat kuvia 

itsestään ja harrastuksistaan sekä kommentoivat muiden julkaisemia kuvia ja päivityksiä. 

Tutkimuksen osallistujaryhmässä oli myös aktiivisia sisällöntuottajia, jotka olivat julkais-

seet videoita; osa vastaajista piti blogia ja osa oli luonut nettisivuja. 

Koulukontekstissa tapahtuvan julkaisemisen vaikutuksia oppimismotivaation voimistumi-

seen on jossain määrin tutkittu uusien lukutaitojen tutkimuksen yhteydessä. Karchmerin 

(2001, 442) tutkimuksessa kartoitettiin internetin vaikutusta lukutaitojen kehittymiseen 

sekä opettajien lukutaitoja koskevaa ohjeistusta. Tutkimuksen kohderyhmänä oli 13 yh-

dysvaltalaisopettajaa, jotka työtovereidensa mukaan olivat taitavia teknologian käyttäjiä ja 

hyödynsivät sitä opetuksessaan (emt., 450). Tutkimuksessa mukana olleet alakoulun opet-

tajat raportoivat oppilaiden paneutuneen työhönsä tarkemmin ja tarkistaneen tekstiään huo-

lellisemmin, kun he olivat etukäteen olleet tietoisia tuotoksensa julkaisemisesta. Opettajien 

näkemyksen mukaan teknologian käyttö tekstin tuottamisessa ei sinällään nostanut työs-

kentelymotivaatiota, vaan se oli verkkojulkaisemisen ansiota. Toisaalta, yläkoulun oppilai-

den kohdalla julkaisemisella ei ollut vastaavaa vaikutusta oppimismotivaation voimistumi-

seen. (emt., 461–462.) Kearney ja Schuck (2006, 206) päätyivät digitaalista videotuotantoa 

käsittelevässä tutkimuksessaan samaan loppupäätelmään. Tieto siitä, että lopputuotos tul-

laan esittämään palautetta antavalle vertaisyleisölle, innosti oppilaita ja paransi motivaatio-

ta työskentelyn eri vaiheissa. 

Tutkimusten perusteella vaikuttaa siltä, että lapset ja nuoret ovat vapaa-ajallaan ahkeria 

sisällöntuottajia ja osallistuvat verkkoyhteisöjen toimintaan kuvia ja kommentteja jakamal-

la. Hirvosen (2012, 26–27) mukaan jo kaksi kolmesta kolmasluokkalaisesta on luonut pe-

liyhteisöissä hahmoja, ja viidesluokkalaisista enemmän kuin kolme neljäsosaa on luonut 
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hahmoja ja käyttäjäprofiileja eri sivustoilla. Lapset ovat myös julkaisseet kuviaan ja kom-

mentoineet muiden toimintaa, kun taas videoiden julkaiseminen on vähäisempää. Oleellista 

on huomata, että lapset, joilla on tietokone omassa huoneessaan, ovat julkaisutoiminnas-

saan aktiivisempia, kuin ne lapset, jotka käyttävät konetta kodin yleisissä tiloissa. Lapset 

toimivat yleensä omissa rajatuissa yhteisöissään, mutta EU Kids Online -tutkimuksen 

(2011, 43) mukaan kuitenkin 9–16-vuotiaista lapsista ja nuorista noin 15 % oli viimeisen 

vuoden aikana julkaissut itsestään kuvia ja henkilötietoja sellaisissa yhteisöissä, joiden 

muita jäseniä he eivät olleet koskaan kasvokkain tavanneet. Vastaajista 40 % oli etsinyt 

uusia tuttavuuksia internetistä, vaikka vain pieni osa heistä myönsi toimineensa siten. Edel-

leen, osa lapsista oli tavannut nettituttavuuksiaan myöhemmin kasvokkain ja huomionar-

voisesti 31 % mukaan tapaaminen oli ollut vaivaannuttava tai järkyttävä (emt., 151). 

4.3 EU Kids Online – eurooppalaislasten käsityksiä internetin vaaroista 

Lasten ja nuorten kokemuksia internetin käytöstä sekä siihen liittyviä riskitekijöitä ja tur-

vallisuutta lisääviä käytänteitä tutkittiin laajassa eurooppalaisessa EU Kids Online -

tutkimuksessa (Livingstone, Haddon, Görzik, & Ólafsson, 2011, 12). Tutkimukseen osal-

listui kaikkiaan 25 142 lasta. Heistä 9636 (38 %) vastasi kyselyn avoimeen osaan, jossa 

pyydettiin nimeämään internetissä vastaan tulevia ikäviä tai häiritseviä asioita. Lapsista 58 

% piti ensisijaisena riskinä sisältöihin liittyviä haittatekijöitä kuten pornografiaa, väkivaltaa 

ja muuta epämiellyttävää sisältöä. 42 % vastaajista koki käyttäytymiseen, kanssakäymiseen 

ja muihin haittoihin kuten tietokoneviruksiin liittyviä riskejä tärkeimpinä internetin käytön 

vaaratekijöinä. (Livingstone, Kirwil, Ponte, & Staksrud, 2013, 2.) Tutkimuksen (2013, 4) 

mukaan lapset eivät aina kokeneet samoja asioita vaarallisiksi kuin vanhemmat, sillä lap-

sista alle prosentti nimesi vahingolliseksi esimerkiksi itsetuhoiset sisällöt tai yksityisyyteen 

liittyvien tietojen jakamisen. Muutamat lapsista olivat tosin vanhempiensa tapaan huolis-

saan verkkoidentiteettinsä kolhiutumisesta ja henkilökohtaisten tietojensa joutumisesta 

vääriin käsiin. 

Suurin osa tutkimukseen osallistuneista lapsista nimesi internetin vastenmielisimmäksi 

sisällöksi pornografian, johon he olivat haluamattaan törmänneet käyttämillään sivustoilla 

kuten videojakopalveluissa tai keskustelu- ja peliympäristöissä (Livingstone et al., 2013, 

3). Vähäpukeisuus mainoksissa, alastomuus ja seksi koettiin ennen kaikkea inhottavaksi, 

mutta lapset saattoivat tuntea sen lisäksi myös pelon ja nolostuksen tunteita (emt., 8). Tut-
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kimuksen (2013, 11) mukaan pornografisen sisällön aiheuttama negatiivinen vaikutus voi-

mistuu teini-ikään saakka, minkä jälkeen se alkaa vähitellen heiketä. Toiseksi yleisin inter-

netin sisältöön liittyvä huolenaihe lapsilla oli väkivallan ja muiden veristen tilanteiden ku-

ten autokolareiden esiintyminen. Vastaajat olivat nähneet esimerkiksi YouTubessa raakaa 

väkivaltaa, joka kohdistui lapsiin tai eläimiin, sisälsi kidutusta tai muuta autenttista materi-

aalia. Tieto siitä, että videot olivat tositilanteessa kuvattuja, järkytti lapsia enemmän kuin 

kuvitteelliset väkivallanteot esimerkiksi peleissä. (emt., 3.) Väkivaltaiset sisällöt koettiin 

niin pelottaviksi ja järkyttäviksi, että eräs kyselyyn vastannut lapsi (2013, 6) pohti aiheelli-

sesti mahdollisuuksia lainsäädännöllisesti kieltää tiettyjen haitallisiksi koettujen materiaa-

lien lataamista internetiin nykyisen suhteellisen vapaan jakamisen sijaan. 

Sukupuoli ja ikä vaikuttavat olevan keskeisiä tekijöitä internetin vaaroja eritellessä. Tyttöjä 

huolestuttavat poikia enemmän verkkoyhteisöissä tapahtuvat yhteydenotot ja niistä koitu-

vat mahdolliset ikävät vaikutukset, kun taas pojat kokevat väkivaltaiset sisällöt suurim-

maksi internetin riskiksi. (Livingstone et al., 2013, 9.) Tulos noudattelee sikäli myös suo-

malaislasten yleistä mediakäyttäytymistä, että tytöt viihtyvät poikia enemmän sosiaalisessa 

mediassa, jolloin kontaktit myös ulkopuolisiin, vieraisiin ihmisiin mahdollistuvat (Pääjärvi, 

2012, 25–26). Keskustelupalstojen välityksellä tapahtuva kiusaaminen ja asiaton puhetapa 

ovat tavanomaisia kokemuksia, jotka pahimmillaan saattavat johtaa epäsuotaviin verkon 

ulkopuolisiin, reaalimaailman kohtaamisiin ja tilanteisiin. Pojat käyttävät tyttöjä enemmän 

internetin videojako- ja peliyhteisöjä sekä kuluttajana että tuottajana, jolloin he tyttöjä to-

dennäköisemmin törmäävät epämiellyttäviin sisältöihin. (Livingstone et al., 2013, 10.) 

Vaikuttaa siltä, että lapset olivat useimmiten katsoneet epämiellyttävää sisältöä vahingossa, 

esimerkiksi kirjoitettuaan videojakopalvelussa väärin videon nimen tai muun erehdyksen 

kautta. 

EU Kids Online -tutkimuksen tekijät (2013, 14) suosittavat kasvattajia ja päättäjiä otta-

maan todesta lasten huolen koskien internetin ei-toivottavan sisällön kohtaamista. Lapsen 

tunnereaktioiden havainnointi yhdessä mediakasvatuksen, tietoisuuden ja mediataitojen 

lisäämisen kanssa harjaannuttavat lapsia toimimaan erilaisissa verkkoympäristöissä ja -

kontakteissa. Käytännön mediasuojelutoimet kuten lapsilukko ja sisällön suodattaminen 

ovat osaltaan ehkäisemässä lasta joutumista huonoille sivustoille ja näkemästä heidän sil-

milleen sopimatonta materiaalia, mutta ne eivät yksistään riitä. Muiden verkon käyttäjien 

tuottama sisältö ei välttämättä näiden toimenpiteiden avulla siivilöidy lapsen ulottumatto-

miin, koska epäsopivia videoita ja muuta materiaalia voidaan yhtä lailla levittää lapsille 
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suunnatuissa ja heidän käyttämissään palveluissa. Vanhempien mediasuojelullinen rooli on 

merkittävä, koska lapsi tarvitsee ikänsä edellyttämää ohjausta ja rajoituksia. Pääjärvi 

(2012, 65) toteaa samansuuntaisesti, että lapset tarvitsevat kohdennettua mediakasvatusta. 

Lapsilla on hyvin erilaisia mediankäyttötapoja ja heidän mediataitonsa ovat saman ikäryh-

män sisälläkin vaihtelevia. 

Lapset viettävät kodin jälkeen toiseksi eniten koulussa aikaa tietokoneilla ja verkossa, mikä 

tarjoaa kouluille hyvän tilaisuuden toimia luotettavana mediakasvattajana ja turvallisen 

mediankäytön opastajana. Koska kaikilla lapsilla ei ole kotonaan yhtäläisiä mahdollisuuk-

sia päästä tieto- ja viestintäteknologian pariin, koulu voi tarjota heille siihen tasa-arvoisen 

pääsyn. Opettajan rooli on edistää lasten tietoteknisiä taitoja ja opettaa heille turvallista 

nettietikettiä. (Livingstone et al., 2011, 150.) Kiilin (2012, 61) mukaan tämän päivän lap-

silla, diginatiiveilla (Prensky, 2001, 1), tietokoneen käytön perustaidot ovat usein hyvin 

hallinnassa ja he liikkuvat taitavasti sosiaalisessa mediassa sekä pelimaailmassa. Lasten ja 

nuorten strategiset tiedonhakutaidot voivat kuitenkin olla puutteellisia ja he tarvitsevat tu-

kea informaation kriittisessä arvioinnissa. Livingstone et al. (2011, 150) kirjoittavat tutki-

musraportissaan, että lapset eivät ole perillä julkisten sovellusten yksityisyysasetusten mää-

rittelystä, minkä vuoksi heidän toimintansa on usein täysin julkista. Tutkijat ja kyselyyn 

vastanneet vanhemmat näkevät, että identiteetin suojaamisen ja kriittisen medialukutaidon 

opettamisessa koulu on avainasemassa. Lisäksi opettajien tulisi tiedostaa nettikiusaamisen 

riskit ja tarvittaessa puuttua kiusaamiseen. 
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5 TUTKIMUSKYSYMYKSET 

Tässä tutkimuksessa tarkastellaan neljännen luokan oppilaiden verkkojulkaisemiseen liit-

tyviä käsityksiä ja asenteita sekä heidän toimintaansa osana julkisia verkkoyhteisöjä. Kes-

keiset kiinnostuksen kohteet ovat koulussa tapahtuva digitaalinen sisällöntuotanto ja jul-

kaisutoiminta, mutta koska internetin julkiset ympäristöt ovat tärkeä osa nykylapsen arkea, 

huomio kohdistetaan myös koulun ulkopuolella tapahtuvaan julkaisemiseen.  

Tutkimuksen tavoitteena on selvittää, miten digitaalinen sisällöntuotanto sopii opetusme-

netelmäksi oppilaiden näkökulmasta. Tämän työn toinen tavoite on tutkia lasten suhtautu-

mista avoimiin julkaisukanaviin ja töiden näkymiseen ja pysymiseen internetissä. Lisäksi 

tutkitaan sitä, miten neljäsluokkalaiset ymmärtävät oman roolinsa ja vastuunsa osana sosi-

aalista verkkoyhteisöä.  

Näihin tavoitteisiin pyritään vastaamaan seuraavien tutkimuskysymyksien kautta: 

1. Miten peruskoulun neljännen luokan oppilaat kokevat digitaalisen sisällöntuotan-

non osana koulutyötään? 

2. Millaisena julkaisukanavan avoimuus (YouTube ja kOuluTV) koetaan? 

3. Miten lasten osallisuus ja vastuullisuus sosiaalisessa mediassa ilmenevät? 
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6 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS 

Tutkimuksen toteutusta käsitellään siten, että ensimmäisessä alaluvussa esitellään tutki-

musstrategia, minkä jälkeen kuvataan tutkimuksen konteksti siihen liittyvine asiakokonai-

suuksineen. Lopuksi tarkastellaan aineistonkeruun ja analysoinnin menetelmiä. 

6.1 Laadullinen tutkimus 

Tämä pro gradu -työ on luonteeltaan kvalitatiivinen. Laadullinen lähestymistapa on sovel-

tuva, kun tutkimuksessa kartoitetaan oppilaiden mielipiteitä, käsityksiä ja asenteita suh-

teessa tutkittavaan asiaan ja tutkimuskysymyksiin (ks. esimerkiksi Jensen, 1989, 94). Kos-

ka tutkimuksessa halutaan selvittää julkaisutoiminnan eettisiä kysymyksiä ja oppilaiden 

arvomaailmaa, kiinnostuksen kohteina ovat tutkimuksen kohderyhmän kokemukset ja ne 

merkitykset, joiden mukaan he kokemuksiaan muodostavat. (Laine, 2001, 28–29.) 

6.1.1 Yleistä laadullisesta tutkimuksesta 

Laadullisen tutkimuksen tyypillisessä tiedonkeruutilanteessa tutkittavat ja tutkijat ovat 

yleensä läheisessä kontaktissa keskenään. Tutkittavien puhetta ja käyttäytymistä voidaan 

parhaiten havainnoida olemalla itse tilanteessa läsnä, jolloin tutkittavien tarkoituksia ja 

katsomuksia on helpompi tulkita heidän näkökulmastaan. (Kalleberg, 1982, 24.) Tämän 

raportin tekijä oli haastattelemassa lähes kaikkia tiedonantajia, osassa haastatteluista mu-

kana oli myös toinen tutkija. Ennen haastattelujen alkamista oppilaiden projektityöskente-

lyä videoitiin, jotta saataisiin materiaalia haastattelurunkoa ja myöhempää analyysia var-

ten. Videoidut haastattelu- ja havainnointiaineistot antavat aineiston käsittelylle ja analyy-

sille varmemman pohjan, koska niiden kautta myös sanaton viestintä tulee noteeratuksi. 

Kalleberg (1982, 24) toteaakin, että kvalitatiivisessa tutkimuksessa on tavanomaista käyt-

tää yhden tutkimuksen aikana vaihtelevia tutkimusmenetelmiä. Menetelmät valikoituvat 

tutkimustilanteen ja tutkijan omien mieltymysten mukaan siten, että tiedonkeruuta voidaan 

tehdä paitsi havainnoimalla ja haastattelemalla, myös esimerkiksi kyselyn avulla. 

Kysymykseen laadullisen tutkimuksen sopivasta informanttien lukumäärästä ei ole olemas-

sa yksiselitteistä vastausta. Usein kuullaan esimerkkinä mainittavan kehityspsykologi Pia-

get’n kolmen tutkimushenkilön avulla tehdystä lasten ajattelun kehittymistä selvittävästä 
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tutkimuksesta (ks. Beard, 1969 (1970), 2; Kvale, 1996, 102), mutta tutkimuksen kohde-

ryhmä voi myös olla paljon isompi. Pohdinta riittävästä kohdehenkilöiden lukumäärästä on 

ennen kaikkea resurssikysymys, sillä esimerkiksi haastattelut valmisteluineen ja aineiston 

analysointeineen vievät runsaasti tutkijan aikaa ja rahaa (Fog, 1982, 39). Laadullisessa 

tutkimuksessa ei välttämättä ole tarkoituksenmukaista kerätä niin paljon aineistoa, että 

tutkimustulosten kohdalla voitaisiin puhua tieteellisestä yleistettävyydestä (Tuomi & Sara-

järvi, 2002, 87). Eskolan ja Suorannan (1998, 62) mukaan aineiston koko ei ole tutkimuk-

sen onnistuneisuuden kannalta keskeisin kriteeri, vaan tärkeämpää on pyrkiä aineiston poh-

jalta muodostamaan teoreettisesti kestävä tulkinta. Tässä tutkimuksessa tutkittavia henki-

löitä oli 23, mutta koska haastattelut toteutettiin ryhmähaastatteluina, aineiston määrä ei 

paisunut hallitsemattomaksi. 

Yleistettävyyden asemasta laadullisessa tutkimuksessa aineiston kokoa määrittämään on 

kehitetty muunlaisia malleja. Aineiston kyllääntymisestä tai saturaatiosta puhuttaessa tar-

koitetaan sitä aineistonkeruun vaihetta, jossa lisäaineisto ei enää toisi tutkittavasta ilmiöstä 

uutta tietoa. (Eskola & Suoranta, 1998, 62.) Aineisto on riittävä, kun esiin nousee se teo-

reettinen peruskuvio, joka ilmiöstä on löydettävissä (Tuomi & Sarajärvi, 2002, 89). Kvalen 

(1996, 102) mukaan saturaatiopiste on noin 15 ± 10 haastattelua, minkä jälkeen lisähaastat-

telut tuovat vain vähän lisätietoa. Miles ja Huberman (cop. 1994, 30) toteavat, että liian 

laajaa aineistoa on hankala käsitellä, silmämääräisesti tarkastella tai järjestellä eri tavoin. 

Vaarana voi lisäksi olla tulosten laimeneminen. Aineistoa on tarpeeksi, kun sen avulla tut-

kittavaa ilmiötä voidaan pätevästi ja todenmukaisesti selittää (emt., 34). Tässä tutkimuk-

sessa aineistoa analysoitiin tiedonkeruun kanssa rinnakkain, mikä auttoi näkemään aineis-

ton saturaatioasteen. Kun mielenkiinnon kohteena olleesta asiasta oli saatu sopivasti tietoa, 

haastatteluvaihe voitiin päättää. 

Laadullisen tutkimuksen tarkoituksena on kerätä tietoa jostakin ilmiöstä tai tapahtumasta, 

jotta sitä voidaan pyrkiä selittämään, ymmärtämään tai antamaan sille teoreettisesti pätevä 

tulkinta. Oikeiden kohdehenkilön valinta on tärkeää, sillä heillä tulisi olla entuudestaan 

mahdollisimman paljon tietoa tai kokemusta tutkittavasta asiasta, jotta tiedonkeruu täyttäisi 

tehtävänsä. (Tuomi & Sarajärvi, 2002, 87–88.) Ihanteellinen tiedonantaja on yhteistyöha-

luinen ja motivoinut. Hän tietää tutkimuksen kohteena olevasta asiasta ja osaa pukea aja-

tuksensa johdon- ja totuudenmukaisesti sanoiksi. Tiedonantajan vastaukset ovat ytimekkäi-

tä ja tarkkoja, mutta samalla ilmeikkään kuvailevia tarinoita. Täydellisen ihanteen mukai-

sia vastaajia on harvassa, joten tutkijan haasteena on saada omaan tutkimukseensa parhai-



32  

  

ten soveltuvat informantit. (Kvale, 1996, 146.) Tähän tutkimukseen toivottiin tiedonantajia, 

jotka ovat tuottaneet koulussa digivideoita ja -tarinoita sekä julkaisseet niitä avoimessa 

mediassa. Tämän vuoksi haastattelupyynnöt esitettiin sellaisille kouluille, joiden tiedettiin 

käyttävän digitaalista sisällöntuotantoa opetusmenetelmänä. 

Tutkimuksen yhteydessä objektivisuuden käsitettä voidaan tarkastella kahdessa merkityk-

sessä, sillä tutkijan objektiivisuus ilmenee suhteessa tutkittaviinsa ja tutkimusaiheeseensa. 

Laadullisessa tutkimuksessa täydellistä objektiivisuutta on mahdoton saavuttaa, koska tut-

kija ja tutkittava eivät välttämättä määrittele todellisuutta samasta näkökulmasta. Pyrkimäl-

lä kohti ehdottoman ennakkoluulottomuuden ihannetta tutkija voi kuitenkin häivyttää omaa 

subjektiivisuuttaan, jolloin tutkittavan äänen on mahdollista päästä kuuluviin. (Anzul, 

1993, 242.) Kun objektiivisuuden määritelmää ajatellaan osana vastavuoroista kommuni-

kaatiota, puutteellinen yhteisymmärrys osoittaa objektiivisuuden olevan jokseenkin subjek-

tiivinen käsite. Laadullisen haastattelun pyrkimys puolueettomuuteen implikoi hyvää ja 

ammattimaista tutkimusotetta sekä aineiston systemaattista tarkistamista ja verifioimista. 

(Kvale, 1996, 64.) Ensimmäisen oman tutkimuksen teko on aloittelevalle tutkijalle mielen-

kiintoista oppimisen aikaa, kun opittua laadullisen tutkimuksen teoriaa sovelletaan käytän-

töön. Pyrkimys objektiivisuuteen ohjaa paitsi tiedonkeruuta myös aineiston analyysia, jo-

ten tutkimustuloksia mahdollisesti vääristävien omien käsitysten vaikutusta johtopäätöksiin 

on varottava. 

Laadullisessa tutkimuksessa rajanveto subjektiivisuuden ja luovan ajattelun välillä on häi-

lyvä. Tutkija voi suunnitella ja toteuttaa tutkimuksensa suhteellisen vapaasti ja käyttää tut-

kimuksellista mielikuvitustaan myös raportoinnissa. (Eskola & Suoranta, 1998, 20.) Tutki-

jan oma persoona vaikuttaa ratkaisevasti tutkimuksesta saadun tiedon laadukkuuteen sekä 

eettisten päätösten relevanttiuteen. Tutkija on tutkimuksenteon tärkeä osatekijä, sillä esi-

merkiksi haastattelututkimuksessa tutkijan persoonan merkitys korostuu. (Kvale, 1996, 

117.) Haastattelutilanne on harvoin neutraali tai persoonaton tiedonkeruutapahtuma, sillä 

onnistuneimmillaan se muistuttaa luonnollista luottamuksellista keskustelua (emt., 125). 

Alasuutari (2011, 145) toteaa, että haastattelija käyttäytyy haastattelutilanteessa niin kuin 

hän on omassa kulttuurisessa ja sukupuolisessa viitekehyksessään oppinut. Näin ollen tut-

kijan reaktiot ja hänen tutkimuksen kuluessa esiin nouseva arkitietonsa ovat tutkittavan 

puheiden ohella tärkeä osa tutkimusaineistoa. Tämän tutkimuksen kohderyhmänä oli nel-

jännen luokan oppilaita, joten haastattelujen ja aineiston laatua edistivät tutkijoiden oma-

kohtainen kokemus lasten kanssa keskustelemisesta ja heidän kohtaamisesta. 



33 

 

 

6.1.2 Fenomenologinen hermeneutiikka 

Tässä tutkimuksessa kartoitetaan neljännen luokan oppilaiden asenteita ja käsityksiä, joten 

tutkimukseen valituilla oppilailla oli hyvä olla entuudestaan jonkinlaista tietoa ja omakoh-

taista kokemusta tutkittavasta ilmiöstä. Fenomenologisessa ja hermeneuttisessa ihmiskäsi-

tyksessä merkitykset, kokemukset ja yhteisöllisyys ovat tutkimuksen teon kannalta keskei-

siä käsitteitä, koska ihminen luo merkityksiä osana sitä yhteisöä ja kulttuuria, johon hän 

kuuluu. Saman yhteisön jäsenten elämäntodellisuus on yhtenevä, mutta samanaikaisesti 

yhteisön jokainen jäsen on oma yksilönsä omaleimaisine kokemusten tulkintoineen. (Lai-

ne, 2001, 28–30.) Fenomenologia pitää kokemusta merkityssuhteena, jossa kokeva subjekti 

ja kokemisen kohteena oleva objekti liittyvät yhdeksi kokonaisuudeksi. Kun kokemusta 

tutkitaan, on tärkeää pohtia, millaisista asioiden kokonaisuuksista yksilöiden elämäntilan-

teet muodostuvat. (Perttula, 2008, 116–117.) Tuomi ja Sarajärvi (2002, 34) toteavat edel-

leen, että yksilön kokemus muotoutuu hänen sille antamiensa merkitysten mukaan. 

Fenomenologis-hermeneuttiseen menetelmään päädytään silloin, kun tutkimuksen avulla 

halutaan tehdä tulkintoja (Laine, 2001, 31). Niskanen (2008, 104–106) toteaa, että Heideg-

gerin (2000, 70) mukaan ontologia on kaikkien ihmistieteiden perusta, joten se on myös 

fenomenologisessa hermeneutiikassa tulkinnan lähtökohtana. Ontologia tutkii olemassa-

oloa ja olemista, mikä Heideggerin näkemyksen mukaan on ainoa varma olemus. Ihminen 

on sidottu olemiseensa, johon hänen todellisuuden tulkintansa tutkijana ovat sitoutuneet. 

Tutkija käyttää tulkintansa raamina todellista elämismaailmaansa, omakohtaisia kokemuk-

siaan sekä ajallisuutta ja historiallisuutta, jotka ovat nivoutuneet elettyihin kokemuksiin 

(emt., 299–301). Heidegger näkee Kuschin (1986, 79) mukaan hermeneutiikan näin ollen 

tulkinnan metodologian asemasta nimenomaan tulkintana, koska hermeneutiikka tulkitsee 

ihmisen käsityksiä olemassaolostaan ja niiden pohjana olevia rakenteita. 

Tämän tutkimuksen lähestymistavaksi fenomenologinen hermeneutiikka sopii sen vuoksi, 

että tutkimuksen kiinnostuksen kohteena ovat oppilaiden omakohtaisiin kokemuksiin pe-

rustuvat käsitykset tutkittavasta ilmiöstä. Kuten Lindseth ja Nordberg (2004, 146) asian 

ilmaisevat, haastateltavien ilmausten merkitykset eivät ole deduktiivisia, jolloin niitä ei tule 

ymmärtää jonkin ilmiön yleispätevinä ja tosiasiallisina selityksinä. Ne ovat ennen kaikkea 

haastateltavan omia käsityksiä ja ilmaisuja, joiden haastateltavalle tärkeän merkityksen 

tutkija pyrkii ymmärtämään ja tekemään näkyväksi. Fenomenologis-hermeneuttinen tutki-

mus rakentuu kahdesta tasosta. Perustasolla on tutkittavan elämä kokemuksineen ja merki-
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tyksineen; toisella tasolla tutkija reflektoi, tulkitsee ja käsitteellistää ensimmäisen tason 

merkityksiä. (Laine, 2001, 31–32.) Tuomen ja Sarajärven (2002, 35) mukaan fenomenolo-

gis-hermeneuttinen tutkimus pyrkii käsitteellistämään tutkittavaa ilmiötä ja tekemään tun-

nettua tiedetyksi. Tutkimuksen tavoitteena on tehdä tietoiseksi se, minkä tottumus on häi-

vyttänyt ja muuttanut itsestään selväksi, tai mitä on koettu, mutta ei ole tietoisesti ajateltu. 

6.2 Tutkimusasetelma 

Tässä alaluvussa tarkastellaan aluksi tutkimuksen taustaa ja yhteyttä aikaisempaan tutki-

mushankkeeseen. Tämän jälkeen selvitetään tutkimuskohteena olevan ilmiön, digitaalisen 

sisällöntuotannon, tutkimusasetelmaa ja kuvaillaan tutkimuksen kohdekouluissa toteutettu-

ja videotuotantoprojekteja. Lopuksi esitellään projekteissa käytettyjä teknologisia laitteita 

ja sovelluksia sekä käytettyjä julkaisukanavia.  

6.2.1 Tutkimuksen taustan kuvaus 

Tämä pro gradu -tutkimus liittyy Oulun yliopiston Future School Research Center-

tutkimusyksikön Second wave -hankkeen osaprojektiin Media Education in FutureSchool. 

Tutkimusyksikön 1st Waven yksi osahanke, FutureStory, selvitti digitarinoiden mahdolli-

suuksia pedagogisena toimintamuotona. Tutkimus oli ajankohtainen, koska aikaisempien 

tutkimusten (ks. Kansallinen nuorisotutkimus, 2008; Kupiainen ja Sintonen, 2009) mukaan 

lapset ja nuoret viettävät enenevissä määrin aikaansa tietokoneiden ja kuvallisten, vuoro-

vaikutuksellisten mediatekstien äärellä. (Palmgren-Neuvonen, Mikkola, & Kumpulainen, 

2011, 75–76.) Oppilaiden kiinnostus ja motivaatio ovat jo olemassa, jolloin koulun tehtä-

väksi jää innostuksen kanavoiminen pedagogiseksi toiminnaksi. 

FutureStory-osahankkeesta saadut tulokset kertoivat digitarinoiden suunnittelun ja toteu-

tuksen soveltuvan hyvin osaksi opetusta ja kannustavan yhteisölliseen tai yhteistoiminnal-

liseen oppimiseen (Palmgren-Neuvonen et al., 2011, 88). Tehdessään digitarinoita oppilaat 

pääsivät toteuttamaan luovuuttaan ja käyttämään teknologiaa, jonka käytön koettiin helpot-

tuvan harjaantumisen myötä. Työskentelyn todettiin edistäneen ryhmätyötaitoja, jousta-

vuutta ja valmiuksia hallita erilaisia tilanteita. Oppilaat kokivat toisten töiden kommentoi-

misen lisänneen heidän omaa osaamistaan ja taitojaan sekä kehittäneen heidän kykyään 

arvioida oppimistaan. (Palmgren-Neuvonen et al., 2011, 79.) Digitaalisen sisällöntuotan-

non keinoin voidaan rikastuttaa koulupäivää ja tukea oppilaiden ryhmässä toimimista. Fu-
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tureStory -osahankkeen päätelmät vahvistavat Kearney & Schuckin (2006) tutkimuksesta 

saatuja tuloksia, joiden mukaan digitaalisessa sisällöntuotantoprojektissa oppilaiden ryh-

mätyöskentely oli laadukasta, he ottivat omaehtoisesti vastuuta tehtävän etenemisestä ja 

tukivat toisiaan tavoitteen saavuttamiseksi.  

6.2.2 Tutkimuksen konteksti 

 

 

 

Kuvio 3. Tutkimuksessa mukana olleiden oppilaiden määrä ja jakautuminen kouluittain 

sekä digitaalisten koulutöiden julkaisukanavat. 

Tutkimuskontekstia selittämään laadittu kuvio (Kuvio 3) näyttää tutkittavien jakautumisen 

tutkimuskoulujen kesken sekä sen, mitä julkaisukanavia koulut käyttivät digitaalisten oppi-

lastöiden julkaisemisessa. Tutkimukseen osallistui neljännen luokan oppilaita Oulun alu-

een kahdesta eri peruskoulusta. Ensimmäisessä koulussa haastateltavat kävivät kuvataide-

luokkaa ja lähes kaikki luokan oppilaat (N=17) ottivat osaa tutkimukseen (ks. Kuvio 3).  

Videotuotantoprosessin kuvaus 

Tämän pro gradu -työn aineistonkeruu ajoittui ensimmäisessä koulussa vuoden 2012 lop-

pusyksyyn, jolloin oppilaat tuottivat koulutyönään digivideoita ja -tarinoita. Aluksi ryhmät 

ideoivat käsikirjoituksen, johon opettajan ohjeistuksen mukaan tuli sisällyttää käytöstavat 

ja jokin taikaesine (ks. Kuvio 4). Ryhmät saivat itse valita tuotoksensa toteuttamistavan, 

Tutkimuskonteksti 

Koulu 1 

Ryhmä 1:  

3 tyttöä ja  

1 poika 

Ryhmä 2:  

4 tyttöä 

Ryhmä 3: 

3 tyttöä ja  

1 poika 

Ryhmä 4: 

4 tyttöä ja  

1 poika 

Koulu 2 

Ryhmä 1:  

2 tyttöä ja  

1 poika 

Ryhmä 2:  

2 tyttöä ja  

1 poika 

YouTube (kOuluTV) julkaisukanavana 
Koulun blogi ja YouTube 

julkaisukanavina 
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joten osa ryhmistä kuvasi videota ja osa otti valokuvia digitarinaansa varten. Kuvaamisen 

jälkeen oppilaat editoivat aineiston luokassa leikaten ja järjestellen kuvaamansa materiaa-

lin haluttuun järjestykseen. Tämän jälkeen ryhmät vuorotellen lisäsivät tuotoksiinsa ääntä 

(musiikkia ja puhetta) sekä tekstiä hiljaista työskentelyä varten varatussa tilassa. Valmiit 

työt katsottiin luokassa, ja oppilaat saivat mahdollisuuden kontrolloituun vertaispalautteen 

antamiseen ja saamiseen. Työskentelyn viimeisenä vaiheena opettaja julkaisi oppilasryh-

mien tuotokset kOuluTV:ssa (käsitellään luvussa Välineiden, sovellusten ja julkaisukana-

van kuvaus) tarkistettuaan ensin niiden sisällön sekä tekijänoikeudelliset ja yksilönsuojaan 

liittyvät seikat. Projektin kuluessa oppilaita havainnoitiin ja haastateltiin työskentelyryh-

mittäin tätä tutkimusta varten.  

 

Kuvio 4. Ensimmäisessä tutkimuskoulussa toteutetun digitaalisen sisällöntuotantoprojektin 

työskentelyvaiheet.  

Toisessa mukaan valitussa tutkimuskoulussa oli myös säännöllisesti tuotettu digitaalista 

sisältöä, mutta siellä töiden julkaisukanavana käytettiin kOuluTV:n asemasta koulun yllä-

pitämää julkista blogisivustoa. Oppilaslähtöisten töiden julkaiseminen oli kuitenkin ollut 

vähäisempää kuin ensimmäisessä tutkimuskoulussa. Tähän tutkimukseen haastateltavaksi 

valikoitui edellistä pienempi oppilasjoukko (N=6), jotka olivat määräaikaan mennessä 

myöntäneet tutkimusluvan (ks. Kuvio 3). Haastattelut toteutettiin keväällä 2013, koska 

oppilailla oli ollut kevään kuluessa kaksi – maantieteen ja yrittäjyyskasvatuksen – pitkä-

Aihe 

Käsikirjoitus 

Materiaalin hankinta 

Editointi 

Valmiiden töiden esittäminen 

Julkaiseminen 

•Taikaesine 

•Hyvät käytöstavat 

•Suunnittelu 

• Ideointi 

•Käsikirjoituksen laatiminen 

•Videointi 

•Valokuvaus 

•Äänien lisääminen 

•Kuvien ja videoleikkeiden 
järjesteleminen 

•Keskustelu 

•Palautteen antaminen 

•YouTube (kOuluTV) 
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kestoista projektia, joissa käytettiin tieto- ja viestintäteknologiaa ja tuotettiin digitaalista 

sisältöä. Tutkimusaihe oli oppilaille videotuotantoprosessin osalta tuttu, mutta koulukon-

tekstissa julkaisemisen kokemuksia projektit eivät paljoa kartoittaneet. Tästä syystä haas-

tatteluissa keskityttiin erityisesti digitaalisen sisällön tuotantoprosessiin sekä oppilaiden 

käsityksiin julkaisemisesta vapaa-ajan verkkotoiminnan näkökulmasta.      

  

Kuvio 5. Toisessa tutkimuskoulussa toteutetun yrittäjyyskasvatusprojektin vaiheet ja op-

pimisalueet. 

Yrittäjyyskasvatusprojektissa 1.-4. luokan oppilaista oli muodostettu sekaryhmiä, jotka 

kukin ideoivat ja perustivat harjoitusyrityksen. Yritysten tavoitteena oli suunnitella ja tuot-

taa markkinoille tuote, Microsoftin Kodu-ohjelmaa käyttäen tietokonepeli, sekä siihen liit-

tyvää oheismateriaalia (ks. Kuvio 5). Jokaiseen ryhmään oli nimetty kolmannen ja neljän-

nen luokan oppilaista toimitusjohtaja, markkinointi- ja talouspäälliköt sekä pelintekijät. 

Yrityksen alihankkijoiksi palkattiin ensimmäisen ja toisen luokan oppilaat, jotka tuottivat 

yritykselle peleihin liittyvää ja myytäväksi tarkoitettua oheismateriaalia, kuten pipoja ja 

avaimenperiä. Lisäksi oppilaat saivat koulun ulkopuoliset bisnesmentorit, joiden tehtävänä 

oli tutustuttaa heitä työelämän käytänteisiin ja neuvoa yritystoimintaan liittyvissä asioissa. 

Yrittäjyyskasvatusprojektin tavoitteena oli oppia yrityksen perustamisesta ja yritystoimin-

nasta sekä harjaannuttaa oppilaiden yhteistyö-, neuvottelu- ja itseilmaisutaitoja (ks. Kuvio 

5). Projektissa ei Kodupelien lisäksi tuotettu muuta oppijalähtöistä sisältöä, mutta oppilai-

den työskentelyä taltioitiin projektin kuluessa videolle. 

Yrityksen tuotteen suunnitteleminen 

Tuottaminen 

Markkinointi 

Oppiminen 

- Yrityksen perustaminen 

- Yrityksessä työskenteleminen 

- Yrittäjyyteen kasvaminen 

- Luovuuden harjoittaminen  

- Yhteistyötaitojen kehittäminen 

 Kodupeli 

 Oheistuotteet 
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Kuvio 6. Toisen tutkimuskoulun maantieteen projektin työskentelyvaiheet. 

Tutkimuskoulun maantieteen projektin aiheena olivat Pohjoismaat ja Baltian maat, joista 

oppilaat tekivät ryhmissä työskennellen digitaalisen esityksen (ks. Kuvio 6). Esityksen 

muoto oli vapaavalintainen, joten ryhmät tuottivat uutislähetyksiä, matkaopasvideoita ja 

maantieteen opetusvideoita. Työskentely alkoi tiedonhankinnalla, johon oppilaat saivat 

käyttää haluamiaan internet- tai kirjalähteitä. Tiedonhankintavaiheessa opiskeltujen oppisi-

sältöjen pohjalta oppilaat laativat käsikirjoituksen, minkä jälkeen he tuottivat esityksessä 

tarvittavan digitaalisen sisällön. Tässä projektissa syntyneitä videoita ei ole julkaistu inter-

netissä, koska osalla ryhmistä editointi jäi ajan puutteen vuoksi kesken. Projektin tavoit-

teena oli maantieteen oppisisältöjen oppiminen ja video oli oppimisprosessissa sivutuote. 

Välineiden, sovellusten ja julkaisukanavan kuvaus 

Tässä alaluvussa kuvataan kummankin tutkimuskoulun kohdalta erikseen projekteissa käy-

tetyt laitteet, sovellukset ja julkaisukanavat. 

 

Julkaisukanava 1: YouTuben kOuluTV-kanava 

Ensimmäisen tutkimuskoulun käytössä olleet kamerat ja kannettavat tietokoneet lainattiin 

FSR Lainaamosta. FSR Center lainaa maksutta kouluille laitteistoja, joita voidaan digitaa-

lisen sisällöntuotannon lisäksi hyödyntää esimerkiksi päivittäisen liikunta-aktiivisuuden 

Ryhmien muodostaminen 

Aihe 

Tiedonhankinta 

Käsikirjoitus 

Digitaalisen sisällön 
tuottaminen 

•Opettajan suorittama 
arvonta 

•Pohjoismaat ja Baltian 
maat  

•Kohdemaan valinta 

• Internet 

•Tietokirjat 

•Oppikirjat 

•Oppisisältöjen valinta 

•Käsikirjoituksen laadinta 

•Videointi 

•Valokuvaus 



39 

 

 

mittauksissa (Polar Active) ja pelaamiseen liittyvissä oppimistilanteissa.
8
 Videoiden edi-

tointiin ja äänityöhön käytettiin Microsoftin Photo Story -ohjelmistoa, joka on internetissä 

ilmaisesti ladattavissa.
9
 Videotuotantoprojektissa työstetyt tallenteet julkaistiin YouTubes-

sa sijaitsevalla julkisella kOuluTV-kanavalla, jonka kategorioina ovat Kulttuuri, Animaati-

ot, Fiktio, Mainokset, Uutiset ja dokumentit sekä Opetusvideot.  

 
Kuva 1. YouTuben kOuluTV -kanavan soittolista, josta käy selville digitaalisten oppilas-

töiden rakenteen ja sisällön mukainen luokittelu.
10

   

kOuluTV sisälsi marraskuussa 2013 124 digitaalista tarinaa tai videota. Kulttuuri-

kategoriassa on yhteensä 31 oppilaiden tekemää musiikkivideota ja kuvataiteen töistä 

koostettua digitarinaa sekä eri koulujen esittelyjä ja sirkustaidetta (ks. Taulukko 2). Ani-

maatiot-kategoriaan on ladattu yhteensä 40 erilaista paperi- ja vaha-animaatiota. Fiktiivisiä 

digitarinoita ja -videoita on 34 kappaletta ja opetusvideoita on 17. Opetusvideot-

kategoriassa on Oiva Roina -kierrätysvideoita, historian oppisisällöistä tehtyjä videoita 

sekä ulkoiluvälineiden ja mittatyökalujen opasvideoita. Mainoksia ovat Oulun seudun kou-

lulaiset tehneet kaksi kappaletta, uutisia ja dokumentteja 8. kOuluTV:ta ovat tähän men-

                                                 
8 Future School Research Center. (2013b). Lainaamo. Saatavilla osoitteessa: 

http://futureschoolresearchfi.wordpress.com/materiaalit/lainaamo/. Viitattu 9.12.2013. 
9
 Microsoft. (2013). Saatavilla osoitteessa: http://www.microsoft.com/fi-fi/default.aspx. Viitattu 9.12.2013. 

10
 YouTube. kOuluTV. (2013). Saatavilla osoitteessa: http://www.youtube.com/user/kOuluTV. Viitattu 

10.12.2013. Julkaistu ylläpitäjän luvalla.  
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nessä käyttäneet 12 koulua, yksi päiväkoti sekä Valveen Elokuvakoulu oppilaiden digitaa-

listen töiden julkaisupaikkana.
11

 

Taulukko 2. Videoiden lukumäärät YouTuben kOuluTV-kanavan eri kategorioissa sekä 

esimerkit kategorioiden videoista.  

Kategoria Lukumäärä Esimerkki 

Kulttuuri 31 Loser’s song (musiikkivideo)  

Animaatiot 40 Hali ja kaverit (vaha-animaatio) 

Fiktio 34 Älä syö karkkia  

Opetusvideot 17 Musta surma (historia) 

Mainokset 2 Urheilujuomamainos 

Uutiset ja dokumentit 8 Ahtisaari Martti – elämä 

 

 

Kuva 2. YouTuben kOuluTV -kanavan sivunäkymä, kun video on valittu katsottavaksi.
12

 

kOuluTV:n moderaattoriopettaja valvoo verkkotelevisiossa käytyä kommentointia. Ikäviä 

mielipiteitä on jonkin verran ilmaantunut videoiden kommenttipalstalle huolimatta siitä, 

että kommentointi vaatii kirjautumisen YouTubeen. Loukkaavia ja asiattomia palautteita 

on osin poistettu ja yksittäistapauksessa on jouduttu poistamaan koko video siihen liitty-

neen koulukiusaamistapauksen vuoksi. 

                                                 
11 YouTube. kOuluTV. (2013). Saatavilla osoitteessa: http://www.youtube.com/user/kOuluTV. Viitattu 

9.12.2013. 
12

 YouTube. kOuluTV. (2013). Hali ja kaverit -digitarina. Saatavilla osoitteessa: 

http://www.youtube.com/watch?v=PRv0BuboMhE&list=PL4F35338DF2C31711&index=18. Viitattu 

14.12.2013. Julkaistu tekijän luvalla. 
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Julkaisukanava 2: YouTube ja koulun blogi 

Toisen koulun mediaprojekti toteutettiin osana yrittäjyyskasvatus- ja maantiedeprojekteja, 

ja niissä hyödynnettiin koulun omia laitteita. Projektit kestivät monta kuukautta ja ne sisäl-

sivät työvaiheita, joissa oppilaat hyödynsivät Microsoftin toimisto-ohjelmia (ks. Taulukko 

3).
13

 Yrittäjyyskasvatusprojektissa ryhmien sisäisessä ja bisnesmentoreiden kanssa käydys-

sä viestinnässä käytettiin lisäksi Skype-pikaviestinpalvelua.
14

 Maantieteen projektissa op-

pilaat tekivät oppimisen sivutuotteena videon, joka editoitiin Adobe Elements -ohjelmaa 

käyttäen.
15

 Kuten aikaisemmin (ks. luku 6.2.1) todettiin, maantieteen projektissa tehtyjä 

videoita ei ole julkaistu internetissä lainkaan. Tästä syystä toisen tutkimuskoulun julkaisu-

kanavien osalta kuvataan ainoastaan yrittäjyyskasvatusprojektissa käytettyjä kanavia. 

Taulukko 3. Toisen tutkimuskoulun projekteissa tuotetut digitaaliset sisällöt ja niiden jul-

kaiseminen. 

Projekti Kuvaus tuotetusta 

digitaalisesta sisäl-

löstä 

Käytetyt ohjel-

mat 

Julkaistu sisäl-

töä internetissä 

Yrittäjyyskasvatus Kodupelit Microsoft Office, 

Kodu, Skype 

Kyllä 

Maantiede Videot (matkaopas, 

uutiset, opetusvideo) 

Adobe Elements Ei 

Yrittäjyyskasvatusprojektissa tuotetut pelit tehtiin Microsoftin visuaalisen ohjelmointikie-

len, Kodun avulla
16

, johon osa tutkimuskoulun oppilaista oli lukuvuoden kuluessa tutustu-

nut osallistuessaan Kodukerhon toimintaan. Kodukerhossa tuotetut pelit on julkaistu kou-

lun blogissa (ks. Kuva 3). Yrittäjyyskasvatusprojektissa kodukerholaiset opettivat muita 

oppilaita ohjelman käytössä ja pelin rakentamisessa.  

 

 

                                                 
13

 Microsoft Office (2013, joulukuu). OneNote, Excel, Word, PowerPoint, Publisher ja Lync. Saatavilla 

osoitteessa: http://office.microsoft.com/fi-fi/. Viitattu 14.12.2013. 
14

 Skype (2013). Saatavilla osoitteessa: http://www.skype.com/fi/. Viitattu 14.12.2013. 
15

 Adobe Elements (2013). Saatavilla osoitteessa: http://www.adobe.com/fi/products/elements-family.html. 

Viitattu 14.12.2013. 
16

 Kodu Gamelab Community (2011, syyskuu). Saatavilla osoitteessa: http://www.kodugamelab.com/. Viitat-

tu 14.12.2013. 
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Kuva 3. Kodukerhossa oppilaat tuottivat oppimis- ja viihdepelejä. Kuvassa englannin kie-

len oppimispeli. 

Projektin pelidemot (ks. Kuva 4) julkaistiin prosessivaiheessa YouTubessa, minkä jälkeen 

pelien prosessointia jatkettiin edelleen. Valmiita pelejä ei toistaiseksi ole julkaistu koulun 

blogissa, kun taas projektin aikana taltioitua oppilaiden työskentelyprosessia on siellä jul-

kaistu videoina ja kuvina.
17

  

 

Kuva 4. Tutkimuskoulun oppilaiden tekemä Kodupelin demo YouTubessa.    

                                                 
17

 Tutkimuseettisistä syistä koulun blogin ja YouTubessa olevien pelidemojen osoitteita ei ole tässä pro gradu 

-työssä julkaistu. Pelidemojen kuvat on julkaistu tekijän luvalla.  
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6.3 Aineistonkeruumenetelmät 

Tämä tutkimus toteutettiin osana FSR Second Wave -hankkeen laajempaa tutkimusta, jos-

sa tutkittiin digitaalista sisällöntuotantoa ja verkkotelevisiota mediakasvatuksen välineinä. 

Tutkimuksen aineistonkeruu toteutettiin yhteistyössä tutkimukseen mukaan lupautuneiden 

koulujen kanssa. Tämän pro gradu -työn kohderyhmänä ovat neljännen luokan oppilaat, 

koska heillä on jo kokemusta teknologian käytöstä koulussa ja sen ulkopuolella. Ennen 

haastattelujen alkamista hankittiin tutkimusluvat Oulun kaupungin sivistys- ja kulttuuripal-

veluilta (Liite 1) sekä oppilailta ja heidän vanhemmiltaan (Liite 2). Aarnoksen (2001, 145) 

mukaan vanhempia on syytä tiedottaa tutkimuksesta, johon heidän lapsiaan pyydetään 

osallistumaan. 

6.3.1 Haastattelut 

Oppilaat osallistuivat puolistrukturoituihin teemahaastatteluihin 3-4 oppilaan ryhmissä, ja 

kaikkiaan tutkimuksessa haastateltiin 23 oppilasta (ks. Taulukko 4). Haastattelut videoitiin. 

Haastattelurunko laadittiin haastateltavien ikätaso huomioiden ja sitä kehitettiin jossain 

määrin haastattelujen edetessä (Liite 3). Ryhmähaastattelun valintaa puolsi se, että haasta-

teltavat olivat lapsia. He olisivat yksilöhaastattelussa saattaneet arastella haastattelijaa, 

jolloin jännityksen vuoksi haastattelun anti olisi voinut jäädä vähäiseksi. (Hirsjärvi, Remes, 

& Sajavaara, 2000, 191–198.) Koska haastateltavat olivat suhteellisen nuoria, haastattelu 

todennäköisesti antoi totuudenmukaisempia vastauksia kuin mitä esimerkiksi kyselyn avul-

la olisi saatu. Kysely saattaa olla lapsen näkökulmasta vaikeasti ymmärrettävä ja väärinkä-

sitysten mahdollisuus on haastattelua suurempi. 

Haastattelut järjestettiin tutkimukseen osallistuneiden oppilaiden kouluissa koulupäivän 

aikana, koska sillä tavoin koulun ja haastateltavien ei tarvinnut ryhtyä kohtuuttomiin eri-

tyisjärjestelyihin. Paikka oli haastateltaville tuttu ja siten haastattelujen onnistumisen kan-

nalta otollinen. Eskolan ja Vastamäen (2001, 27–28) mukaan lasten haastattelutilanteessa 

haastattelijan on koko ajan huolehdittava prosessin lapsiystävällisyydestä ja tutkimuksen 

etiikasta. Aarnoksen (2001, 144–145) mukaan lapsiystävällisyydellä tarkoitetaan tutkimuk-

senteon yhteydessä sitä, että aineistonhankinta sovitetaan lapsen ikää ja kehitystasoa vas-

taavaksi. Tutkimuseettisen neuvottelukunnan (2009) eettisten periaatteiden mukaisesti lap-

sille kerrottiin, mitä tarkoitusta varten aineistoa kerättiin ja miten sitä tultaisiin jatkossa 
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käsittelemään. Haastattelutilanteessa korostettiin, että aineistoa ja videoituja haastatteluja 

ei tulla käyttämään muuhun kuin tutkimustarkoitukseen, ja tutkimuksen valmistuttua ai-

neistot tuhottaisiin. 

Taulukko 4. Pro gradu -työn aineistonkeruussa käytettyjen menetelmien ja aineiston kuva-

us  

Menetelmä Kuvaus käytetystä menetel-

mästä 

Aineisto 

Haastattelut  2 koulua 

 23 haastateltavaa 

 teemalliset, puolistruktu-

roidut ryhmähaastattelut 

 3-4 hengen ryhmät 

 7 videota 

 145 minuuttia videoai-

neistoa 

Observointi  opettajajohtoinen mediakas-

vatuskeskustelu 

 videotuotantotyöskentely 

 1 litteraatti 

 9 videota 

 171 minuuttia videoai-

neistoa 

Muut menetelmät  Tutkijoiden ja opettajien vä-

liset keskustelut 

 FSR mediakoulutukset 

 ITK-konferenssi 2013, Hä-

meenlinna 

 2 litteraattia 

 

Haastattelumenetelmä sopi tämän tutkimuksen aineistonkeruutavaksi, koska tutkimuksessa 

selvitettiin oppilaiden ajatuksia, käsityksiä ja asenteita digitaaliseen sisällöntuotantoon ja 

julkaisemiseen liittyen. Haastattelun etuna on haastattelijan ja haastateltavan välinen vasta-

vuoroinen kommunikaatio, jolloin tilanteessa voidaan tarvittaessa joustaa ja kysymyksiä 

selventää. Haastateltava voi tuoda näkemyksistään esille sellaisia vivahteita ja seikkoja, 

joita haastattelija ei ole kysymyksiä laatiessaan ajatellut, tuoden siten tutkittavaan aihee-

seen lisää syvyyttä. Hirsjärven ja Hurmeen (1985, 36) mukaan teemahaastattelu on sopiva 

menetelmä silloin, kun haastattelu perustuu ennalta valittuihin teemoihin, mutta kysymyk-

sillä ei välttämättä ole tarkkaa järjestystä ja muotoa. Haastattelijan tehtävä on varmistaa, 

että kaikki ennalta päätetyt teemat tulevat käsitellyiksi, mutta kyselyjärjestys ja painotus 

voivat eri haastatteluissa vaihdella (Eskola & Vastamäki, 2001, 26–27). 



45 

 

 

6.3.2 Observointi  

Aineistonkeruu aloitettiin havainnoimalla oppilaiden projektityöskentelyä ja opettajajoh-

toista mediakasvatuskeskustelua (ks. Taulukko 4). Koululuokassa havainnoidun ja muis-

tiinkirjoitetun mediakasvatuskeskustelun aineistoa hyödynnettiin myöhemmin pääasiassa 

haastattelurungon laadinnassa. Oppilaiden projektityöskentely taltioitiin videolle myöhem-

pää katsomista varten, koska usean oppilasryhmän samanaikainen seuraaminen ei ollut 

mahdollista. Havainnoinnin avulla videotuotantoryhmien toimintatavoista saatiin sellaista 

tietoa, mikä haastattelujen avulla ei ehkä olisi tullut ilmi. Ryhmädynamiikka, tehtäväjako 

ja erimielisyyksien selvittäminen vaikuttavat työskentelyyn ja lopputuotokseen, joten tutki-

jan näkökulmasta ne ovat tärkeä osa oppimisprosessia. Kiviniemen (2007, 77–78) mukaan 

laadullisessa tutkimuksessa aineistoa saatetaan kerätä runsaasti erityisesti tutkimuksen al-

kuvaiheissa, jotta tutkimusongelmaa saadaan täsmennettyä. Vaikka osa aineistosta jäisikin 

käyttämättä, tutkimuksen näkökulmasta työ ei ole mennyt hukkaan, koska sen avulla tutkit-

tavan ilmiön kriittiset kohdat ovat tulleet näkyviin. 

6.3.3 Muut aineistonkeruuseen vaikuttaneet menetelmät  

Tutkittavan ilmiön haltuunotto ja sitä koskevan käsitteellistämisen kehittyminen voivat 

laadullisessa tutkimuksessa vaatia useiden erilaisten menetelmien käytön. Aineistonkeruu-

seen voi näin ollen sisältyä haastattelun ja havainnoinnin lisäksi epävirallisempia keinoja, 

kuten kahvipöytäkeskusteluja ja vierailuja aiheeseen liittyvissä seminaareissa tai koulutuk-

sissa. (Kiviniemi, 2007, 78.) Tässä tutkimuksessa kohdekoulujen opettajien ja FSR:n Me-

dia Education in FutureSchool -osaprojektin tutkijoiden kanssa käytyjä keskusteluja, ku-

vallisen sisällöntuotannon koulutustilaisuuksia ja Hämeenlinnassa keväällä 2013 pidettyä 

Interaktiivinen Tekniikka Koulutuksessa -konferenssia hyödynnettiin tutkimusnäkökulman 

syventämisen ja pohdinnan apukeinoina (ks. Taulukko 4). Monitahoinen tutkimuskeskuste-

lu eri osapuolten kanssa on perusteltua siksi, että se laajentaa tutkijan omaa näkökulmaa ja 

lisää tietämystä tutkittavasta asiasta. Tutkijan osallistuminen laajemman tutkimuksen ai-

neistonkeruuseen on osaltaan vaikuttanut ilmiön kokonaiskuvan rakentumiseen. 

6.4 Aineiston analyysimenetelmät 

Videoidut haastatteluaineistot litteroitiin ja analysoitiin laadullisen sisällönanalyysin kei-

noin QSR NVivo -ohjelmaa käyttäen. Tietokoneavusteista laadullista tutkimusta tehdessä 



46  

  

on oleellista ymmärtää, että vaikka ohjelma ei analysoikaan aineistoa tutkijan puolesta, se 

on oivallinen apuväline tutkimusaineiston hallintaan (Rantala, 2007, 106–108). Litteroinnit 

tehtiin pian haastattelujen jälkeen, koska haastattelut olivat suhteellisen pitkiä, ja työvaihe 

oli siksi aikaa vievä. Lisäksi haluttiin varmistaa haastattelurungon (Liite 3) oikeellisuus, 

jolloin mahdolliset muutokset ja lisäykset voitiin tehdä ennen seuraavia oppilashaastattelu-

ja. Kiviniemen (2007, 79) mukaan laadullisessa tutkimuksessa ilmiötä koskeva teoretisoin-

ti kehittyy yleensä vähitellen, ja kuten edellä esitettiin aineistonkeruun olevan vaiheittaista, 

myös analyysivaihe voi limittyä aineistonkeruun kanssa. Aineiston analyysi on proses-

sinomaista ja suuntaa antavaa niin tutkimustehtävän täsmentämisen kuin jatkossa tapahtu-

van aineistonkeruunkin suhteen. 

Sisällönanalyysi on perusanalyysimenetelmä, joka soveltuu käytettäväksi kaikissa laadulli-

sen lähestymistavan tutkimuksissa (Tuomi & Sarajärvi, 2002, 93). Sisällönanalyysi on tapa 

tarkastella kerättyä aineistoa, ja sen avulla aineisto voidaan järjestellä johtopäätösten tekoa 

varten. Sisällönanalyysi ei yksinään riitä päätelmien tekoon, mutta se tuottaa materiaalia 

tutkijan teoreettista pohdintaa varten. (Grönfors, 1982, 161.) Tuomi ja Sarajärvi (2002, 

105–106, 110) näkevät, että sisällönanalyysi on tekstianalyysia, jolla analysoidaan tekstin 

merkityksiä ja selkeytetään tutkimusaineistoa lisäten sen informaatioarvoa. Eskolan jaotte-

lun (2007, 162) mukaan sisällönanalyysi voidaan tehdä aineistolähtöisesti, teoriasidonnai-

sesti tai teorialähtöisesti sen mukaan, kuinka tutkija suhteuttaa teorian aineistoonsa. Tämän 

tutkimuksen analyysitapa on teoriasidonnainen sisällönanalyysimenetelmä, koska analyy-

sissa on teoreettisia kytkentöjä, mutta se ei suoraan perustu aikaisempaan teoreettiseen 

viitekehykseen. 

Kiviniemen (2007, 80) mukaan aineiston analysoinnin yhtenä tavoitteena on löytää tutki-

musaineiston ydinkategoriat, jotka kuvaavat tutkittavaa kohdetta parhaiten ja joita voidaan 

käyttää tutkimustulosten analysoinnin pohjana. Laadullisessa tutkimuksessa tutkimustulos 

ei välttämättä ole selkeästi aineistosta nouseva totuus, vaan tutkimus etenee osittain tutki-

jan oman tulkinnan varassa. Tutkimusraportti on tällöin tutkijan henkilökohtainen kon-

struktio tutkimuksen kohteena olleesta tapauksesta. Metsämuuronen (cop. 2003, 195) ko-

rostaa kuitenkin sitä, että tutkijan subjektiiviset ennakkokäsitykset eivät saa muuttaa ana-

lysoitavana olevaa aineistoa merkityksineen. Tämän tutkimuksen tekstimuotoon litteroitu 

aineisto koodattiin siten, että eri oppilaiden saman aihepiirin vastaukset saatiin ryhmiteltyä 

samaan kategoriaan eli noodiin. Kategorisoinnin tarkoituksena oli tutkimusongelmia valot-

tavien käsitysten erotteleminen muusta aineistosta pilkkomalla teksti sisällönmukaisesti 
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osiin (ks. Kuvio 7). Tällä toimenpiteellä tavoiteltiin keskeisten ilmiöiden nostamista esiin, 

jotta niitä voitiin hyödyntää tutkimuksen johtopäätösten teossa. 

 

Kuvio 7. Haastatteluaineiston koodaaminen pilkkoo tekstisisällön osiin, jotta sitä voidaan 

järjestellä merkityskokonaisuuksien mukaisesti.  

Koska kategoriat olivat jokaisen haastatteluaineiston kohdalla samat, aineiston luokittelu 

mahdollisti haastatteluissa ilmenevien samankaltaisuuksien löytämisen ja tutkimisen. Ai-

neiston toisiinsa liittyvät kategoriat yhdistettiin kategoriajärjestelmän (ks. Kuvio 8) avulla, 

jotta merkityskokonaisuuksien väliset sidokset tulivat näkyviksi. Kategoriajärjestelmän 

yhdeksän yläkategoriaa muodostettiin siten, että alakategoriat (noin 80 noodia) ryhmiteltiin 

aihepiireittäin. Tämän jälkeen ryhmät nimettiin sen mukaan, mitä teemoja kunkin ryhmän 

noodeissa käsiteltiin. Kategoriajärjestelmä edisti analyysivaiheen työskentelyä, koska sen 

ansiosta tietyn aihepiirin aineistositaatit voitiin keskittää samaan tiedostoon. Tällä tavoin 

kaikkien haastateltavien näkemykset tulivat huomioon otetuiksi ja ne olivat helposti löy-

dettävissä, kun tutkimuskysymyksiin alettiin etsiä vastauksia.      

Tutkittavan ilmiön ymmärtäminen edellyttää olennaisten tekijöiden erottamista ja niiden 

välisten suhteiden lainalaisuuksien tietämistä. Tutkimuskysymykset ja tutkimuksen tavoit-

teet määrittelevät rajanvedon olennaisen ja epäolennaisen aineiston välillä. (Laine, 2001, 

40.) Tässä tutkimuksessa haettiin tietoa neljäsluokkalaisten asenteista ja käsityksistä digi-

taalisten töiden julkaisemiseen liittyen, jolloin tutkijaa kiinnostavia merkityskokonaisuuk-

Haastattelu
-aineisto 

Teksti- 

leike 1 

Teksti-
leike 3 

Teksti-
leike 4 

Teksti-
leike 7 

Teksti- 

leike 6 

Teksti-
leike 5 

Teksti-
leike 2 

Kategoria 1 

Kategoria 3 

Kategoria 4 

Yläkategoria 

2 

Yläkategoria 

1 

Kategoria 2 
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sia hyödynnettiin oikean tiedon esille tuomisessa. Tutkimuksen kannalta keskiössä olivat 

kohdehenkilöiden ajatukset ja se, mitä he ilmaisuillaan tarkoittivat. Laineen (2001, 36–37) 

mukaan tutkijan dialogi aineistonsa kanssa synnyttää hermeneuttisen kehän, jossa tutkijan 

tulee jatkuvasti korjata ja syventää ymmärrystään. Hermeneuttisen kehän tarkoituksena on 

löytää oikein tulkinta tutkittavan henkilön merkityksille. 

 

Kuvio 8. Neljännen luokan oppilaiden digitaaliseen sisällöntuotantoon liittyviä asenteita ja 

käsityksiä selvittävän tutkimuksen kategoriajärjestelmän rakenne. 

Tutkimuksen avulla pyritään luomaan kokonaiskuva tutkittavasta ilmiöstä. Fenomenologi-

sen tutkimuksen avulla halutaan lisätä ymmärrystä valitusta elämän ilmiöstä, koska siihen 

•Kategoriaan valikoituivat noodit, jotka ilmensivät oppilaiden kiinnostusta ja 
harrastuneisuutta digitaalista sisällöntuotantoa ja teknologiaa kohtaan. Lisäksi 
aikaisempi kokemus DV/DT -tuotannosta, osalllistuminen elokuvakilpailuihin sekä 
vapaa-ajan videonteko ja nettitoiminta kuuluivat tähän kategoriaan. 

Harrastuneisuus 

•Kategoria noodeille, jotka liittyivät julkaisemiseen, sen suunnitteluun ja toisaalta sen 
välttämiseen. Lisäksi julkaisemisen vastuun kokemukset, vanhempien kiinnostus 
lastensa videontekoon ja kOuluTV olivat tässä kategoriassa. 

Julkaiseminen 

•Kategoria noodeille, jotka käsittelivät kuvaus- ja julkaisulupia sekä lupien kysymistä.  

Kuvaus- ja julkaisulupa 

•Kategoria oppilaiden teknologista, tiedonhaku- ja mediataidollista sekä 
animaatiotaitojen osaamista ilmentäville noodeille.  

Käytännöntaidot 

•Kategoria noodeille, jotka sisälsivät monenkeskiseen mediakasvatukseen, 
mediarajoittamiseen, ikärajoihin ja kodin mediakäytänteisiin liittyvää aineistoa. 

Mediakasvatus 

•Kategoria median vaikutuskeinoja ja niiden tiedostamista sekä kriittisen ajattelun 
kehittymistä sisältäville noodeille.  

Mediatietoisuus 

•Kategoria noodeille, jotka käsittelivät ryhmätyöskentelyn kulkua ja onnistumista, 
tehtävänjakoa ja työvaiheita, vertaisopettamista sekä yhteisöllisyyttä. Lisäksi tässä 
kategoriassa olivat mediapajatyypit sekä sisällöntuotantoprojektien aiheet, sisällöt ja 
otokset. 

Ryhmätyöskentely 

•Kategoria noodeille, jotka sisälsivät internetin sovelluksia ja palveluita koskevaa 
aineistoa.  

Sovellukset ja palvelut 

•Kategoria noodeille, jotka sisälsivät tekijänoikeuksia ja niiden tuntemista käsittelevää 
aineistoa. 

Tekijänoikeudet 
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liittyviin ongelmiin tai kehittämistarpeisiin haetaan käytännön ratkaisukeinoja. (Laine, 

2001, 44–45.) Tutkimusmenetelmää käytetään välineenä jokapäiväisten ilmiöiden syvälli-

semmässä ymmärtämisessä ja edelleen toimintatapojen jalostamisessa. Koulussa tuotettu-

jen digitaalisten töiden julkaisemiseen liittyvät epäselvyydet ja ennakkoluulot ovat ainakin 

osittain seurausta tiedon puutteesta, joten tutkimustulosten ja päätelmien avulla ilmiöstä 

haetaan lisää tietoa. 
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7 TUTKIMUKSEN TULOKSET 

Tässä luvussa vastataan tutkimuskysymyksiin: Miten peruskoulun neljännen luokan oppi-

laat kokevat digitaalisen sisällöntuotannon osana koulutyötään; millaisena julkaisukanavan 

avoimuus (YouTube ja kOuluTV) koetaan sekä miten lasten osallisuus ja vastuullisuus 

sosiaalisessa mediassa ilmenevät. Äänessä ovat haastatellut lapset, koska tutkimuksen ta-

voitteena on kartoittaa heidän käsityksiään digitaalisesta sisällöntuotannosta ja julkaisemi-

sesta sekä heidän ajatuksiaan sosiaalisesta mediasta nuoren käyttäjän näkökulmasta. Tut-

kimustuloksia on käsitelty molempien tutkimuskoulujen kohdalta yhdessä, koska tämän 

tutkimuksen tavoitteena ei ollut eri julkaisukanavia käyttävien koulujen oppilaiden käsitys-

ten eroavaisuuksien kartoittaminen.  

7.1 Digitaalinen sisällöntuotanto oppimismenetelmänä 

Digitaalisen sisällöntuotantoprojektien havainnointi osoitti, että oppilaat pitivät digivideoi-

den ja -tarinoiden tekemisestä. He tekivät innokkaasti ja luovasti tehtäväänsä, joka oli opet-

tajien strukturoima, mutta itse suunniteltu ja toteutettu. Osassa observoiduista ryhmistä 

ryhmädynamiikka ei toiminut parhaalla mahdollisella tavalla ja ryhmän neuvottelutapaa 

voidaan kuvailla riitaisaksi. 

 

”H: Miten te siinä jaoitte ne työtehtävät? Että osa teki peliä ja osa oli sitä 

yritysporukkaa, joka myi sitä tai toimi alihankkijoitten kans. 

V:Meillä oli ainaki niin, että omien vahvuuksien mukaan. Heti vähä sella-

sella, että ketkä halus mitä ja tuota meillä tuli ainaki ihan viiessä minuutis-

sa” (Tyttöoppilas 1, koulu 2) 

 

Ne oppilaat, joiden koulussa käytettiin opetusmenetelmänä säännöllisesti projekteja, saivat 

videoprojektissa nopeasti ja helposti tehtävänjaon hoidettua. Kaikilla haastatelluilla ei ollut 

yhtä hyviä kokemuksia työnjaosta, sillä erään ryhmän työ ei alkanut sujua lainkaan ja opet-

taja joutui antamaan heille vaihtoehtoisen työtehtävän siksi ajaksi, kun muut ryhmät tekivät 

videoitaan.  

 

”H: Niin, siitä ryhmätyöstä, että miten se idea synty siinä ja... 

V: No me kommunikoitiin yhessä ja suunniteltiin ja puhuttiin yhessä, että 

miten se onnistuis. Keskusteltiin. Meillä oli semmonen hyvä ryhmä ettei 

kukkaan ollu niin villinä ja. 

H: Ei kukaan dominoinu. 
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V: Pystyttiin suunnitteleen” (Tyttöoppilas 2, koulu 2) 

 

Oppilaat osasivat arvioida ryhmätyön laatua hyvin ja painottivat kommunikaation merki-

tystä työn edistymisessä. Oppilaiden mielestä työ oli edennyt sopuisasti, joskin he osasivat 

mainita, että jossain muussa ryhmässä työ oli meinannut mennä ”höpöksi”.  

 

”H: Oliko siinä pokassa monesti pitelemistä? 

V1: No aika monesti, mutta ei hirveesti, että pysy aika hyvin. 

H: Naurettiinko sitä sitte kavereitten kans? 

V1: Joo (Tyttöoppilas 4, koulu 2) 

H: Mites, oliko semmosia niin sanottuja poistettuja otoksia, joille sai nau-

raa? 

V2: Oli siinä joillaki, ehkä saatto olla. (Poikaoppilas 2, koulu 2) 

V3: No, meillä oli ainaki, ku meillä oli yks semmonen, niinku ulkomaista teh-

tiin, otettiin video siitä, niin sitte me ainaki naurettiin sille ku me vahingossa, 

ku ois pitäny ottaa sitä videota, me ei otettu sitä videota vaan sillo se kamera 

oli just kiinni ja sillon ku sen ois pitäny olla pois, se oli päällä” (Tyttöoppilas 

3, koulu 2) 

 

Työskentely oli hauskaa ja omat kommellukset naurattivat oppilaita. Digivideoiden ja -

tarinoiden suunnittelu ja toteuttaminen sisälsivät viihdyttäviä työvaiheita, joten motivoitu-

neilla ja innostuneilla oppilailla oli mahdollisuus oppia erilaisia oppisisältöjä lähes huo-

maamattaan.  

 

”H: Onks muut, onko koulun omat opettajat toteuttanu tämmösiä digitarina- 

tai videoprojekteja? 

V1: Me tehtiin Pohjoismaat ja Baltianmaat-projekti kolmosten kanssa, missä 

me sitte tehtiin semmonen Viron uutislähetys. Tai sitte matka, jotku teki mat-

kaoppaan tai tämmösiä.” (Poikaoppilas 1, koulu 2) 

  

Digitaalista sisällöntuotantoa oli haastateltujen oppilaiden kouluissa käytetty monipuolises-

ti osana opetusta. Kuvataiteen tunneilla työskentelyn painopiste oli lopputuotoksessa, jol-

loin työ koostui videon tai digitarinan luomisen eri vaiheista alkaen suunnittelusta tekni-

seen toteutukseen ja julkaisemiseen. Maantieteen projektissa tavoitteena oli oppisisältöjen 

oppiminen, joten työssä painottui tiedonhaun ja -käsittelyn merkitys.  

 

” H: Mikä siinä semmosessa [digivideoprojektissa] on mukavinta? 

V1: No saa ite keksiä ja kehittää sitä ettei oo valmis silleen, että on vaikka 

käsikirjotusvalmiina ja vaan näytellä se sitte. Tai tehä silleen vaan toteuttaa 

sitä. (Poikaoppilas 1, koulu 2) 
V2: Et saa niinku itekki ideoida. (Tyttöoppilas 2, koulu 2) 
V3: Mää ainaki tykkään siitä, että saa ite ideoida  

(Tyttöoppilas 3, koulu 2) 
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V2: Vaikka se välillä onki aika haastavaa” (Tyttöoppilas 2, koulu 2) 
  

Oppilaat arvostivat sitä, että he saivat itse tehdä ja suunnitella työn alusta loppuun. Liian 

valmiiksi pureskellusta ei pidetty ja opettajan ohjeistuksen ollessa liian tarkkaa tai video-

työn pohjana käytettävän tiedon valmista ja yksityiskohtaista, videoon ei syntynyt niin 

vahvaa omistajuussuhdetta.  

 

”H: Mitä tämmösessä videotuotannossa , mitä te niinku aattelisitte että voi 

oppia? 

V1: Kuvaamista ja kameran käyttöä. (Poikaoppilas 1, koulu 2) 

V2: Ja jossaki niissä, ku tehään tietokoneella töitä, tietokoneitaki oppii 

käyttämään. Ja ryhmätyöskentelyä.” (Tyttöoppilas 2, koulu 2) 

 --- 

H: Että kuitenki ku siinä ryhmässä tehhään töitä niin mitä siihen sitte ryh-

mätyön osalta oppii? 

V1: No sillai, että pittää oma mielipide sanoa ja eikä olla vaan silleen, että 

joo joo. Että sanoa oma mielipide ja sitte sanoa jos ei halua jottain ja jos 

haluaa jotain (Tyttöoppilas 4, koulu 2) 

V2: Ja sitte pittää uskaltaa, jos joku sanoo jotain, niin pittää uskaltaa kom-

mentoija siihen (Tyttöoppilas 3, koulu 2) 

 

Oppilaat kykenivät erittelemään asioita, joita videoita tekemällä oppii. Teknisten taitojen 

kuten kameran ja tietokoneen käytön lisäksi he nimesivät mm. ryhmätyöskentelytaitojen 

harjaantumisen, vertaisopettamisen sekä tiedonhankinta- ja neuvottelutaitojen kehittymi-

sen. Oppilaat näkivät digitaalisen sisällöntuotannon monipuolisena pedagogisena toiminta-

na ennemmin kuin koulupäivän kevennyksenä tai yksiulotteisena teknologian käytön har-

joitteluna.  

7.2 Koulutöiden julkaiseminen internetissä 

Osa tutkimukseen osallistuneista lapsista kävi kuvataideluokkaa ja he olivat olleet jo aikai-

semmin mukana digivideoprojekteissa, jonka tuotoksia julkaistiin kOuluTV:ssa. Ne haasta-

telluista, joiden koulussa kOuluTV ei ollut koulutöiden julkaisukanavana, eivät tätä verk-

kotelevisiota myöskään tunteneet. Heidän töitään oli julkaistu koulun blogissa ja YouTu-

bessa. 

. 

”H: Miltä se tuntu nähdä se oma tuotos siellä blogissa, tuliko semmonen, että 

tää on meijän juttu ja..  
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V: Oli se vähä sellanen, että kiva että tää on laitettu tähän, että kaikki voi 

nähä nii, että muutki koulut saattaa tehä tällasta projektia” (Tyttöoppilas 3, 

koulu 2) 

 

Julkaiseminen koettiin pääsääntöisesti positiivisena asiana, koska sen avulla koulutöitä 

voitiin esitellä kotona vanhemmille ja kavereille. Oppilaat tiedostivat julkaisemisen näky-

vyyden, omista tuotoksista tunnettiin omistajuutta ja ne koettiin esittelemisen arvoisiksi. 

  

 ”H: Miltä tuntuu se, että näkee ittensä siinä? Ootteko te ollu? 

V: No joskus nolottaa ihan kauheesti.” (Tyttöoppilas 5, koulu 1) 

 

Toisaalta oppilaat toivat haastattelussa esille kielteisiä seikkoja, jotka liittyvät julkaisemi-

seen ja sen seurauksiin. Tällaisia asioita ovat esimerkiksi kriittinen suhtautuminen itsensä 

tai tuotoksensa näkymiseen internetissä; omaa ääntä tai ilmeitä saatettiin pitää kummallisi-

na ja nolottavina.  

 

”H: Minkälaisia töitä te mieluiten katotte sieltä kOulu-TV:stä? 

V: Hauskoja ja huumoria ja missä on se juoni siinä, että se ei yhtäkkiä 

käänny. Että joka päivä on vaikka erit, yhessä kuvassa on jotkut vaatteet ja 

toisessa kuvassa on taas erit ja sitte taas erit” (Tyttöoppilas 6, koulu 1) 

 

kOuluTV:on tuntevat oppilaat pitivät sen katsomisesta ja he olivat katsoneet myös muissa 

kouluissa tehtyjä videoita. He osasivat arvioida asiantuntevasti videoiden sisältöä ja sitä, 

minkälaisiin asioihin videonteossa tulee kiinnittää huomiota. Oppilaat havainnoivat katso-

essaan sitä, miten video oli tehty, mutta toteutustavalla ei muuten ollut ratkaisevaa merki-

tystä.  

 

”H: Miten ne on nuo musiikkiasiat ja muut, kun te tuohon nyt laitoitte, niin 

minkälaisia sääntöjä koskee sitä? 

V: Ei saa käyttää mitään valmiita musiikkeja, ei saa YouTubesta minkään 

laulajan ilman sen henkilökohtasta lupaa”  

(Tyttöoppilas 6, koulu 1) 

 

Oppilaat, joilla oli aikaisempaa kokemusta videon tekemisestä ja julkaisemisesta, tunsivat 

tekijänoikeusasiat erittäin hyvin. He tiesivät, minkälaiset rajoitukset koskevat internetissä 

olevan musiikin ja muun sisällön käyttöä omissa tuotoksissa ja mistä voi turvallisesti ottaa 

musiikkia esimerkiksi videoon. 
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”H: Onko siitä ollut puhetta, kun te ootte tehny näitä videoita, että minkälais-

ta musiikkia esimerkiks niihin videoihin saa laittaa? Että tämmösiä asioita ku 

tekijänoikeudet, onko niistä ollut mitään puhetta? 

V: Oli meillä koulussa joskus. 

H: Mistä sitä saa ottaa musiikkia? 

V: Niin jostain YouTubesta saa ehkä jottain ottaa, jostain semmosia, mutta ei 

pistää omaa musiikkia, tai omaa musiikkia saa pistää ja kaikkea tämmöstä, 

mutta jos ottaa YouTubesta niin ei saa kirjoittaa, että tämä on minun omate-

kemä.” (Poikaoppilas 1, koulu 2) 

 

Ne oppilaat, joiden julkaisukokemus oli vähäistä tai olematonta eivät tunteneet tekijänoi-

keuksia hyvin, vaan heidän käsityksensä asiasta olivat puutteellisia. Oppilaiden vastauksis-

ta voidaan kuitenkin päätellä, että asiasta oli ollut puhetta, koska he tiedostivat musiikin ja 

muun sisällön käytön olevan jollakin tavalla rajoitettua.    

 

”H: Onko siinä ollu myöskin siitä puhetta, että miten nimensä sinne laittais 

sinne videoon sitte, että etunimet vaan vai kutsumanimet tai jotku tämmö-

set? 

V1: Siis meillä on semmoset laput annettu, että saako vaikka koulun blogis-

sa julkasta nimiä ja minkälaisia, niin joillakin ei oo, niin ei oo pistetty ku 

etunimi tai sitte nimeä ei oo ollenkaan.”  

(Poikaoppilas 1, koulu 2) 

--- 

”H: Mutta onko vielä ollu siitä, että oma kuva ja nimi, että niitä ei yhtä ai-

kaa? 

V2: Kaikki ei saa välttis siten. (Tyttöoppilas 1, koulu 2) 

V1: Vanhemmat ei anna lupaa siihen. (Poikaoppilas 1, koulu 2) 

V2: Että näyttäis naamansa.  

H: Onko sama siellä koulun blogissaki, jos ei oo lupaa, niin sitte sitä ei oo 

lapsen naamaa siellä? 

V2: Kun esim. toi yrittäjyyskasvatusprojekti meni YouTubeen… 

V1: …niin sitte kellä ei ollu lupaa niin ei sitte tullu siihen. Niin tai sitte ne on 

ollu kuvaamassa sitä. Ne oli tekemässä sitä, mutta ne ei ollu esiintymässä sii-

nä”  
 

Kaikki tutkimuksessa haastatellut oppilaat olivat tietoisia yksityisyyden suojeluun liittyvis-

tä seikoista, kuten nimen ja kuvan yhdistämismahdollisuudesta koulussa tehdyssä ja You-

Tubessa julkaistussa videossa. Oppilaat tunsivat lupakäytänteet ja he olivat itse voineet 

vaikuttaa siihen, näkyikö heidän kasvojaan kOuluTV:ssa tai koulun julkisessa blogissa. 

Tähän tutkimukseen osallistuneet lapset olivat jokainen myöntäneet julkaisuluvan koulussa 

tehtäville digitaalisille tuotoksilleen. Julkaisuluvat vaikuttavat digivideoprojekteissa usein 
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siihen, miten työnjako toteutetaan ja tutkittavat osasivatkin kertoa tapoja, kuinka julkaisu-

luvaton oppilas voi mielekkäällä tavalla osallistua työskentelyyn. 

7.3 Lasten vapaa-ajan sisällöntuotanto ja julkaisutoiminta 

Tämän tutkimuksen kohdehenkilöinä olleet neljäsluokkalaiset toimivat ahkerasti internetis-

sä ja osallistuvat verkossa käytäviin keskusteluihin. Oppilaat kuvasivat paljon kuvia ja vi-

deota erityisesti omalla kännykällään, mutta osa käytti taltioimiseen myös järjestelmä- ja 

pokkarikameroita. 

 

”H: Mitä te yleensä kuvaatte? Onko teillä joku tietty asia, mitä kuvaatte? 

Kuvaatteko te kavereita, ihmisiä tai eläimiä tai jotain? 

V: Mää oon kuvannu mun pikkuveljeä, kun se söi pikkusena puuroa” 

(Tyttöoppilas 7, koulu 1) 

--- 

”H: Kuvaatteko paljo sitte kotona? 

V: Mää ainaki, meijän koirasta kuvaan” 

(Tyttöoppilas 8, koulu 1) 

 

Tähän tutkimukseen osallistuneet lapset tekivät vapaa-ajallaan yleisimmin jokapäiväiseen 

elämään ja harrastuksiinsa liittyviä videoita, mutta erityisesti kuvataideluokkalaiset halusi-

vat jatkaa kotonaan koulussa oppimiensa tekniikoiden harjoittelua. Lapset saattoivat kou-

lupäivänsä jälkeen kokoontua ryhmissä työstämään animaatioita tai videoita sen mukaan, 

mitä koulussa oli opiskeltu.  

 

”H: Laitatteko niitä videoita, vaikka niitä voimisteluvideoita sitte jonnekki? 

V1: Ei me 

H: Te katotte siitä kameralta vai tietokoneelta vai miten te niitä katotte? 

V1: Kameralta, mutta me aletaan varmaan tekkeen sitte YouTubeen.” 

(Tyttöoppilas 1, koulu 2) 

 

Tässä tutkimuksessa haastateltujen neljäsluokkalaisten vapaa-ajan videojulkaiseminen on 

toistaiseksi ollut vielä suhteellisen vähäistä, mutta oppilaat ovat sitä jo miettineet ja alka-

neet suuntautua julkaisemista kohti. Julkaisemista oli kokeiltu vanhempien valvomana ja 

auttamana, koska YouTubeen rekisteröitymisessä on 13 vuoden ikäraja. Joillakin haastatel-

luista oli oma julkinen harrastusblogi, johon he säännöllisesti kirjoittivat päivityksiä ja ja-

koivat harrastukseensa liittyviä kuvia ja videoita.  
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”H: Minkälaista siellä oli, siellä MovieStar hommelissa, niin mitä siellä teh-

tiin? 

V: Sielläki pysty lähettelleen kaikkia viestejä toisille ja pysty tekkeen sem-

mosia videoita niistä omista hahmoista ja muitten hahmoista. Siellä oli kaik-

kia pelejä ja ostamaan vaatteita leikkirahalla. Ja sitte kirjotella toisten kans” 

(Tyttöoppilas 2, koulu 2) 

 

Tähän tutkimukseen osallistuneet oppilaat eivät välttämättä tunnistaneet toimintaansa osal-

listumiseksi ja vaikka sosiaalinen media terminä ei ollut kaikille tuttu, he käyttivät yhtei-

söllisiä palveluja, ennen kaikkea pelejä, runsaasti. Peleissä on mahdollista olla kontaktissa 

muiden kanssa keskustelemalla, jota haastatellut olivatkin harrastaneet sekä kavereidensa 

että aivan vieraiden ihmisten kanssa. 

 

”H: Minkälaista se on se keskustelu? 
V1: Niinku että moi, terve, mitä kuuluu ja sellasta.  

(Tyttöoppilas 3, koulu 2) 
H: Onko siellä joskus, onko siellä jotain ikävääkin keskustelua vai 
V2: No ei yleensä (Tyttöoppilas 4, koulu 2) 
H: Että se on yleensä ihan tavallista ja kivaa? 
V2: Niin ja jos jotku lähettää toisilleen ihan tyhmiä viestejä niin niistä voi ra-

portoia sille, joka ylläpitää ja sitte se saattaa poistaa sen. 
V1: Että kyllä siellä saattaa olla semmosia jokka tekee sitä, niin että ne sitte 

poistetaan. 
V2: Ja jokku saattaa ihan tahallaanki tehä semmosen, että ne vaan haukkuu 

toisten ja siitä voi sitte tosiaan raportoia. Ja sitte se ku tullee tarpeeks monta 

raporttia niin se sitte poistetaan se malli. Ja sitte sen voi itekki poistaa, jos ei 

halua ennää” 
--- 

”H: Tuliko sulla mieleen mitään pelejä, mitä pelaat? 

V3: No, oon mää joskus ollu siellä Habossa, niin jos mulle pari kertaa on lä-

hetetty jotaki semmosta, että haukutaan esim. jotaki kaveria. Mun kaverin 

kans justiin tossa viime välkän aikana keskusteltiin, ku seki on ollu Habossa, 

niin sille on lähetetty jotain semmosta, niin joka sille lähetti, niin se sitten 

potkittiin pihalle. Se sai reippaan vuojen porttikiellon sinne, että se ei pääse 

sinne vuoteen.” (Poikaoppilas 2, koulu 2) 

 

Tähän tutkimukseen osallistuneet lapset tiedostivat ja olivat kohdanneet keskusteluihin 

sisältyvät negatiiviset mahdollisuudet, kuten toisille ilkeilyn ja palveluun tehtyjen sisältö-

jen haukkumisen, mutta keskusteluissa ei noussut esille hyväksikäyttöä tai tietoisuutta sitä 

harjoittavien aikuisten läsnäolosta lasten palveluissa.  
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”H: Ootteko te keskustellu kotona vanhempien kans just näistä netin uhkista 

ja vaaroista? Että onko siellä ollu juttua? 

V1: En mää kotona oo, mutta se koulupoliisi. (Tyttöoppilas 2, koulu 2) 

V2: Ei meilläkkään oikeestaan kotona sillai ollenkaan tai joskus saatetaan 

sanoa että ei saa menna mihinkään facebookiin laittamaan, että siinäki on 13 

ikäraja ja sitte tosiaan se koulupoliisi kerto” (Tyttöoppilas 4, koulu 2) 

 

Kenelläkään tässä tutkimuksessa haastatelluista lapsista ei vielä ollut omaa Facebook-

profiilia. Vanhemmat tiesivät sovelluksen ikärajan eivätkä halunneet lapsiensa toimivan 

siellä liian nuorina. Mediarajoittamisen taustalla vaikutti olevan ennen kaikkea ajattelemat-

toman julkaisemisen estäminen ja sen negatiivisten seurannaisvaikutusten välttäminen.  

 

”H: Ollaanko siellä [GoSupermodel -peli] rekisteröitynä jollaki nimellä, 

omalla tai nimimerkillä vai miten se on? 

V1: Saa keksii sinne oman nimen ja salasanan.  

(Tyttöoppilas 2, koulu 2) 

V2: Ja mielellään ei saa laittaa omaa nimeä” (Tyttöoppilas 4, koulu 2) 

 

Tämä tutkimus osoitti, että oppilaat tuntevat hyvin internetin lainalaisuuksia ja olivat tutus-

tuneet käyttämiensä palveluiden sääntöihin. Kaikki tutkimukseen osallistuneet lapset osa-

sivat kertoa, mitä tietoja julkaistaviin tuotoksiin voi itsestään laittaa ja mitä ei. Lasten suo-

similla pelisivustoilla, kuten MovieStarPlanetissa, säännöt kieltävät oman nimen käytön 

nimimerkkinä. Säännöissä lapsia varoitetaan luovuttamasta henkilötietojaan tai sa-

lasanojaan ulkopuolisille sekä opastetaan oikeaan nettikäyttäytymiseen.  

 

”H: No entä sitte ku oli puhetta, että otetaan kavereista ja harrastuksista 

kuvia, niin saako sitä nyt sitten ihan kenestä tahansa ottaa kuvia ja laittaa 

jonnekki? 

V: No mää ainaki kysyn luvan sillaa, että jos mää otan kuvan, mää kysyn 

luvan, että saanko mää käyttää sitä mitenkä.  

(Tyttöoppilas 4, koulu 2) 

         ---- 
H: Mistä sulle on tullu semmonen käsitys mitä äsken sannoit, että… 
V: No ainaki siitä, että jos joku sitte, joku just ulkopuolinen, käyttää sitä 

kuvvaa ja tekkee siitä sellasia pilakuvia ja näin. Niin en mää ainakaan ha-

lua siitä joutua silleen mitenkään vastuuseen, niin aina kysyn luvan” (Tyt-

töoppilas 4, koulu 2) 

 

Tässä tutkimuksessa haastatellut alakouluikäiset tiedostavat hyvin julkaisemiseen liittyvän 

vastuun. Kaikki lapset katsoivat, että ilman lupaa ei toisia saa kuvata eikä kuvia saa jul-

kaista ellei siihen ollut kuvan kohteelta lupaa. Opettajajohtoisen mediakasvatuskeskustelun 

observoinnissa selvisi, että lasten mielestä toisten lemmikeistäkään ei saa julkaista kuvia 

tai videoita ilman omistajan lupaa. Tutkimukseen osallistuneet lapset kokivat, että harmilli-
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set seuraukset voidaan parhaiten välttää varmistamalla digitaalisen sisällön soveltuvuus 

julkiseen jakamiseen jo ennen kuvaamista ja julkaisemista. Lapset tiesivät, että internetin 

sisältöä voidaan luvattomasti kopioida ja levittää eteenpäin ja he kokivat sen hyvin ei-

toivottavaksi asiaksi, mistä seuraava aineistositaatti on esimerkkinä.  

 

”H: No hei, mitä ikäviä ilmiöitä sit vois tommosesta seurata, että julkasee 

You Tubessa? 

V: Jos laittaa takas sinne YouTubeen ja siinä voi olla jotain ihan tyhmää. Ja 

voi silleen jos näkkyy naama, niin jotain pilkata ja alkaa vähän muokkai-

leen.”  

--- 

”V: Ja sitte laittaa jonnekki, julkasta jonnekki muuallekki.” 

(Tyttöoppilas 1, koulu 2) 

 

Tähän tutkimukseen osallistuneet lapset olivat hyvin selvillä julkaisemisen mahdollisista 

negatiivisista seurauksista kuten nettikiusaamisesta. Haastatelluille itselleen ei sellaista 

ollut tapahtunut, mutta lähes kaikki mainitsivat sen ikävänä ja ei-toivottavana ilmiönä. Net-

tikiusaaminen on ollut paljon mediassa esillä, joten lapset olivat kuulleet siitä ja halusivat 

välttää sen kohteeksi joutumisen. Lapset olivat tietoisia siitä seikasta, että internetissä jul-

kaistua materiaalia on mahdotonta myöhemmin kokonaan poistaa ja siksi julkaisemisen 

tulee olla harkittua.  
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8 JOHTOPÄÄTÖKSIÄ 

Tämän tutkimuksen tavoitteena oli lisätä ymmärrystä 1) julkaisemiseen tähtäävästä digitaa-

lisesta sisällöntuotannosta osana koulutyötä ja 2) julkaisukanavan avoimuudesta (YouTube 

ja kOuluTV) peruskoulun neljännen luokan oppilaiden kokemana sekä 3) siitä, miten las-

ten osallisuus ja vastuullisuus sosiaalisessa mediassa ilmenevät. Tässä luvussa edetään 

siten, että jokainen tutkimuskysymys tarkastellaan omana alalukunaan ja tutkimuksesta 

saatuja havaintoja pyritään yhdistämään tutkimuksen avainkäsitteisiin, teoreettiseen viite-

kehykseen ja aikaisempiin tutkimuksiin. 

8.1 Miten peruskoulun neljännen luokan oppilaat kokevat digitaalisen sisällöntuo-

tannon osana koulutyötään? 

Tässä tutkimuksessa nousi vahvasti esiin, että digitaalinen sisällöntuotanto on neljäsluok-

kalaisten näkemyksen mukaan innoittava työtapa. Tämän voidaan tulkita johtuvan siitä, 

että työskentelytapa tukee yhteisöllistä työskentelyä ja mahdollistaa monipuolisen luovan 

toiminnan. Työskentely on vapaampaa ja vähemmän ennalta määriteltyä kuin perinteinen 

opetus, jossa usein pääosin edelleen turvaudutaan painettuun tekstiin (Ohler, c2008, 10). 

Tämä havainto on yhtenevä Sadikin (2008, 502–503) tutkimuksen tulosten kanssa, joiden 

mukaan oppilaat pitävät digitarinaprosessista, vaikka se usein on löysästi strukturoitu ja 

siten eräällä tavalla hahmoton erityisesti työskentelyn alkuvaiheessa. Kuitenkin juuri tämä 

piirre tuo tehtävään itseilmaisullisen vapauden, joka haastaa oppilaat käyttämään omaa 

luovaa ajatteluaan. Samalla lapset oppivat toimimaan tilanteissa, jotka monimutkaisuudel-

laan kutsuvat heitä tutustumaan aikuisten maailmaan ja todellisen elämän tapoihin toimia 

päätöksenteko- ja neuvotteluprosesseissa (Schuck & Kearney, 2008, 401). Tästä tutkimuk-

sesta tehdyt päätelmät tukevat Papanikoulaou et al. (2002, 333–334) ajatusta siitä, että ke-

hittynyt teknologia ja multimodaaliset oppimateriaalit tuovat mukanaan yksilöllisen valin-

nan ja omailmeisyyden mahdollisuudet, jotka osaltaan kannustavat ja motivoivat oppilaita 

työskentelemään. 

Tämän tutkimuksen tuloksista voidaan päätellä, että digitaalisen sisällöntuotannon opetus-

käyttö edistää 2000–luvun taitojen oppimista, joita Robinin (2008, 223) määritelmän mu-

kaan 2000–luvun taitoihin ovat muun muassa kulttuurinen ja visuaalinen lukutaito sekä 

informaatio- ja medialukutaidot. Vähähyyppä (2011, 18) vielä täsmentää 2000–luvun tai-
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doiksi ajattelun, osallistumisen ja vuorovaikutuksen taidot, käden- ja itseilmaisun taidot 

sekä itsetuntemuksen ja vastuullisuuden taidot. Tätä näkökulmaa tukevat haastateltujen 

oppilaiden näkemykset taidoista, joita he ovat videoprojektien aikana oppineet. Oppilaat 

saavat videoita tehdessään toteuttaa videoprojektin koko kaaren, johon sisältyy suunnitte-

lua, tiedonhakua, käsikirjoittamista, puvustusta ja lavastusta, näyttelemistä, kuvaamista ja 

editointia. Pala- ja vaha-animaatioiden teko tukee lisäksi kädentaitojen harjaannuttamista, 

koska niissä käytettävät kuvat ja muovaillut hahmot oppilaat valmistavat itse. Monivaihei-

nen työtapa mahdollistaa julkaisemisen kieltäneen oppilaan osallistumisen projektiin, jos-

kaan tasa-arvon kannalta tilanne ei ole täysin ongelmaton. Julkaisukiellon takia oppilas ei 

voi esiintyä videolla tai kuvissa kasvoillaan, vaikka ehkä haluaisikin näytellä. 

Tämän tutkimuksen tulokset digitaalisen sisällöntuotannon pedagogisista hyödyistä nou-

dattelevat monilta osin aikaisemmissa tutkimuksissa tehtyjä johtopäätöksiä. Tutkimukseen 

osallistuneiden oppilaiden näkemyksen mukaan heidän teknologiataitonsa kehittyivät si-

sällöntuotantoprojektien myötä. He oppivat käyttämään eri sovelluksia ja laitteita kuten 

tietokonetta, tablettia ja kameraa sekä hyödyntämään niiden mahdollisuuksia, esimerkiksi 

mobiililaitteiden kuvaus- ja editointiohjelmia. (Robin, 2008, 223; Sadik, 2008, 502–503.) 

Tässä tutkimuksessa ilmeni, että lapset harrastavat yksin ja kavereidensa kanssa koulussa 

oppimiaan asioita myös vapaa-ajallaan, jolloin he siirtävät osaamistaan myös heille, jotka 

eivät entuudestaan ole kuvallista sisällöntuotantoa harrastaneet. Multimodaalisia (ks. Ku-

vio 1) tekstejä vapaa-ajallaan ahkerasti kuluttavat ja tuottavat lapset kohtaavat koulussa 

eräänlaisen digitaalisen kuilun, jos koulussa teknologiaa ei osata tai haluta hyödyntää vas-

taavalla tavalla. Kansalaisen medialukutaito on Zacchettin ja Vardakaan (2008, 119) mu-

kaan keskeinen osaamisalue, koska erityisesti tämän päivän lapset ja nuoret jakavat sisältöä 

innokkaasti mediassa. Uusilla lukutaidoilla tarkoitetaan Leun (2002) mukaan taitoja, stra-

tegioita ja oivalluksia, joita välttämättä tarvitaan nopeasti muuttuvien tieto- ja viestintätek-

nologioiden menestyksekkääseen hyödyntämiseen. 

Tämän tutkimuksen haastattelut toivat näkyviin digitaalisen sisällöntuotannon hyödyntä-

misen mahdollisuudet erilaisten oppisisältöjen opiskelussa ja monilukutaitojen kehittämi-

sessä. Monilukutaitoja tai uusia lukutaitoja voidaan edistää multimodaalisia (ks. Kuvio 1) 

tekstejä tuottamalla, johon uuden teknologian käyttö nivoutuu luontevasti. Coiro et al. 

(2008, 14) toteavat, että tämän päivän lukutaidot ovat alati kehittyvä rakenne, koska tekno-

logia tuo uudistuessaan tarpeen edelleen kehittyvälle lukutaidolle. Koulu on luonteva ym-

päristö oppilaiden luku- ja mediataitojen kehittämiseen, koska kaikissa kodeissa ei ole mo-



61 

 

 

nipuolista laitteistoa eikä ohjelmistoja saatavilla. Teknologiatuetussa oppimisessa koulun 

tasa-arvoistava rooli on erittäin tärkeä, koska kodeissa ei välttämättä osata yhtäläisesti 

opastaa lapsia videotuotantoon ja julkaisemiseen liittyvissä kysymyksissä. Vähähyyppä 

(2011, 17–18) toteaa koulun olevan suurten muutosten edessä, jotta oppilaille taattaisiin 

tasa-arvoinen mahdollisuus opiskella ajanmukaisin välinein ja menetelmin. Kaisto et al. 

(2007, 150) suosittavat tieto- ja viestintätekniikan integroimista kaikkiin oppiaineisiin, 

mikä on linjassa tekeillä olevan opetussuunnitelman perustyön ohjausryhmän luomien 

suuntaviivojen kanssa. 

8.2 Millaisena julkaisukanavan avoimuus (YouTube ja kOuluTV) koetaan? 

Tähän tutkimukseen osallistuneet neljännen luokan oppilaat suhtautuivat koulutöidensä 

julkaisemiseen kOuluTV:ssa ja YouTubessa myönteisesti, vaikka he toisaalta tiedostivat 

avoimien palveluiden varjopuolet. Merkille pantavaa on se, että vaikka haastatteluissa ei 

noussut esille omakohtaisia ikäviä julkaisemiseen liittyviä tapahtumia ja sattumuksia, oppi-

laat uskoivat esimerkiksi töiden tahallisen muokkaamisen ja levittämisen muihin medioihin 

olevan reaalinen riski. Kaikki tutkimushenkilöt tiesivät, että koulutöihin ei ole suotavaa 

laittaa omia kokonimiä tai muita henkilötietoja. (ks. esimerkiksi Livingstone et al., 2013, 4; 

Livingstone et al., 2011, 150.) Medioiden avoimuus on tosiasia, joten lasten huoli on pe-

rusteltua ja antaa siten tilaa julkisuuskasvatuksen vaatimukselle. Jaakkolan (2010, 40) mu-

kaan julkisuuteen liittyy ajatus mediavälitteisestä vuorovaikutuksesta, julkisuuteen kasva-

misesta ja sen edistämisestä, mutta samalla myös siltä suojelulta. On todennäköistä, että 

monenkeskinen mediasuojelullinen keskustelu on vaikuttanut lasten varovaisiin ja uhkatie-

toisiin asenteisiin, jotka ohjaavat heidän käyttäytymistään julkaisemisessa ja mediassa yli-

päätään. Boyd ja Marvick (2011, 4–6) toteavat, että vaikka internetissä yksityisyyttä voi 

hallita sen asteita säätämällä, sosiaalisen median avoimuus voi silti yllättää. 

Mediarohkaisun näkökulmasta suhtautuminen julkisuuteen kiteytyy rajanvetoon yksityisen 

ja julkisen välillä; mitä internetiin kannattaa itsestään laittaa ja mikä on paras jättää sen 

ulkopuolelle. Harkitun ja pedagogisesti perustellun julkaisutoiminnan kautta lapset oppivat 

ymmärtämään mediamaailmaa (Laitinen, 2007, 65). Niinistön ja Ruhalan (2007, 131) mu-

kaan kodin ja koulun yhteinen mediavanhemmuus on lapsen julkisuuskasvatuksen kannalta 

avainasemassa ja sen myötä on mahdollista opettaa mediarohkaisevaa lähestymistapaa 

avoimissa verkkoyhteisöissä toimimista varten. Tämän tutkimuksen perusteella vaikuttaa 
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siltä, että viranomaiset ovat kasvattaneet rooliaan julkisuuskasvatuksen toimijoina, koska 

haastatellut lapset mainitsivat saaneensa koulupoliisilta tietoa julkaisemisen seurauksista ja 

yksityisyyden säilyttämisen keinoista. Monenkeskinen kasvatuskumppanuus korostaa asian 

tärkeyttä ja se vaikuttaa julkisuuskasvatukseen tasa-arvoistavasti tuoden kaikkien oppilai-

den saataville ajanmukaista tietoa (ks. esimerkiksi Livingstone et al. 2011, 150). Kodeissa, 

joissa internetin käyttö on vähäistä, ei välttämättä osata rohkaista lapsia toimimaan julki-

suudessa viisaasti, joten mediakasvatuksen painopiste on yleensä rajoittavissa ja kieltävissä 

toimissa. Tällöin muiden kasvattajien panos kohoaa merkittävämpään asemaan, koska me-

dia-aktiivisuutta tukemalla lasta voidaan paremmin ohjata osallisuuden kulttuurin pariin 

(Mackey, 2006, 47; Kupiainen & Sintonen, 2009, 176). 

Tämän tutkimuksen mukaan neljännen luokan oppilaat julkaisivat tekemiään digitaalisia 

oppilastöitä mielellään, koska sillä tavoin he saivat töilleen omaa luokkaa suuremman ylei-

sön. Oppilaat tunsivat ylpeyttä osaamisestaan ja julkisen palvelun käyttö mahdollisti töiden 

näkyvyyden ja helpon saatavuuden. Lapset pitivät toisten oppilaiden digivideoiden ja -

tarinoiden katsomisesta, jolloin julkaistut videot toimivat sekä huvina että hyötynä. Julkais-

tuja koulutöitä voivat sekä opettajat että oppilaat hyödyntää inspiraation lähteenä opetusta 

tai oman tuotoksen mallia mietittäessä. Oppilaat käyttivät kOuluTV:ssa julkaistuja videoita 

oman osaamisensa peilaamiseen ja he arvioivat näkemäänsä kriittisesti, joten julkaisemi-

nen oli myös väylä vertaisoppimiseen. (ks. esimerkiksi Coiro et al., 2008, 5; Pohjola & 

Johnson, 2009, 11–12.) Palmgren-Neuvonen et al. (2011, 79) totesivat aikaisemmassa tut-

kimuksessaan, että toisten oppilaiden töiden kommentoiminen lisäsi oppilaiden mielestä 

heidän omaa osaamistaan ja kehitti samalla heidän kykyään arvioida oppimistaan. Osalli-

suuden tunteen saavuttaminen mediavälitteisesti vaatii tuekseen kanavan, jonka avulla 

muiden osallistujien läsnäolo voidaan ilmaista (Arvaja, M. & Mäkitalo-Siegel, K., 2006, 

136–137). Julkaisukanavana kOuluTV tukee teknologia-avusteista yhteisöllistä oppimista, 

sillä palvelu sallii valvotun palautteen annon ja kommentoinnin. Toimintoa ei kuitenkaan 

tähän mennessä ole juuri hyödynnetty, sillä palvelussa annettujen palautteiden määrä on 

hyvin vähäinen. 

Tähän tutkimukseen haastatelluista lapsista ne, jotka olivat julkaisseet töitään kOu-

luTV:ssa, tunsivat hyvin tekijänoikeudellisia seikkoja. He tiesivät, minkälaista sisältöä 

omiin julkaistaviin töihin on sallittua laittaa. Tätä seikkaa selittänee se, että opettajat, jotka 

toteuttavat julkaisemiseen tähtääviä videoprojekteja luokassaan, ovat sisäistäneet tekijän-

oikeuslakien opettamisen tärkeyden alusta alkaen. Oppilaiden neuvominen CC-
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lisensoitujen musiikkien, kuvien ja videoiden pariin on avainasemassa, jotta he välttäisivät 

tekemästä tahattomia tekijänoikeusrikkomuksia tai -rikoksia. CC-lisenssien tunteminen 

opastaa mediankäyttäjää multimodaalisen (ks. Kuvio 1) aineiston valinnassa, koska lisens-

sit ilmaisevat teosten lailliset käyttötavat.
18

 Tunnetuinta hakukonetta, Googlea, käyttämällä 

ei itsestään selvästi törmää CC-lisensoituun kuvamateriaaliin, vaan lasta on ohjattava sitä 

etsimään. Kun lapsi oppii käyttämään Googlen tarjoamia suodatuksia, hän voi hakea CC-

lisensoitua materiaalia lisättäväksi omaan julkaistavaan tuotokseensa. (Toikkanen & Oksa-

nen, 2011, 115–116.) Yhteenvetona voidaan todeta, että lapset, jotka oppivat tuntemaan 

vapaasti käytettäviä haku- ja sisältöpalveluja jo alakoulussa esimerkiksi kOuluTV:ta käyt-

tämällä, väistävät tekijänoikeuksien karikot todennäköisesti myös vapaa-ajan julkaisutoi-

minnassaan. 

Kaikki tämän tutkimuksen kohdehenkilöt tunsivat vallitsevat julkaisulupakäytänteet ja oli-

vat luvan myös myöntäneet. Aina näin ei kuitenkaan ole, joten opettajalla on hyvä olla 

käytössään erilaisia työtapoja ottaa julkaisukiellot huomioon, jos projektissa tähdätään lop-

putuotoksen julkaisemiseen. Ryhmät voidaan koota siten, että ilman julkaisulupaa olevat 

oppilaat sijoitetaan samaan ryhmään, jolloin heillä on tasavertainen mahdollisuus osallistua 

videoprojektin eri työvaiheisiin. Toinen tapa on se, että ilman julkaisulupaa olevat oppilaat 

eivät ole kameran edessä vaan takana. Tällöin he osallistuvat projektin muihin vaiheisiin 

tasavertaisesti julkaisuluvallisten oppilaiden kanssa, mutta he eivät pääse esiintymään. On 

hyvä muistaa, että digitaalinen sisällöntuotanto on paljon muutakin kuin kuvaamista, edi-

tointia ja julkaisemista. Skinner ja Haagod (2008, 19) huomauttavat, että se on toimiva 

opetusmenetelmä sisältöjen opettamiseen eri oppiaineissa ja se kannustaa harjaannutta-

maan uusia lukutaitomuotoja. Televisiosta ja muusta mediasta tutun populaarikulttuurisen 

materiaalin käyttäminen osana omia töitään tai niiden innoittajana vaikuttaa lasten sosio-

kulttuurista identiteettiä valtauttavasti (emt., 23–24). Dezuannin (2010, 120) näkemyksen 

mukaan monilukutaitoinen koululainen tuottaa aktiivisesti moninaista sisältöä teknologiaa 

hyödyntäen ja jakaa sitä vertaisilleen verkon välityksellä. 

Tässä tutkimuksessa oli tavoitteena kartoittaa neljäsluokkalaisten mielipiteitä koulussa 

tehtävien digitaalisten sisältöjen julkaisemiseen ja sitä mahdollisesti ehkäiseviin tekijöihin 

liittyen. Tutkimuksen tulosten valossa näyttää siltä, että haastatelluilla oppijoilla itsellään 

ei ollut julkaisemista rajoittavia asenteita, joten mahdolliset julkaisukielteiset käsitykset 

                                                 
18
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saattavat kummuta oppilaan kasvu- tai kouluympäristöstä. Ilmiötä on tutkittu FSR Second 

Wave -hankkeessa vuosien 2012–2013 aikana myös vanhempia, opettajia ja rehtoreita 

haastattelemalla, ja haastattelut ovat paljastaneet varsin monisyisen ongelmakentän. Julkai-

semiseen tähtäävä videotuotanto koulussa on kuitenkin tärkeää siksi, että mediavälitteisen 

kulttuurin tuottaminen on lapsille keskeinen toiminnan muoto koulun ulkopuolella (Pohjo-

la & Johnson, 2009, 9–10). Jos mediakulttuuria lapsille tärkeänä oppimisympäristönä ei 

tunnusteta formaalin opetuksen piirissä, vaarana on lapsen koulumaailman ja vapaa-ajalla 

vallitsevan digitaalisen kuilun syveneminen (Bjørgen & Nygren, 2010, 128; Cowan, 2010, 

28–29; Suoranta, 2003, 9). Julkaisemislähtöisen digitaalisen sisällön tuottaminen opastaa 

lapsia sisällöntuottamisen ja verkkojulkaisemisen eettisen normiston oppimiseen, ja osal-

listaa koulun lapsen verkkoidentiteetin rakentamiseen uusien lukutaitojen opettamisen 

myötä (ks. esimerkiksi Merchant, 2010, 52–53). 

8.3 Miten lasten osallisuus ja vastuullisuus sosiaalisessa mediassa ilmenevät? 

Tässä tutkimuksessa mukana olleet alakouluikäiset oppilaat osallistuivat verkon vuorovai-

kutteiseen toimintaan useimmiten erilaisissa lapsille suunnatuissa yhteisöllisissä peleissä. 

Lapset keskustelivat ja jakoivat itse tekemiään sisältöjä kuten tekstejä ja kuvia muille pal-

velun käyttäjille. Kouluikäiset ovat siirtyneet verkon suljetuista ympäristöistä sosiaaliseen 

mediaan, jotka perustuvat synkronoidulle kommunikoinnille (Cowan, 2010, 31). Hannonin 

et al. (2008, 64) mukaan digitaalisia sisältöjä tuottamalla ja internetiin levittämällä omaa 

ajattelua ja itseilmaisua todellistetaan näkyväksi. Mediavälitteinen vuoropuhelu voi syntyä 

jaettujen mediasisältöjen ansiosta, jolloin lapsi kommunikoidessaan osallistuu verkkoyhtei-

sön kulttuurin kehittämiseen. Sosiaalisessa mediassa voi jokainen halukas osallistua sisäl-

lön tuottamiseen ja muokkaamiseen, sillä toiminta ei edellytä erityistä asiantuntijuutta 

(Näkki et al., 2011, 22). Onnistuneessa verkkovuorovaikutuksessa kollektiivinen ongelma-

ratkaisu ja vertaisoppiminen (Rättilä, 2007, 23) luovat tilanteen, jossa kuka tahansa osallis-

tuja voi nousta hetkellisesti ohjaamaan muita osallistujia. Kupiaisen ja Sintosen (2009, 

163–164) mukaan lasten toiminta virtuaalimaailmassa on samankaltaista aikuisten verkko-

askareitten kanssa, sillä myös lapset toimivat omissa yhteisöissään aktiivisina osallistujina 

ja toimeenpanijoina saaden sitä kautta äänensä kuuluviin. 

Tähän tutkimukseen osallistuneet alakoululaiset kuvasivat elinympäristöään innokkaasti. 

Jokaisella haastatellulla oppilailla oli kameralla varustettu kännykkä (ks. esimerkiksi Suo-



65 

 

 

ninen, 2013, 112), jolla he taltioivat hauskoja ja kiinnostavia tilanteita, maisemia, ihmisiä 

ja eläimiä. Myös taulutietokoneet ovat lapsilla hintojen halventuessa yleistyneet. (ks. esi-

merkiksi Cope & Kalantzis, 2010, 95.) Suonisen (2013, 114) mukaan kamera on 10–12-

vuotiailla lapsilla kännykän toiminnoista kolmanneksi yleisimmin käytetty soittamisen ja 

tekstiviestittelyn jälkeen. Tämän tutkimuksen havainnot lasten innostuksesta digitaaliseen 

sisällöntuotantoon noudattelevat Vehmaan ja Kupiaisen (2011, 142) tutkimuksessaan te-

kemiä havaintoja. Kuten laajemmassa pitkittäistutkimuksessa ilmeni, myös tämän tutki-

muksen lapset pitävät kuvaamisesta ja videoimisesta, mutta suuri osa vastaajista ei vielä 

ollut julkaissut internetin yhteisöllisissä palveluissa mitään. Lapset hyödynsivät koulussa 

oppimiaan kuvan- ja videonmuokkaustekniikoita vapaa-ajan sisällöntuotannossaan, ja vi-

deoklipeistä saatettiin harjoitella julkaisukelpoisten elokuvien tekemistä esimerkiksi omaa 

blogia tai videojakopalveluita silmällä pitäen. Lapset tiesivät henkilöitä ja ryhmiä, kuten 

Justimusfilms tai Psy, jotka ovat onnistuneet murtautumaan kuuluisuuteen YouTubessa 

julkaistujen videoiden saavuttaman suosion kautta. 

Kuten edellä todettiin, omien videoiden julkaiseminen YouTubessa ei vielä haastateltujen 

neljännen luokan oppilaiden keskuudessa ollut yleistä, mutta he tunsivat palvelun me-

diakuluttajan näkökulmasta hyvin. Kasvaminen mediatuottajaksi on käynnissä ja oppilaat 

puntaroivat vapaa-ajalla tuottamiensa videoiden julkaisemista. Harkintaan ja vastuunottoon 

oppiminen ovat tavoitteita, joihin pyritään julkisuuskasvatuksen ja valtauttavan mediakas-

vatuksen eli mediarohkaisun avulla. Mediarohkaiseva kasvatus lähtee siitä, että verk-

koidentiteetin luomisen kynnyksellä olevaa lasta ei estetä toimimasta internetin avoimissa 

yhteisöissä, vaan hänelle opetetaan asiallista netikettiä ja julkisuuden hallintaa. (Jaakkola, 

2010, 40.) Julkaisemisen lisääntyessä kysymykset vastuusta ja sen kantamisesta nousevat 

keskeisiksi. Tässä tutkimuksessa selvisi, että neljäsluokkalaiset kantavat jo vastuuta ku-

vaamis- ja julkaisutoiminnastaan, vaikka heidän julkinen toimintansa oli vasta alullaan. 

Tämä tulos on linjassa Zacchettin ja Vardakaan (2008, 119) näkemyksen kanssa siitä, että 

vastuullinen sisällöntuotanto ja julkaisutoiminta edellyttävät medialukutaidon hellittämä-

töntä kehittämistä ja median tuntemista. Edelleen, Torneron (2008, 105) määritelmän mu-

kaan yksilön kyky kommunikoida asiantuntevasti mediassa ilmentää hänen mediaosaamis-

taan ja ymmärrystään tulkita multimodaalisten (ks. Kuvio 1) materiaalien vaikutusta. 

Tutkimukseen osallistuneiden neljäsluokkalaisten kokemukset internetiin siirtyneestä kiu-

saamisesta noudattelevat eurooppalaisen EU Kids Online -selvityksen tuloksia (Livingsto-

ne et al., 2013, 10). Keskustelupalstojen ja peliyhteisöjen välityksellä tapahtuva kiusaami-
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nen vaikuttaa voimakkaasti lasten elämään ja julkiseen toimintaan, joten asiallisten toimin-

tatapojen opettaminen koulussa ja kotona pienentävät riskiä joutua kiusaamisen uhriksi. 

Oman verkkokäyttäytymisen seuraukset nousevat lapsen kasvaessa kiusaamista suurem-

maksi verkkotoiminnan uhkatekijäksi (emt., 10–11). Tosiasia on, että media on vahva vai-

kuttamisen väline ja siihen sitä myös laajalti hyödynnetään niin hyvässä kuin pahassa. 

Mainostaminen on tapa vaikuttaa median ääressä viihtyviin ihmisiin, samoin poliittinen ja 

yhteiskunnallinen mielipiteen muokkaaminen ovat yleisesti käytettyjä vaikuttamisen kei-

noja. (Kotilainen & Rantala, 2008, 131.) Osallistuminen keskustelupalstojen ajatusten ja-

koon perustuu pohjimmiltaan samankaltaisiin vaikuttamispyrkimyksiin, jota näin ollen jo 

lapset, ehkä tietämättään, harrastavat. Palmgren-Neuvosen et al. (2011, 84) mukaan lapset 

oppivat mediakasvatuksen avulla ymmärtämään internetiä avoimena mediana ja toimimaan 

vastuullisesti sosiaalisessa mediassa. Mitä nuoremmasta lapsesta on kyse, sitä enemmän 

hän tarvitsee kasvattajien ohjausta internetin käytön ensi askeleilla. 

Internetissä toimiessaan lapsen ymmärrys ja medialukutaito kasvavat, minkä myötä tietoi-

suus omasta osallisuudesta ja ajatuksellisesta vallasta lisääntyy (Kupiainen & Sintonen, 

2009, 163). Osallisuuden kulttuuri muotoutuu kirjoitettujen tekstien, kuvien ja videoiden 

jakamisesta sekä yhteisöjen jäsenten välisestä vuorovaikutuksesta. Vuorovaikutteista me-

diatoimintaa ei voida pitää pelkästään huvitteluna ja ajanviettotapana, sillä kuten Ito et al. 

(2008, 38–39) toteavat, osallisuus verkkoyhteisöissä tuottaa vertaisoppimista, edistää vuo-

rovaikutustaitoja ja on väline julkisen identiteetin rakentamiseen. Kaikki lapset eivät kui-

tenkaan ole yhtä aktiivisia netin käyttäjiä ja heidän kohdallaan voidaan osallisuuden sijaan 

puhua osattomuudesta. Netissä helposti saatavilla olevat keinot mielipiteen ilmaisuun ja 

vaikuttamiseen eivät saavuta osattomia, mikä luo epätasa-arvoisen tilanteen ja voi edesaut-

taa teknologista syrjäytymistä. (Kupiainen & Sintonen, 2009, 176.; Mackey, 2006, 47.) 

Tämän tutkimuksen keskeinen löydös on se, että vaikka neljännen luokan oppilaat tietävät 

vastuunsa, he eivät miellä itseään verkossa toimiessaan vaikuttajiksi eivätkä koe olevansa 

mukana osallisuuden kulttuurissa. Näyttää siltä, että näiden asioiden ymmärrys kasvaa iän 

ja kokemuksen myötä, kunhan lapsen uusien lukutaitojen annetaan kehittyä aikuisen oh-

jaavassa otteessa lapsen ikä- ja kehitysastetta vastaavalla tavalla. 
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9 TUTKIMUKSEN LUOTETTAVUUDEN ARVIOINTIA 

Tutkimuksen luotettavuutta arvioitaessa on aluksi hyvä tarkastella arvioinnin mittauksessa 

käytettyjä tavallisimpia käsitteitä ja niiden sopivuutta laadulliseen tutkimukseen. Yleensä 

tutkimuksen luotettavuutta arvioidaan validiteetin ja reliabiliteetin käsitteillä, jotka määrit-

tävät tutkimuksen luotettavuutta siitä näkökohdasta, missä määrin mitattavissa oleva objek-

tiivinen totuus on tutkimuksen avulla voitu saavuttaa (Hirsjärvi & Hurme, 2001, 185). 

Tuomen ja Sarajärven (2002, 133) mukaan tutkimus on validiteetti silloin, kun tutkimuk-

sessa tutkitaan sitä, mitä etukäteen on luvattu. Reliabiliteetti puolestaan ilmaisee tutkimus-

tulosten toistettavuutta. Näitä käsitteitä on laadullisen tutkimuksen parissa perinteisesti 

kritisoitu siitä, että ne ovat syntyneet palvelemaan määrällisen tutkimuksen tarpeita, jolloin 

niillä ei laadullisessa tutkimuksessa ole suoranaista vastaavuutta. 

Hirsjärvi ja Hurme (2001, 185) kirjoittavat Holsteinin ja Gubriumin (1995, 9) todenneen, 

että haastattelutilanteen dynamiikka ja sen merkityksiä tuottava rakenne vaativat määrälli-

sen tutkimuksen metodeihin verrattuna toisenlaisia tapoja arvioida luotettavuutta. Haastat-

telutilannetta on vaikeaa, ellei jopa mahdotonta, järjestää uudestaan siten, että vastaukset 

olisivat eri kerroilla samanlaisia ja tulokset siten yhteismitallisia. Kvalen (1989, 80–81) 

mukaan haastattelututkimuksen validiointi koostuu tutkijan jatkuvasta vuoropuhelusta ai-

neistonsa kanssa ja oman tulkintansa koettelusta ja kyseenalaistamisesta. Luotettavuuden 

mittaaminen vaatii näin ollen tutkijalta tutkimuksensa toistuvaa arviointia sen suhteen, 

mitä on tutkittu ja miksi, milloin, missä ja keitä oli toiminnan osapuolina. Ruusuvuori, Ni-

kander ja Hyvärinen (2011, 27) ovat Kvalen kanssa samoilla linjoilla, sillä heidän näke-

myksensä mukaan laadullisen tutkimuksen validiteetin arviointi tarkoittaa aineiston ja siitä 

tehtyjen tulkintojen pätevyyden arviointia. 

Laadullisen tutkimuksen reliabiliteettia ei voida samalla tavalla mitata kuin määrällisessä 

tutkimuksessa, koska standardisoituja mittausinstrumentteja ei ole käytössä. Sen sijaan 

tutkimuksen reliabiliteettia voidaan tarkastella avaamalla analyysin systemaattisuutta, tut-

kimuksenteon valintaprosesseja ja tulkinnan luotettavuuden kriteerejä. (Ruusuvuori, Ni-

kander, & Hyvärinen, 2011, 26–27.) Grönforsin (1982, 175) mukaan laadullisen tutkimuk-

sen validiteettiin liittyy reliabiliteetin osoittaminen. Ristiriidattomalla aineistolla on reliabi-

liteettia, mutta se ei vielä takaa aineiston validiutta. Luotettavuuden käsitteet ovat kietou-

tuneita toisiinsa, joten ollakseen validi, tutkimuksen tulee olla myös reliaabeli. Kirjoittaja 
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kuitenkin huomauttaa, että tutkimusprosessin yksityiskohtainen kuvaaminen on paras tapa 

tutkimuksen validiuden osoittamiseen (emt., 178). Seuraavaksi siirrytään käsittelemään 

tämän tutkimuksen validiutta tarkastelemalla tutkimusprosessin vaiheita ja tuloksiin mah-

dollisesti vaikuttavia tekijöitä. 

Tutkimuksen laadukkuutta voidaan tavoitella tutkimuksenteon eri vaiheissa haastattelurun-

gon laadinnasta ja haastattelujen toimeenpanemisesta alkaen (Hirsjärvi & Hurme, 2001, 

184). Haastattelun teemoja mietittäessä ainakin jonkin asteinen tietämys tutkimustehtäväs-

tä on paikallaan, koska jos tehtävä on selkiytymätön, hyvä tutkimustilanne tulee hyödyn-

nettyä vain osittain. Tämän tutkimuksen kohdalla ensimmäisiä haastatteluja tehtiin saman-

aikaisesti teoriaan perehtymisen kanssa, ja saatu aineisto oli hyvää niiltä osin, mitä kysyt-

tiin. Aineisto olisi kuitenkin ollut laadukkaampaa, jos tutkija olisi osannut kysyä laajem-

malla perspektiivillä ensimmäisestä haastattelusta alkaen. Tutkimuksen edetessä haastatte-

lurunkoa muokattiin paremmin tehtävänasettelua vastaavaksi, mikä osoittautui hyväksi 

toimenpiteeksi aineiston kattavuuden kannalta. Ensimmäisissä haastatteluissa oppilailta ei 

kysytty julkaisemisen lisäksi muunlaiseen vapaa-ajan verkkotoimintaan ja osallisuuteen 

liittyviä kysymyksiä. Koska tutkimuksessa haluttiin selvittää oppilaiden käsityksiä osalli-

suudesta ja vastuullisuudesta, sen aihepiirin kysymyksiä lisättiin haastattelurunkoon (Liite 

3) haastattelujen edetessä. 

Haastatteluvaiheessa tutkimuksen laatua voidaan parantaa haastattelukoulutuksen avulla 

erityisesti silloin, kun haastatteluja on useampi henkilö tekemässä. Koulutuksen tarkoitus 

on varmistaa, että haastattelijat ovat sisäistäneet haastattelurungon ja ymmärtävät sen 

suunnilleen samalla tavalla. (Hirsjärvi & Hurme, 2001, 184.) Onnistuneen haastattelutilan-

teen edellytys on tutkittavan aiheen ja ihmisten välisen vuorovaikutuksen tunteminen, jota 

koulutuksen avulla voidaan kehittää (Kvale, 1996, 103–104). Tämän tutkimuksen haastat-

teluista osa suoritettiin kahden haastattelijan toimin, jolloin tutkijat olivat yhdessä luoneet 

ja läpikäyneet haastattelurungon (Liite 3) yhteisen ymmärryksen saavuttamiseksi. Tutki-

joiden väliset keskustelut ja tutkimustehtävän pohtiminen edistivät haastattelurungon täs-

mentämistä ja muotoilemista siten, että tutkimuksesta saatiin tarkoitushakuinen ja sen ta-

voitteet täyttyivät. Grönfors (1982, 176) katsoo haastattelututkimuksen luotettavuuden li-

sääntyvän, kun haastattelussa samalta vastaajalta kysytään samaa asiaa eri tavoilla ja saatu-

ja vastauksia verrataan analyysivaiheessa keskenään. 
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Haastatteluvaiheessa on tärkeää huolehtia teknisen laitteiston toimivuudesta ja haastatteli-

joiden teknologian käyttötaidoista, jotta tutkimusaineisto saadaan asianmukaisesti taltioitua 

(Hirsjärvi & Hurme, 2001, 184). Tässä tutkimuksessa kaikki haastattelut videoitiin, koska 

sillä tavoin haluttiin varmistaa koko aineiston talteenotto. Tutkimuksen haastattelut toteu-

tettiin ryhmähaastatteluina, joten videolta litterointi oli sujuvampaa pelkästään nauhoitetun 

haastattelun litterointiin verrattuna. Haastatteluiden kuluessa laitteiden toimintakuntoisuus 

tarkistettiin useaan kertaan, mutta silti yhden haastattelun loppupuolella videokamera lak-

kasi toimimasta. Vaikka tutkija kirjoittikin haastateltavien vastauksia muistiin, luotetta-

vuuden takaamiseksi muistinvaraista ja käsinkirjoitettua aineistoa ei tässä tutkimuksessa 

ole käytetty ilmiötä selittämään. 

Tutkimukseen osallistuvien henkilöiden valitsemiseen liittyvät käytänteet vaikuttavat tut-

kimuksen luotettavuuteen (Tuomi & Sarajärvi, 2002, 138). Tässä tutkimuksessa otettiin 

yhteyttä kouluihin, joissa oli toteutettu videoprojekteja, koska se oli tutkimusasetelman 

kannalta keskeistä. Aarnoksen (2001, 145) mukaan opettajan oppilaantuntemusta kannattaa 

käyttää hyödyksi informantteja valitessa, mutta tämän tutkimuksen kohdalla päädyttiin 

haastattelemaan jokaista tutkimusluvan antanutta oppilasta. Kaikki haastatellut oppilaat 

suhtautuivat videotuotantoon ja julkaisemiseen myönteisesti, mikä saattaa vaikuttaa tutki-

muksen lopputuloksiin. Tutkimuksellisesti mielenkiintoisena asetelmana olisikin ollut 

haastattelun järjestäminen sellaisille oppilaille, jotka eivät anna koulussa tehtyihin digitaa-

lisiin töihinsä julkaisulupaa. Tämän tutkimuksen puitteissa julkaisukielteisiä informantteja 

ei onnistuttu saamaan haastateltaviksi, mutta heidän näkemyksensä olisivat voineet tuoda 

lisävalaisua tutkittavaan ilmiöön. 

Tutkimuksen lopputuloksiin ovat voineet vaikuttaa kohdekouluiksi valikoituneet oppilai-

tokset, joissa videotuotantoa käytettiin säännöllisesti opetusmenetelmänä ja töitä julkaistiin 

netin avoimissa sovelluksissa. Toisessa koulussa työt julkaistiin kaupungin sivistys- ja 

kulttuuripalveluiden verkkotelevisiossa kOuluTV:ssa, jota luokan opettaja oli hyödyntänyt 

useiden videoprojektien julkaisukanavana. Toisessa koulussa julkaisupaikkana oli koulun 

julkinen blogi, jonne työt upotettiin YouTuben avulla. Media Education in FutureSchool -

osahankkeen laajempi tutkimus on osoittanut, että osassa Oulun kouluista videotuotanto on 

rikasta ja jatkuvaa, mutta koulu on valinnut varovaisen julkisuuslinjan ja koulun suljetun 

verkkoyhteisön oppilastöiden julkaisukanavaksi. Todennäköisesti on myös kouluja, joissa 

digitaalista sisällöntuotantoa ei välttämättä ole otettu osaksi opetusta lainkaan, joten myös 

näiden koulujen lähempi tarkastelu toisi tutkimusaiheesta lisää kiinnostavaa tietoa. 
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Laadullisessa tutkimuksessa aineiston validiteetin arvioinnissa on otettava huomioon käy-

tettyjen analyysimenetelmien ja -ohjelmien soveltuvuus. Tutkija voi testata omia tulkinto-

jaan esimerkiksi koettelemalla niitä jossain toisessa vastaavankaltaisessa aineistossa tai 

keskustelemalla ja analysoimalla niitä tutkimusryhmänsä kanssa. (Ruusuvuori, Nikander, 

& Hyvärinen, 2011, 26.) Tämä tutkimus tehtiin osana laajempaa tutkimusta, mikä mahdol-

listi tutkijoiden välisen kollektiivisen työskentelyn. Kokeneemman tutkijan ohjaus edisti 

tutkimusta sen eri vaiheissa, mutta lisäksi syvälliset analyysit veivät ajattelua ja päätelmiä 

eteenpäin. Aineiston luokittelussa, jäsentelyssä ja luokittelujärjestelmän muodostamisessa 

työtä helpottavan analyysiohjelman käyttö helpottaa aineiston hallintaa. Ohjelma on käyt-

tökelpoinen työväline teorian luomiseen ja sen testaamiseen aineiston avulla. (Aarnos, 

2001, 108.) Tässä tutkimuksessa analyysiohjelmana käytettiin QSR NVivo -ohjelmaa, jon-

ka avulla aineiston käsittely tapahtui kätevästi. Työtä helpotti litteraattien, luokittelujen ja 

luokittelujärjestelmän sijaitseminen samassa tiedostossa, jossa niiden käyttö oli jouhevaa. 

Tutkimuksen raportointi on laadullisen tutkimuksen kulmakivi ja keskeinen osa luotetta-

vuutta. Tutkimusraportti on tutkijan tulkinnallinen konstruktio, jossa hän pukee sanoiksi 

tutkimusaineiston pohjalta tekemänsä päätelmät. Raportoimalla tutkimuksensa mahdolli-

simman seikkaperäisesti tutkija tuo lukijalle näkyviin polun, jota pitkin tutkimuksessa 

edettiin analyysistä tulkinnan kautta johtopäätöksiin. (Kiviniemi, 2007, 83.) Palosen (1988, 

15) mukaan tulkinta on aina tutkijan subjektiivinen näkemys ilmiöstä ja siten yksipuolinen, 

vajavainen ja kiistettävissä. Tulkinnalle voidaan aina esittää vastaväitteitä ja vaihtoehtoja. 

Tämän vuoksi tutkijan täytyy raportissaan pyrkiä mahdollisimman kattavasti kuvaamaan 

tutkimusprosessia ja perusteluja, joiden pohjalta tulkinta on tehty. Tässä tutkimusraportissa 

tutkimusta on pyritty avaamaan mahdollisimman selkeästi ja tyhjentävästi. Tutkimuksen 

toteutuksen ja konkluusioiden muodostamisen kuvaamisessa on tavoiteltu läpinäkyvyyttä 

ja johdonmukaisuutta. Luotettavuuden todenmukaisuuden varmistamiseksi raportissa on 

tuotu julki myös seikkoja, joissa tutkimuksenteossa tapahtui virhe tai jotka olisi voitu ottaa 

paremmin huomioon. 

Tutkimuksen etiikka käsitetään laadullisen tutkimuksen traditioissa eri tavoin. Tutkimus-

etiikkaa voidaan lähestyä pragmaattisesti, jolloin etiikka linkittyy tutkimuskohteiden tie-

dottamiseen ja anonyymiyteen, tutkimuksessa käytettyjen menetelmien luotettavuuteen ja 

tutkimuksesta tiedottamiseen. Toisaalta tutkimuksen etiikkaa voidaan ajatella metodologi-

sesti, jolloin kyse on tutkimuksen taustalla olevan tiedekäsityksen ja tutkimuksessa tehty-

jen metodisten valintojen arvosidonnaisuuksien eettisyydestä. (Tuomi & Sarajärvi, 2002, 
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125.) Grönforsin (1982, 189) mukaan tutkijan eettinen vastuu tieteelle, kanssaihmisille ja 

tiedonantajille tuovat esiin kolme hieman erilaista eettistä näkökulmaa. Eettinen vastuu 

tieteelle kohdistuu tutkimuksenteon oikeellisuuteen, koska tutkijan tulee toimillaan edistää 

tieteen kehitystä ja sallia tutkimustulostensa hyödyntäminen. Kanssaihmisensä eettisesti 

oikein kohtaava tutkija ei käytä tutkijan statustaan tai tutkimustuloksiaan pönkittämään 

omaa asemaansa tai vaikeuta sen avulla muiden asemaa. Tutkijan tiedonantajiinsa kohdis-

tuvalla vastuulla tarkoitetaan sitä, että hänen on kohdeltava informanttejaan asiallisesti ja 

heidän ihmisarvoaan kunnioittaen. 

Tämän tutkimuksen käytänteissä on noudatettu Tutkimuseettisen neuvottelukunnan (2009) 

eettisiä periaatteita. Tutkittaville henkilöille ja heidän vanhemmilleen on selvitetty ennen 

tiedonkeruun aloittamista tutkimuksen tarkoituksesta ja menetelmistä koteihin toimitetussa 

tutkimuslupalomakkeessa (Liite 2). Tiedonkeruun aikana sekä toimintaa havainnoitaessa 

että oppilaita haastatellessa heille kerrottiin aineistoon liittyvistä eettisistä konventioista, 

joiden mukaan aineistoa ei käytetä muuhun kuin tutkimustarkoitukseen. Eettisiin periaat-

teisiin kuuluu, että aineistoa käsitellään luottamuksellisesti ja raportoinnissa huolehditaan, 

että yksittäistä tiedonantajaa ei voida lausumansa perusteella tunnistaa. Tutkimuksen val-

mistuttua aineistot tuhotaan, jollei niitä tarvita esimerkiksi mahdollisessa jatkotutkimuk-

sessa. Kuula ja Tiitinen (2010, 446) toteavat, että tieteen avoimuuden tarkoituksena on 

varmistaa tiedon pätevyyden testaus ja kriittinen arviointi, jotka osaltaan edistävät tiedettä. 

Avoimuus ja haastattelujen mahdollinen jatkokäyttö aiheuttavat kuitenkin tutkijalle eettistä 

pohdintaa, koska tutkijan tulisi pystyä takaamaan haastattelusuhteen ja aineistojen luotta-

muksellisuus. 

Tutkimusaiheen valinta itsessään sisältää eettistä pohdintaa, sillä tutkijan tulee valaista 

tutkimusaiheeseen päätymistään ja sitä, miksi ja kenen ehdoilla aihetta tutkitaan. Tutkijan 

omat sitoumukset suhteessa tutkittavaan aiheeseen vaikuttavat luotettavuuteen, joten aihee-

seen liittyvät asenteet tutkimuksen alussa ja niiden mahdollinen muuttuminen tutkimuksen 

kuluessa on relevanttia raportoida. (Tuomi & Sarajärvi, 2002, 126, 135.) Osa vanhemmis-

ta, kuten esimerkiksi tämän tutkimuksen tekijä, toimii aktiivisesti netin verkkoyhteisöissä, 

mutta he eivät julkaise siellä lastensa kuvia eivätkä myöskään anna julkaisulupaa koulussa 

tehtäville töille tai koulukontekstissa otetuille valokuville. Koska tutkijan näkökulma tut-

kimuksen alussa oli julkaisukriittinen, tämän tutkimuksen lähtökohtana on oman julkaise-

misinnostuksen sijaan ollut ennen kaikkea kiinnostus ilmiötä kohtaan. Tutkimuksen kulu-

essa tutkija on kuitenkin siinä määrin vakuuttunut koulun ja opiskelun yhteydessä tapahtu-
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van julkaisutoiminnan turvallisuudesta ja sen pedagogisesta merkityksestä, että on muutta-

nut kantaansa julkaisumyönteisemmäksi koulussa tehtävien digitaalisten videoiden ja tari-

noiden julkaisemisen suhteen. 
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10  POHDINTAA 

Tämän tutkimuksen tavoitteena oli selvittää digitaalisen sisällöntuotannon soveltuvuutta 

alakoulun opetusmenetelmäksi ja tuotosten julkaisemiseen liittyvää problematiikkaa. Tut-

kimuksen kohderyhmänä oli kahden eri koulun neljännen luokan oppilaita, jotka olivat 

koulussa tehneet digitaalisia videoita ja tarinoita, mutta sen lisäksi he olivat jo aloitelleet 

toimintaansa julkisissa lapsille suunnatuissa verkkoyhteisöissä. Tämän vuoksi tutkimuk-

sessa koettiin tärkeäksi kartoittaa myös lasten vapaa-ajan verkkotoimintaa ja käsityksiä 

julkisista verkkoympäristöistä, vaikka tutkimuksen avulla haluttiinkin tietoa ennen kaikkea 

oppimista formaaleissa ympäristöissä edistävistä tekijöistä. Digitaalinen sisällöntuotanto 

vaikuttaa tutkimuksen perusteella sopivan hyvin osaksi koulupäivää ja opetusta. Digitaalis-

ten videoiden ja tarinoiden parissa työskentely on lapsista mielekästä, mutta ne sisältävät 

kuitenkin oppimisen haasteen, jolloin niiden käyttö opetuksessa on perusteltua. Koulussa 

tehtävien digitaalisten tuotosten jakamista julkisissa verkkoympäristöissä on tähän men-

nessä tutkittu melko vähän, vaikka toiminta vaikuttaa olevan nykylapsille tärkeä tapa 

kommunikoida ja ilmaista itseään. 

Oppimisen näkökulmasta tarkastellen digitaalinen sisällöntuotanto tarjoaa opettajan käyt-

töön oppilaita motivoivan ja innostavan tavan työskennellä. Opetusmenetelminä voidaan 

käyttää ymmärtävän ja tutkivan oppimisen menetelmiä, jolloin oppimisen painopiste on 

itse tekemisessä, tutkimisessa ja asioiden syy-yhteyksien oivaltamisessa. Lapset käyttävät 

teknistä laitteistoa mielellään ja tarinankerronta sopii erityisen hyvin osaksi alakouluikäis-

ten opetusta, koska he pitävät näyttelemisestä ja esiintymisestä eikä omaan olemukseen tai 

äänenkäyttöön kohdistuva itsekriittisyys ole vielä noussut rajoittavaksi tekijäksi. Kuvalli-

sen sisällöntuotannon keinoin voidaan opiskella laajalti erilaisia oppisisältöjä ja valmistella 

opetusvideoita muiden oppilaiden käyttöön. Videoprojektit mahdollistavat yhteisöllisen 

työskentelyn yli oppiaine- ja luokka-asterajojen, jolloin eri-ikäiset ja taitotasoiset oppilaat 

voivat opastaa toisiaan. (Skinner & Hagood, 2008, 19.) Vertaisoppiminen osana yhteisöl-

listä oppimista luo luonnollisen tilaisuuden vuorovaikutukselle, millä voidaan edistää kou-

lussa viihtymistä ja yhteisön ryhmädynamiikan kehittymistä. 

Oppilaiden kokemukset videotuotannon parhaista puolista ovat yhteneväisiä opettajien 

ajattelun kanssa. Tätä asiaa valottivat Media Education in FutureSchool -osahankkeessa 

tehdyt opettajien haastattelut, joita tämän gradun kirjoittaja on saanut olla mukana toteut-
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tamassa. Sekä oppilaiden että opettajien näkemyksen mukaan digitaalinen sisällöntuotanto 

on hauskaa, mutta samanaikaisesti se on pedagogisesti kehittävää toimintaa. Julkaisemi-

seen tähtäävä sisällöntuotanto vie oppimisen astetta pidemmälle verrattuna perinteiseen 

tapaan tuottaa ja luokassa esittää valmiita töitä, koska aikaisempaa laajemman yleisön an-

siosta työhön ehkä halutaan panostaa enemmän ja siten varmistua tuotoksen julkaisukel-

poisuudesta (Karchmer, 2001, 461; Davis, 2004). Koulukontekstissa tapahtuva julkaisemi-

nen on vaaratonta ja valvottua, koska koulussa tehtävät digitaaliset sisällöt ovat opetus-

suunnitelman, hyvien tapojen ja suositeltavien nettikäytänteiden mukaisia sekä aiheensa 

että toteuttamistapansa puolesta. Kun lapsi oppii koulussa harkitsemaan, millainen sisältö 

on asiallista ja millä tavoin verkossa voi kommentoida muiden tekemisiä, hänen on hel-

pompi alkaa rakentaa julkista verkkoidentiteettiään myös koulun ulkopuolella. 

Oulun seudun koulujen digitaalisten sisältöjen julkaisualustaksi luotu kOuluTV tarjoaa 

turvallisen ympäristön harjoitella tuotosten julkaisemista ja vuorovaikutteista palautteen 

antoa. Luokkien opettajat tarkistavat julkaistavaksi tarkoitetut työt ja huolehtivat siitä, että 

kenenkään tekijänoikeuksia tai yksityisyydensuojaa ei tulla julkaisemisen myötä rikko-

maan. Verkkotelevisiossa voi YouTubeen kirjautuneena antaa oppilastöistä palautetta, 

mutta tähän mennessä kommentointia on ollut hyvin harvakseltaan, ”peukuttamista” ylös- 

tai alaspäin jonkin verran enemmän. Vaikuttaa siltä, että palvelun käyttäjille sanallinen 

mielipiteen ilmaisu on ”peukuttamista” vieraampi tapa tuoda julki kantaansa, ja erityisesti 

positiivista palautetta on vaikeaa antaa. Onkin hyvä pohtia, minkä takia palaute on voitto-

puolisesti negatiivista ja millä tavalla asiallista kommentointia voitaisiin koulussa harjoitel-

la. Voidaan myös miettiä, miten vaarallista korrektisti annettu arvostelu lopulta on, sillä 

sen avulla lapsi saa mahdollisuuden pohtia omaa minuuttaan ja kasvattaa pettymyksen sie-

tokykyään. 

Koulut eivät ole laajassa mittakaavassa ottaneet kOuluTV:ta omakseen, mikä saattaa joh-

tua koulujen ja opettajien varovaisesta julkaisemisen politiikasta. On myös mahdollista, 

että YouTube -toteutus koetaan opettajien ja lasten vanhempien puolelta arveluttavaksi 

verkkoympäristöksi, koska kOuluTV:ta käyttävä lapsi voi päätyä katselemaan ei-

toivottavaa mediasisältöä. kOuluTV:n säilyttämistä YouTube -pohjaisena puoltaa se seik-

ka, että lapset ja nuoret ovat tottuneita YouTuben käyttäjiä, jolloin ympäristö on tuttuudel-

laan puoleensa vetävä. Ihannetapauksessa kOuluTV voisi toimia lasten vapaa-ajan vieton 

ja kouluelämän välille syntyneen digitaalisen kuilun (Bjørgen & Nygren, 2010, 128; Co-

wan, 2010, 28–29; Suoranta, 2003, 9) kaventajana tai jopa siltana sen yli. Verkkotelevision 
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tunnetuksi tekeminen ja laajempi käyttöön ottaminen edellyttäisi rehtoreille, opettajille 

sekä ennen kaikkea vanhemmille suunnattua tiedotusta ja opastusta, joka on osa laajempaa 

mediarohkaisun keinoin tapahtuvaa julkisuuskasvatusta. Harkittavaksi tulevat myös muut 

keinot rohkaista eri toimijaosapuolia koulussa tehtävien digitaalisten sisältöjen julkaisemi-

seen, kuten esimerkiksi siirtämällä kOuluTV YouTubesta toisenlaiseen sisällönhallintajär-

jestelmään. 

Mielenkiintoinen vaihtoehto myös Oulussa harkittavaksi on Turun kaupungin TOP -

keskuksen kehittämän Tuubi. Yhteisöllinen koulu -ympäristön kaltainen ratkaisu, joka on 

toteutettu Drupal-järjestelmää käyttäen. Tuubi on Turun koulujen ja oppilaitosten yhteinen 

julkaisualusta ja viestintäfoorumi, jossa sisältönä on oppilaiden tekemiä videoita ja ani-

maatioita, radio-ohjelmia, kuvia sekä blogi. Videot on upotettu verkkoympäristöön You-

Tuben avulla, mutta etuna Drupalissa kOuluTV:on verrattuna näyttäisi olevan se, että kat-

soja pysyy jatkuvasti Tuubi-ympäristössä eikä siirry YouTubeen.
19

 Tuubin hankekoor-

dinaattorin (S. Sissonen, sähköposti 12.11.2013) mukaan Tuubin sisäänajoa varten kouluil-

le, opettajille ja oppilaille on kehitetty järjestelmä, jossa hankekoordinaattori kiertää kou-

luissa tukemassa mediatuotantoa, minkä jälkeen jokaiselle koululle on jäänyt joku Tuubi-

osaaja. Pedagogisen tuen lisäksi koulut ovat saaneet oman Tuubi-vuoronsa aikana käyt-

töönsä iPad-salkun, jotta sisällöntuotantoon tarvittavaa laitteistoa on ollut riittävästi käy-

tössä. Tuubi. Yhteisöllinen koulu -verkkoympäristöstä ei vielä ole tehty tutkimusta, mutta 

se tarjoaisi varmasti mielenkiintoista tietoa tekstien, kuvien, äänien ja videoiden tuottami-

sesta ja julkaisemisesta sekä palvelun toimivuudesta. 

Tämän tutkimuksen kohteena olleet digitaalinen sisällöntuotanto ja julkaisemisen proble-

matiikka ovat ajankohtaisia, koska käynnissä olevassa Perus- ja esiopetuksen opetussuun-

nitelman perusteiden uudistamistyössä (OPS 2016) tieto- ja viestintätekniikan osaaminen 

on nostettu yhdeksi laaja-alaisen osaamisen alueeksi.
20

 Opetusneuvos Halisen mukaan tek-

nologinen murros ja tulevaisuuden osaajan työelämävaatimukset ovat synnyttäneet tarpeen 

suunnata koulun tarjoamaa opetusta vastaamaan yhteiskunnan kysyntää.
21

 Teknologian 

monipuolinen opetuskäyttö valmentaa kasvavia suhtautumaan teknologiaan työorientoi-

                                                 
19 Tuubi. Yhteisöllinen koulu. (2013, tammikuu). Tietoja Tuubista. Saatavilla osoitteessa 

http://tuubi.edu.turku.fi/tietoja-tuubista. Viitattu 5.12.2013. 
20

 Opetushallitus. (2013, syyskuu 27). OPS 2016. perusteluonnokset. Saatavilla osoitteessa 

http://www.oph.fi/ops2016/perusteluonnokset. Viitattu 5.12.2013. 
21

 Halinen, I. (2012, syyskuu 11). Opetussuunnitelman perusteet ja paikalliset opetussuunnitelmat – tulevai-

suuden sivistystä rakentamassa. Saatavilla osoitteessa 

http://www.oph.fi/download/143410_Opetussuunnitelman_perusteiden_laadinta_ja_yhteistyo_2012_IH.pdf. 

Viitattu 9.12.2013. 
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tuneesti sen sijaan, että se toimisi yksinomaan viihdekäytössä. Laitteiden ja ohjelmien 

hyödyntäminen oppimisessa mukavan tekemisen ja leikin varjolla antavat eväitä tietoyh-

teiskunnassa toimimiseen ja syrjäytymisen ehkäisemiseen. Nykylapset ovat koko ikänsä 

eläneet teknologian keskellä, joten sen ottaminen osaksi koulutyötä kaventaa vapaa-ajan ja 

koulumaailman intressien välillä olevaa kuilua. 

Yhteiskunnassa vaadittavan osaamisen luonne on muuttunut, mikä on voimistanut ominai-

suuksien kuten itseilmaisun, vuorovaikutus- ja dialogitaitojen, ongelmanratkaisutaitojen 

sekä tiedon tuottamisen kehittämisen tärkeyttä. Tavoitteena on, että vuonna 2016 käyttöön 

otettavassa Perusopetuksen opetussuunnitelmassa opetuksen sisältö, opetusmenetelmät, 

pedagogiikka ja työkäytänteet on sovitettu vastaamaan toimintaympäristön ja osaamisen 

vaatimusten muutoksia.
22

 Opetussuunnitelman perusteluonnoksen mukaan uutta teknologi-

aa on tärkeää hyödyntää monipuolisesti opetuksessa, koska sosiaalinen media, mobiilitek-

nologia ja verkkopalvelut laajentavat oppimista koulun seinien ulkopuolelle mahdollistaen 

nonformaalin ja informaalin oppimisen osana ympäröivää yhteiskuntaa.
23

 Yhteisöllistä 

työskentelyä tukevien teknologioiden, kuten blogien, wikien, verkkopelien sekä video- ja 

musiikinjakopalveluiden (YouTube, Wimeo) sosiaaliset käytänteet muovaavat jatkuvasti 

käyttäjiensä uusia lukutaitoja. Verkkoympäristöjen kompleksisuus edellyttää käyttäjiltään 

− ei vain lapsilta, vaan kaikilta − monilukutaitoisuutta ja kehittynyttä digitaalista ymmär-

rystä. 

Edistyksellisen teknologian ja globaalien tietoverkkojen kaikkiallisuus on aiheuttanut sen, 

että lapsi toimii jatkuvasti kahtalaisessa maailmassa: todellisessa ja virtuaalisessa. Maail-

mojen välillä ei enää välttämättä ole nähtävissä selkeää rajapintaa, vaan ne sulautuvat toi-

siinsa tarjoten jatkuvan ja ehkä kaoottisenkin mediavirran. On kuitenkin niin, että tässä 

ajassa eläminen vaatii sopeutumista ja tietoista harkintaa sen suhteen, mikä on oleellista 

juuri itselle, omalle kehitykselle ja identiteetille. On selvää, että kaikessa ei voi eikä täydy 

olla osallisena, mutta omien verkostojen hahmottaminen ja niissä asiantunteva toimiminen 

ovat tärkeitä osaamisen kohteita. Vuorovaikutustaitojen ja sosiaalisuuden harjoitteleminen 

on tärkeää lapsille, mutta tiettyyn ikään asti niitä voi yhtä hyvin harjoitella kasvokkain en-

nen kuin aloittaa oman julkisen toimintansa. Se, missä vaiheessa on riittävän mediataitoi-

                                                 
22

 Halinen, I. (2012, syyskuu 11). Opetussuunnitelman perusteet ja paikalliset opetussuunnitelmat – tulevai-

suuden sivistystä rakentamassa. Saatavilla osoitteessa 

http://www.oph.fi/download/143410_Opetussuunnitelman_perusteiden_laadinta_ja_yhteistyo_2012_IH.pdf. 

Viitattu 9.12.2013. 
23

 Opetushallitus. (2013, syyskuu 27). OPS 2016. perusteluonnokset. Saatavilla osoitteessa 

http://www.oph.fi/ops2016/perusteluonnokset. Viitattu 5.12.2013. 
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nen siirtymään verkon vuorovaikutteisiin ja osallistaviin yhteisöihin on riippuvainen paitsi 

lapsen iästä, myös hänen kehitystasostaan (Pääjärvi, 2012, 65). Lapsen on hyvä ymmärtää, 

että toimiminen verkossa vaatii samanlaisia vuorovaikutus- ja käytöstapoja, mitä myös 

todellisessa elämässä tarvitaan. Verkossakaan ei edes anonyymiuden suojassa saa loukata 

muita ihmisiä tai käyttäytyä asiattomasti. 

Tämä tutkimus on tuonut tietoa lasten mietteistä digitaalisen sisällöntuotannon pedagogi-

siin hyötyihin ja julkiseen verkkotoimintaan liittyen. Samalla se on kuitenkin herättänyt 

koko joukon uusia kysymyksiä, jotka ovat sellaisenaan hyviä jatkotutkimuksen aiheita. 

Julkaisemiseen liittyvistä seikoista erityisen kiinnostava on Oulun koulujen verkkotelevisio 

kOuluTV, joka ensinnäkin tarjoaa mahdollisuuden tutkia kouluikäisten verkkovuorovai-

kusta ja sen kehittämistä, toiseksi julkaisualustan toimivuutta sekä kolmanneksi julkaise-

miseen liittyvien asenteiden muutosta. Lapset ja nuoret kommunikoivat vilkkaasti sosiaali-

sessa mediassa, mutta aina ei voida puhua laadukkaasta ja korkeatasoisesta keskustelusta, 

mikä voi olla seurausta ohjauksen ja hyvän aikuisen esimerkin puutteesta. kOuluTV voisi 

olla oivallinen ympäristö keskustelu- ja kommunikointitaitojen parantamiseen, mutta sa-

massa yhteydessä voitaisiin tutkia sitä, miten kOuluTV:n teknistä toteutusta voitaisiin ke-

hittää oppimista ja julkaisemista kannustavaan suuntaan. Koulujen käyttöön suunnatun 

yhteisöllisen verkkotelevision ja miksei kokonaisen kommunikointifoorumin kehittäminen 

on niin laaja kysymys, että sitä koordinoimaan olisi syytä perustaa yhteistyöhanke Oulun 

kaupungin, innostuneiden opettajien ja asiaan perehtyneiden tutkijoiden kesken. 
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- Mitä edellyetään että saa ottaa kuvia vaikkapa kaverista? Milloin niitä saa julkaista ne-

tissä tai jakaa toisille?  

- Kerro onko sinun kohdallasi joku julkaissut sinusta luvatta mielestäsi noloja kuvia tai 

videoita? Miten tilanne ratkesi? Mitä siitä on seurannut? 

- Onko joku ihminen joskus pyytänyt sinua joskus poistamaan sinun hänestä julkaiseman  

kuvan tai kirjoituksen? Millaisesta tilanteesta oli kyse?  

 

Kodin mediakasvatus 
- Millaisia median käyttöön liittyviä rajoituksia tai suosituksia sinulla on kotona? (päivit-

täinen ajankäyttö, ikärajat/muut vanhempien ohjeet liittyen ohjelmien valintaan) 

- Oletko saanut joskus netin käyttökieltoa? Kuinka pitkäksi ajaksi ja mitä se käytännössä 

takoittaa? 

- Millaisia netin käyttöön liittyviä asioita opetat vanhemmillesi? Entä toisin päin? 
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sisältöjä tuotat nettiin? 

- Miten vanhemmat seuraavat millä sivustoilla käyt? Seuraavatko tekstiviestejäsi tai mese-

viestejä? Miltä se tuntuu? 
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