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Kun kaikki tieto ei löydy enää tietosanakirjoista, on haasteena miettiä, millaista tietoa ja millä 

tavoin meidän tulisi kouluissa opettaa ja minkälaisena näemme tulevaisuuden ja lasten 

tarvitsemat taidot. Vastaanottajan olisi pystyttävä arvioimaan informaatiotulvan keskellä 

kriittisesti informaation hyödyllisyyttä, kirjoittajan luotettavuutta, informaation ajantasaisuutta 

ja kirjoittajan argumentteja. Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää alakoulun 

kuudesluokkalaisten internetlukemisen taitoja tiedonhaun ja tiedon luotettavuuden arvioinnin 

taitojen näkökulmasta: osaavatko kuudesluokkalaiset oppilaat valita tehtävänannon perusteella 

sopivimman hakutuloksen ja millä perusteella he sen valitsevat. Entä osaavatko oppilaat 

arvioida tekstin laatijan asiantuntijuutta sekä tekstin tarkoitusta ja luotettavuutta ja lisäksi 

perustella valintansa relevantilla tavalla. 

Tutkimukseen osallistui 78 oppilasta kahdesta eri koulusta. Oppilaista 34 oli tyttöjä ja 44 

poikia. Aineisto kerättiin tiedonhaun- ja tiedon luotettavuuden arvioinnin taitoja mittaavalla 

mittarilla. Oppilaat saivat luettavakseen ja arvioitavakseen kaksi erilaista tekstiä (asiateksti ja 

mielipideteksti). Teksteihin liittyvät vastaukset luokiteltiin ja analysoitiin tilastollisin 

menetelmin. Tilastollisesti huomionarvoisin tulos on tiedon luotettavuuden arvioinnin 

taidoissa, joissa oppilaiden eri tekstien luotettavuuden arvioinnista saamien pistemäärien 

keskiarvot erosivat tilastollisesti merkitsevästi toisistaan.  

Tämän tutkimuksen mukaan mobiililaitteiden käytön määrällä kouluissa tai sukupuolella ei ole 

tilastollisesti merkitsevää eroa tiedonhaun ja tiedon luotettavuuden arvioinnin taidoissa. 
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1 JOHDANTO 

 

 

Viimeksi kuluneen vuosikymmenen ajan on tutkittu teknologian kehitystä, koulutusta, opetusta 

ja oppimista sekä niiden keskinäistä suhdetta. Monet innovatiiviset teknologiset ratkaisut ovat 

kannustaneet opettajia ja tutkijoita opetuksen kehittämiseen ja uudenlaisiin pedagogisiin 

ratkaisuihin.  (Järvelä, Häkkinen & Lehtinen 2006.) Tieto ei löydy enää tietosanakirjoista, 

viimeinen suomenkielinen tietosanakirja julkaistiin vuonna 2005. Sen jälkeen tietosanakirjojen 

tiedot on siirretty internetin useille eri sivustoille, merkittävimpänä niistä Wikipedia. 

Teknologia on osa koulutuksen arkipäivää, ja sen soveltaminen oppimiseen ja käytänteisiin on 

tullut jäädäkseen. Tulevaisuudessa ihmisten pitää hallita yhä enemmän moniselitteisyyttä ja 

ymmärtää yhä monimutkaisempia ongelmia. Kun kansiin painettu tieto oli luotettavaa, 

verkossa oleva on jatkuvassa muutoksessa. Haasteena onkin miettiä, millaista tietoa ja millä 

tavoin meidän tulisi kouluissa opettaa, minkälaisena näemme tulevaisuuden ja lasten 

tarvitsemat taidot. Työelämässä työkyky edellyttää jatkuvaa osaamisen ylläpitämistä ja sen 

kehittämistä - elinikäistä oppimista. Niiden valmiuksien harjoittelussa on tärkeätä, että koululla 

on käytössään ajantasaiset välineet ja että niitä on riittävästi. Opetettavat sisällöt, esimerkiksi 

eri ammattien edellyttämät tiedot ja taidot muuttuvat jatkuvasti ja oppilaiden olisi opittava 

motivoitumaan muutokseen ja jatkuvasti päivittämään tietojaan; opittava oppimaan (Rauste-

von Wright, von-Wright & Soini 2003, 227.) Ilman sujuvaa internetlukutaitoa on hankala tulla 

toimeen. 

Espo kirjoittaa Etelä-Saimaassa (3.2.2016) TNS Gallupin tekemästä tutkimuksesta, jossa 

kerrottiin yläkouluikäisten arvostavan verkosta löytyvää tietoa, jonka julkaisija on luotettava 

ja osta käy selvästi ilmi, onko kyseessä tosiasioihin perustuva uutinen, mielipide vai 

kaupallinen viesti. Valtaosa nuorista on törmännyt aineistoon, joka ei ole luotettavaa. Espo 

kirjoittaa, että perinteisen median rinnalle on noussut kasvava joukko myös sellaisia 

kilpailijoita, joiden keinona tai tavoitteena on harhaanjohtaminen ja vääristely. 

Vastaanottajan olisi pystyttävä arvioimaan informaatiotulvan keskellä kriittisesti niin tiedon 

sisältöä kuin lähdettäkin. Verkossa luodaan esimerkiksi markkinointiin uusia tapoja, joissa 

perinteisessä mediassa noudatetut rajat hämärtyvät. Internetissä kuka tahansa voi julkaista mitä 

tahansa, jolloin informaation laatu vaihtelee, ja tästä syystä informaation kriittinen arviointi on 
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erityisen tärkeää. Lukijan tulisi arvioida muun muassa informaation hyödyllisyyttä, kirjoittajan 

luotettavuutta ja argumentteja sekä informaation ajantasaisuutta. (Kiili 2017.) 

Huolimatta siitä, että TNS Gallupin tutkimuksen mukaan nuoret arvostavat uutista, josta 

selkeästi käy ilmi millainen uutinen on kyseessä, he kuitenkin käyttävät sosiaalista mediaa 

uutiskanavanaan. Tällöin uutisten luotettavuuden arviointiin saattaa omaa harkintaa ja 

kritiikkiä enemmän vaikuttaa kavereiden tykkäykset tai tapahtuneen huvittuneisuus. (Espo 

2016.) 

Opetuksen tietoteknistyminen vaatii paitsi laitteita kouluun, myös opettajien koulutusta. 

Opettajien keskuudessa on kuullut puhuttavan opetuksen eriarvoistumisesta: joidenkin 

opettajien mielestä suomalainen peruskoulu ei ole koskaan ollut niin eriarvoista kuin nykyisin, 

ja kuilun pelätään yhä levenevän. Kunnilla ja kouluilla on hyvin erilaiset resurssit tukea niin 

opettajien kuin oppilaiden siirtymistä tietoteknisempään opetukseen. Kouluihin tarvitaan paitsi 

laitteita, mutta ennen kaikkea opettajien tietoteknistä koulutusta ja heidän omaa 

mielenkiintoansa siirtyä pois perinteisestä kirjaopetuksesta. Haluaako kunta panostaa lähellä 

eläkeikää olevien opettajien koulutukseen, jos opettajat uransa loppupuolella eivät itsekään ole 

siitä kiinnostuneita? Opetuksen on mukauduttava yhteiskunnan ja sitä kautta oppimisen ja 

oppimisvälineiden muutokseen ja jokainen oppilas on oikeutettu saamaan hyvät eväät 

informaatiotulvan tulkintaan ja sen käsittelyyn. 

Tieto- ja viestintätekniikkaa tulisi toteuttaa monipuolisesti ja kattavasti niin opetuksessa kuin 

oppimisessakin kaikilla perusopetuksen luokka-asteilla. Hautaviita (2012, 55) tuo esille, että 

kun lapsi tutustutetaan tekniikkaan jo esi- ja alkuopetuksessa, hän osaa tietokoneen 

käynnistämisen ja sulkemisen sekä on tutustunut tietoteknisten laitteiden ja ohjelmien 

käyttöön. Tällöin tietoteknisten taitojen opetuskäyttö tukee lukemisen ja kirjoittamisen 

opiskelua sekä samalla ohjaa oppilasta kohti tietoteknisten perustaitojen hallintaa.  

Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää kuudesluokkalaisten internetlukutaitoja ja katsoa, onko 

niissä eroja kahden koulun sekä tyttöjen ja poikien välillä. Tutkimuksessa selvitetään myös, 

minkälaiset tiedonhaun ja tiedon arvioinnin taidot kuudennen luokan oppilailla on ja kuinka 

hyvin oppilaat osaavat valita annetun tehtävän kannalta sopivan hakutulosvaihtoehdon? 

Lisäksi selvitetään, kuinka hyvin oppilaat osaavat arvioida tiedon luotettavuutta ja 

puolueettomuutta? 
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2 INTERNETLUKUTAIDON KÄSITE JA LÄHIKÄSITTEET 

 

 

Luku- ja kirjoitustaidon käsite on muuttunut ja laajentunut koko 2000-luvun ajan ja 

yhteiskunnan lukutaitovaatimukset kasvavat jatkuvasti.  Lehtonen (1998) luettelee lukutaidon 

vaatimuksiin kuuluvan faktan ja fiktion lukeminen sekä painettuna että sähköisenä, tekstiä, 

kuvaa, ääntä ja liikettä yhdistävänä hypertekstinä. Lisäksi tarvitaan erilaisia tapoja lukea: 

nopeasti tietoa etsien, silmäillen ja selaten, tehokkaasti ja kriittisesti valikoiden, tietoja 

yhdistellen ja eritellen, syvällisesti pohtien ja johtopäätöksiä tehden, soveltaen ja uutta luoden. 

Toisin sanoen teknologia vaatii uusia ja tehokkaita lukemisen, kirjoittamisen ja 

kommunikoinnin taitoja sekä kykyä käyttää eri internetpalvelujen, kuten blogit, hakukoneet, 

Facebook, yhdistelmiä. 

2.1  MEDIALUKUTAITO 

Medialukutaitoa käytetään yleisnimityksenä puhuttaessa mediakasvatuksesta, jolloin 

pyrkimyksenä on edistää sekä median vastaanoton, että tuottamisen valmiuksia. Vastaavasti 

digitaalisista, tietokone- ja verkkolukutaidoista kiinnostuneet tutkijat korostavat uusien 

teknologioiden roolia informaatioyhteiskunnan kehityksessä. (Sormunen & Poikela 2008). 

Mediakasvatuksellinen lähestymistapa uusiin lukutaitoihin nostaa esiin kysymykset siitä, 

miten rakennetaan siltoja koulutiedon ja arkitiedon välille sekä vastaavasti, miten arkipäivän 

oppimista voitaisiin hyödyntää koulun seinien sisäpuolella. (Rantala & Korhonen, 2008.) 

Mediakasvatuksen piirissä onkin omaksuttu käsite media- ja informaatiolukutaidot (Sormunen 

& Heinström 2015). 

2.2  MOBIILIOPPIMINEN 

Mobiilioppimisen keskeisiä piirteitä ovat langattomuus ja liikkuminen: mobiililaitteet 

mahdollistavat joustavan opiskelun sellaisessa tilanteessa, joka on oppijan kannalta mielekäs 

ja tarkoituksenmukainen ja jossa hän voi olla yhteydessä muihin oppijoihin. Oppimisprosessin 

lisäksi mobiililaitteet tukevat myös opetustapahtumaa; opetus ja oppiminen eivät ole enää 

aikaan ja paikkaan sidottuja. (Manninen, Burman, Koivunen, Kuittinen, Luukannel, Passi & 

Särkkä 2007, 84–85.) 
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2.3  MONILUKUTAITO 

Monilukutaidolla tarkoitetaan erilaisten tekstien tulkitsemisen, tuottamisen ja arvottamisen 

taitoja, jotka auttavat oppilaita ymmärtämään monimuotoisia kulttuurisia viestinnän muotoja 

sekä rakentamaan omaa identiteettiään. Monilukutaito perustuu laaja-alaiseen käsitykseen 

tekstistä, kuten sanallisten, kuvallisten, auditiivisten, numeeristen ja kinesteettisten 

symbolijärjestelmien sekä näiden yhdistelmien avulla ilmaistua tietoa. Tekstejä voidaan tulkita 

ja tuottaa esimerkiksi kirjoitetussa, puhutussa, painetussa, audiovisuaalisessa tai digitaalisessa 

muodossa. (Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2014.) 

2.4  TOIMINNALLINEN JA DIALOGINEN LUKUTAITO 

Korhonen (2008) määrittelee toiminnallisen lukutaidon (functional literacy) valmiudeksi 

ymmärtää ja käyttää tieto- ja viestintäteknologiaa viestimiseen ja toimimiseen arkielämässä, 

kuten esimerkiksi kykyä toimia uusissa viestintäympäristöissä sekä tulkita mediatekstejä 

kriittisesti. Korhonen korostaa toiminnallisen lukutaidon olevan olennainen osa dialogista 

lukutaitoa, jonka merkitys ja tarve jää usein tunnistamatta. Se on inhimilliseen 

vuorovaikutukseen ja erityisesti toisia arvostavaan yhdessä olemiseen ja tekemiseen liittyvää 

potentiaalia.  

2.5  INTERNETLUKUTAITO 

Tässä tutkimuksessa käsitellään internetlukutaitoa, jolla kuvataan informaation etsinnän, 

hankkimisen, arvioinnin ja soveltamisen valmiuksia. Lisäksi se pitää sisällään myös 

tutkimukseni kannalta olennaisen tiedonhankinnan ja tiedon käytön näkökulman. 

Internetlukutaidosta puhuttaessa käytetään myös nimeä informaatiolukutaito, joka on yksi 

uuslukutaitokäsitteistä. Tällä korostetaan näkemystä, ettei mekaaninen luku-, kirjoitus- ja 

laskentataito ole riittävä oppimistavoite tietoyhteiskunnassa. (Sormunen & Poikela 2008.) 

Kasvatustieteissä, ja erityisesti lukemisen tutkimuksen piirissä, internetlukutaitoa käsitellään 

myös termien akateemiset tekstitaidot tai internetlukeminen (online reading) alla (Sormunen 

& Heinström 2015). Internetlukemisen luetun ymmärtäminen –termi on korvattu 

internetlukemisen ja -tutkimuksen uusi lukutaito –termillä. Uusi termi on tarkempi ja tuo 

paremmin esiin internetlukemiselle ominaisen luonteen, kuten taitoja tiettyjen teknologioiden 

osalta (esim. hakukoneet) sekä hakutulosten luotettavuuden arvioinnin. (Leu, Forzani, Rhoads, 
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Maykel, Kennedy & Timbrell 2014, 2–3.) Internetlukeminen on nopeasti muuttuva, mikä tuo 

omat haasteensa teorian kehittämiselle.  

Internetlukemisen ja perinteisen, painetusta tekstistä käsin tapahtuvan lukemisen eroista 

löydetään kolme selkeää eroavaisuutta. Ensinnäkin internetlukeminen määritellään 

itseohjautuvaksi lukemiseksi, jossa henkilö itse valitsee luettavat tekstiosat ja etenemisensä 

tekstissä useiden eri linkkien kautta keräten samalla informaatiota. Toiseksi jokaisella 

internetlukijalla on oma yksilöllinen polku linkkien ja tekstien läpi. Kolmanneksi 

internetlukeminen nähdään ennemminkin yhteisöllisenä ja sosiaalisena tapahtumana kuin 

henkilökohtaisena ja yksilöllisenä prosessina. Yhteisöllinen internetlukeminen tarjoaa 

enemmän mahdollisuuksia ideoiden syvempään etsintään ja erilaisiin näkökulmiin. (Leu, 

McVerry, O’Byrne, Kiili, Zawilinski, Everett-Cacopardo, Kednnedy & Forzani 2011, 8.) 

Karjalainen ja Salomäki (2008) huomioivat Informaatiomäärän lisääntymisen ja internetin 

kasvavan merkityksen tiedonlähteenä vaativan lukijoilta entistä parempia tiedonhakutaitoja. 

Internetistä on helppo löytää tietoa, mutta usein ongelmana on löydetyn tiedon sopivuus 

käsiteltävään aiheeseen, samoin kuin sen laatu ja ajanmukaisuus. Kuitenkin vasta tiedontarpeen 

tunnistamisen jälkeen henkilö kykenee hakemaan tarvittavaa tietoa ja arvioimaan sitä 

kriittisesti. Kiili (2008) korostaakin, että etsiessään informaatiota internetistä, lukijan on 

hallittava erilaisia tiedonhaun strategioita, kyettävä muodostamaan sopivia hakulausekkeita 

sekä rajaamaan tiedonhakuaan.  

Lukutaitokäsitteitä on siis useita ja niissä on myös paljon sisällöllistä päällekkäisyyttä. 

Tietoyhteiskuntaan liitettävät mediavalmiudet, kuten medialuku- ja kirjoitustaito, erottuvat 

Hautaviitan (2012, 60) mukaan muista tietoyhteiskuntataidoista ja koulutuksesta niiden 

moniulotteisuudella. Hautaviita painottaa mediavalmiuksien puutteen ja sen myötä syntyvän 

mediataidottomuuden voitavan pitää yhtenä keskeisistä esteistä yksilö- ja yhteiskuntatason 

kehitykselle samalla tavoin kuin esimerkiksi sosiaalisen, taloudellisen ja poliittisen kehityksen 

edistämiseen tähtäävien toimien toteuttamiselle. Keskustelua uusista lukutaidoista käydään siis 

monista eri näkökulmista. Vaikka erilaisten lukutaitomääritelmien painopisteissä on eroja, 

voidaan lukutaitokeskustelun katsoa liittyvän siihen, miten kasvaa ja kasvattaa lukutaitoiseksi 

informaatioyhteiskunnassa. (Rantala & Korhonen, 2008). 
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3  INTERNETLUKEMISEN VAIHEET 

 

 

Kiili ja Laurinen (2008) viittaavat Leun ym. (2004) tekemään määrittelyyn internetlukemisesta 

ja sen keskeisistä prosesseista. He tarkastelevat internetlukemista osana laajempaa uusien 

tekstitaitojen teoriaa (New Literacies), jossa internettekstit nähdään muuttuvina, joustavina ja 

toisiinsa linkitettyinä hyperteksteinä ja joiden lukeminen vaatii korkeamman asteen 

ajattelutaitoja. Lukijan tulee etsiä vastausta ongelmaansa hyödyntämällä useita eri lähteitä, 

jotka voivat olla muodoltaan niin kirjoitettua kieltä, ääntä, kuvaa kuin liikkuvaa kuvaa. 

Yksittäisen nettisivun lukeminen ei siis täytä internetlukemisen piirteitä, sillä se on teksti, jossa 

ei ole yhteyttä muihin teksteihin, eikä lukija pysty tekstiin itse vaikuttamaan. Hypertekstejä 

lukiessa lukijalle jää vastuu siitä, mitä informaatiota lukee ja millä perusteella valitsee tekstit, 

kun taas perinteisessä kirjoitetussa tekstissä kirjoittaja on tehnyt tiedon osalta päätökset 

puolestasi (Kiili, Laurinen & Marttunen 2009). 

Internetlukeminen voi olla sekä yksilöllistä että yhteisöllistä. Muun muassa Kiili, Laurinen, 

Marttunen ja Leu (2012) ovat tutkineet yksilöllistä ja yhteisöllistä lukemista lukioikäisten 

tiedonhaun kautta. Yksilöllisessä lukemistilanteessa monet opiskelijat keskittyvät informaation 

poimimiseen, kun taas yhteisöllisessä lukemisessa tuetaan sisältöjen syvällisempää tarkastelua. 

Yhdessä lukemisen tavoissa on kuitenkin suuria vaihteluita: osa pareista kykeni rakentamaan 

tietoa aktiivisesti yhdessä, kun taas toiset parit suosivat jopa hiljaa lukemista. 

Internetlukemisessa on tärkeää kyetä rajaamaan ongelma sekä lukea ja kohdistaa löydetty 

informaatio olemassa oleviin tarpeisiin. Kiili ym. (2009a) esittää lukijan vastuun luettavasta 

materiaalista lisäävän kognitiivista kuormitusta, mikä puolestaan huonontaa lukemisen 

suorituskykyä. Kiilin mukaan internetlukijoiden pääpaino on keskittynyt ylläpitämään 

orientaatiota niin internetsivuston rakennetta kuin sen sisältöäkin kohtaan. Opiskelijoiden 

internetlukemista voidaankin tukea jäsentämällä annetut tehtävät erillisiin työvaiheisiin ja 

linkittämällä lopuksi työvaiheet mielekkääksi kokonaisuudeksi. Internetlukemisen viisi 

keskeistä prosessia ovat Leun ym. (2004; 2011) mukaan tiedontarpeen määrittely, tiedonhaku, 

informaation arviointi, eri lähteistä löytyvän informaation yhdistäminen ja tiedon jakaminen 

muille. Internetlukemisen eri vaiheet, yhdessä kysymysten asettamisen kanssa, luovat perustan 

internetlukemisen prosesseille. Tutkimuksissa on huomattu, ettei esimerkiksi yläkoululaisilla 

ole tarpeeksi taitoa käyttää internetiä paikantamaan tietoa, joka vastaa heidän tarpeitaan (Leu 
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ym. 2011, 6). Onnistunut internetlukeminen mahdollistaa lukijan käyttämään erilaisia 

kommunikointikanavia, joiden avulla lukija voi peilata omia ajatuksiaan internetistä löydetyn 

aineiston pohjalta ja jakaa opittuja asioita muiden käyttäjien kanssa (Kiili & Laurinen 2008).  

3.1  TIEDONTARPEEN MÄÄRITTELY JA TIEDONHAKU 

Keskeinen asia tiedon tarpeen määrittelylle on se, millä tavoin määrittelyyn liittyvät 

kysymykset rajataan ja millä tavoin ne ymmärretään (Leu ym. 2014, 3). Tiedontarpeen 

määrittely ja kysymysten asettaminen luovat perustan muille internetlukemisen prosesseille ja 

lukijan asettamat kysymykset ohjaavat sitä, millaisia internettekstejä etsitään ja miten 

löydettyjä tekstejä prosessoidaan. (Kiili & Laurinen 2015, 256–257.)  

Sormunen ja Heinström (2015) kuvaavat tiedonhaun haasteellisuutta oppimisen näkökulmasta: 

1) Tiedonhakemista voi oppia tehokkaasti vain mielekkään oppimistehtävän puitteissa, mikä 

on tilannekohtaisten ongelmien ratkaisussa hankittua kokemustietoa. 2) Tiedonhaku edellyttää 

taitoa hallita prosessiin liittyvää epävarmuutta, kuten tiedonhankintakanavien runsautta, 

hakujen muotoilun ongelmia ja vaikeus tulkita lähteitä. 3) Tiedonhaussa ei ole ehdottomia 

oikeita toimintatapoja vaan kulloisessakin tilanteessa toimivinta ratkaisua on haettava 

yrityksen ja erehdyksen kautta. 

Sormunen (2015) tuo esille tiedonhakuun liittyviä erilaisia profiileita. Strategiset ja syväoppijat 

näkevät vaivaa löytääkseen hyviä lähteitä ja analysoidakseen niiden sisältöä. Surffarit ovat 

puolestaan pintaoppijoita, jotka eivät panosta tiedonhakuun, vaan he yksinkertaistavat 

informaatiolukutaidon hakutaidoksi eivätkä koe mielekkääksi harjoittaa lähteiden arvioinnin ja 

käytön valmiuksiaan. Kiilin ja Laurisen (2015) tekemä tutkimus osoitti, että joillakin 

opiskelijoilla oli vaikeuksia löytää relevanttia informaatiota, oli kyse sitten yksilöllisestä tai 

yhteisöllisestä lukemistilanteesta. Opiskelijoilla saattoi mennä jopa puolet ajasta olennaisen 

informaation etsimiseen. Lisäksi tutkimus osoitti, että mitä enemmän opiskelijat tekivät 

erilaisia tiedonhakutoimintoja yksilöllisessä lukemistilanteessa, sitä vähemmän he poimivat 

keskeisiä ajatuksia lukemastaan. Sormunen ja Poikela (2008) tuovatkin esille heikkojen 

tiedonhakutaitojen olevan yhteydessä siihen, että opiskelijat kävivät menestyneitä useammin 

sivuilla, jotka arvioivat epäolennaisiksi. Tehottomat ja kehittymättömät tiedonhankinnan ja -

käytön valmiudet aiheuttavat myös todennäköisemmin tiedon plagiointia.  

Leu ym. (2011, 7) korostavat, että onnistunut internetlukeminen vaatii kykyä löytää juuri se 

tietty informaatio, joka vastaa lukijan tarpeisiin. Taitavat internetlukijat suunnittelevat, 
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tarkkailevat ja säätelevät omaa toimintaansa ja heidän internetlukemisensa on ennakoivaa ja 

tehtävän vaatimukset huomioivaa. He arvioivat hakukyselyiden toimivuutta ja valikoivat 

hakutulosten linkkejä niiden hyödyllisyyden mukaan. Kiili (2009a) tuo esille termin ”re-access 

strategy”. Sillä tarkoitetaan sitä, että taitavat lukijat käyttävät hyödyksi hakukoneita, URL-

osoitteita sekä kirjanmerkkejä ja pitävät useampaa välilehteä auki saman aikaisesti voidakseen 

helpommin palata löydettyyn tietoon. Tällä menetelmällä lukijat voivat helpommin käsitellä 

useita eri dokumentteja ja lisäksi se helpottaa monista eri lähteistä löydettyjen tietojen vertailua 

ja arviointia. Heikot tiedonhaun strategiat johtavat siihen, että opiskelijat joutuvat käyttämään 

tiedonhakuun paljon aikaa. Heikommat lukijat käyttävät yksinkertaisempia hakusanoja sekä 

toistavat tehottomia hakukyselyitä ja valitsevat linkkejä ilman suurempaa harkintaa. (Kiili 

2012, 59–60.) Lisäksi he siteeraavat hakutuloksia sellaisenaan, eivätkä varmista niiden 

asianyhteyttä tai luotettavuutta yhtä usein kuin taitavat lukijat. 

Tiedonhaun ongelmat liittyvät siis muun muassa hakukyselyiden muotoilemiseen, 

hakukoneiden toiminnan ymmärtämiseen ja hakutulosten analysointiin. Kiili ym. (2009a) 

huomioi tutkimuksissa tulleen esiin, että jos opiskelijalla oli vaikeuksia tehokkaiden 

hakusanojen muodostamisessa, sillä oli negatiivinen vaikutus koko lukemisprosessiin. Lisäksi 

on huomioitava, että olennaisen tiedon etsimiseen tarvitaan sekä aiempaa tietämystä aiheesta, 

että kokemusta internetin käytöstä. Kiili ja Laurinen (2008) tuovatkin esille juuri tämän 

teknisen näkökulman; tiedonhaun haasteet voivat siis liittyä myös hakukoneiden toiminnan 

ymmärtämiseen. Tutkimuksissa esiin tulleet hakukoneiden ja tietokoneen käyttötaitojen 

heikkoudet osoittavat opiskelijoiden tarvitsevan ohjausta systemaattisempaan tiedonhaun 

suunnitteluun ja hakukyselyiden kehittämiseen tiedonhaun aikana (Kiili 2012, 61). 

3.2  TIEDON ARVIOINTI 

Kun tiedonhaku on tuottanut joukon potentiaalisesti käyttökelpoisia lähteitä, päästään 

tiedonkäytön vaiheeseen. Onnistuneen internetlukemisen kolmannella määritelmällä 

tarkoitetaan kriittistä kykyä arvioida informaatiota tarkkuuden, luotettavuuden ja 

puolueellisuuden näkökulmista useita lähteitä samanaikaisesti käyttäen (Leu, ym. 2011, 7). 

Opiskelijoiden tiedon kriittiseen arviointiin vaikuttaa se, kuinka aktiivisesti he arvioivat 

informaatiota ja kuinka monipuolisia arviointistrategioita he käyttävät. Kiili ja Laurinen (2015) 

erittelevät seuraavanlaiset arviointiprofiilit kuvaamaan opiskelijoiden välisiä eroja 

informaation arvioinnissa: informaatiota monipuolisesti arvioivat lukijat, relevanssin 
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arviointiin keskittyvät lukijat, suppeasti informaatiota arvioivat lukijat, disorientoituneet lukijat 

sekä kritiikittömästi informaatioon suhtautuvat lukijat.  

Informaatiota monipuolisesti arvioivat lukijat käyttävät kognitiivisesti vaativia 

arviointistrategioita, kuten argumentoinnin ja kahden tai useamman tekstin arviointia. 

Relevanssin arviointiin keskittyvät lukijat tarkkailivat lähteiden hyödyllisyyttä, mutta he eivät 

arvioineet tiedon luotettavuutta yhtä usein eikä heidän käyttämänsä arviointistrategiat olleet 

yhtä monipuolisia kuin informaatiota monipuolisesti arvioivilla lukijoilla. Suppeasti 

informaatiota avioivat lukijat eivät juuri koskaan arvioineet tiedon luotettavuutta. Lisäksi he 

lukivat hieman enemmän tekstejä, joiden julkaisijaa voitiin pitää luotettavuudeltaan 

kyseenalaisena, ja myös tiedon merkityksellisyyttä he arvioivat vähemmän kuin informaatiota 

monipuolisesti ja relevanssin arviointiin keskittyvät lukijat. Disorientoituneilla lukijoilla oli 

vaikeuksia löytää olennainen tieto internetistä, ja he käyttivätkin vähemmän aikaa tekstien 

lukemiseen kuin muut opiskelijat. Lisäksi heillä meni enemmän aikaa kysymysten muotoiluun 

ja hakutulosten selaamiseen kuin muilla arviointiprofiilien opiskelijoilla. Kritiikittömästi 

informaatioon suhtautuneet lukijat lukivat muita enemmän sellaisia internetsivuja, joiden 

luotettavuutta voidaan pitää melko kyseenalaisina. Vaikka kritiikittömät lukijat käyttivät 

enemmän arvioinnin strategioita kuin suppeasti informaatiota arvioivat ja disorientoituneet 

lukijat, heillä oli vaikeuksia käyttää niitä rakentavasti. (Kiili & Laurinen 2008, Kiili ym. 2008, 

86–91.) Kiili ym. (2009a) huomauttaa, ettei lukemisstrategiat suinkaan aina ole onnistuneita, 

eivätkä ne välttämättä johda parempaan tekstinymmärtämiseen. Yhtenä syynä tähän on 

strategioiden kontekstisidonnaisuus. Kiili kuitenkin muistuttaa hyvän lukijan arvioivan 

oppimistaan suunnittelemalla strategiat, mukauttamalla toimintaansa ja arvioimalla 

saavutuksiaan. 

Kun lukija arvioi tiedon laatua ennakoivasti, hänellä voi olla ennakkoarvio nettisivusta jo ennen 

sen avaamista.  Ennakkoarvio ohjaa päätöksentekoa ja perustuu henkilön tietämykseen, 

kokemuksiin, suosituksiin tai hakutulosten antamiin tietoihin. Tiedon ennakoivaa arviointia 

voidaan tarkastella kahdesta näkökulmasta: Millä tavoin opiskelijat arvioivat tiedon 

uskottavuutta ja tiedon merkityksellisyyttä. Uskottavuudella tarkoitetaan sitä, huomioiko lukija 

luotettavat ja epäluotettavat tiedot toisistaan, kuten esimerkiksi kirjoittajan tai julkaisijan 

luotettavuuden. Merkityksellisyys puolestaan lähtee siitä, erottaako lukija olennaisen tiedon 

epäolennaisesta, millainen tieto on relevanttia juuri sillä hetkellä. (Kiili ym. 2009a.) 
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Kun uusi nettisivu on avattu, arviointi tehdään tietojen luonteen, käytettyjen lähteiden ja 

tiedonhakijan aiemman tietämyksen perusteella. Arviointi puolestaan ohjaa 

tiedonhakuprosessia. Ne, jotka arvioivat tiedon paikkansapitävyyttä käyttämällä useita lähteitä 

ja keskittyivät sisällön merkitykseen, käyttivät yksityiskohtaista valmistelua 

tiedonhakukeinona. Tällöin käyttäjä yrittää yhdistää useilta eri nettisivuilta saatavan 

informaation vastaamaan omiin tarpeisiinsa. Vastaavasti, jos käyttäjä yrittää sovittaa yhteen 

vanhaa ja uutta tietoa, hän yrittää löytää vain muutaman olennaisen nettisivun ja arvioi tiedon 

paikkansapitävyyden ilmoittamalla sen lähdeluettelossa. (Kiili ym. 2008, 78–79.) 

3.2.1 Tiedon luotettavuuden arviointi 

Tiedon luotettavuuden arvioinnissa Kiili ym. (2008, 77) korostavat kriittisen ajattelun 

tärkeyttä, sillä internetissä on paljon puolueellista ja harhaanjohtavaa tietoa. Kriittinen ajattelu 

käsittää asiantuntijan, tekstin laadun, tyylin ja tekstissä esitettyjen tietojen 

paikkansapitävyyden arviointia sekä sen, mikä tekstin tarkoitus ylipäätään on. Riittääkö 

luotettavuuden arviointiin, että teksti näyttää luotettavalta? Onko tekstissä kirjoitusvirheitä? 

Onko sivusto eettisesti arveluttava, tuodaanko selvästi esille vain tietty näkökulma? Osataanko 

arvioida, millainen on kirjoittajan suhde kirjoitettavaan aiheeseen? Tarvittaessa hyvä 

internetlukija vertaa erilaisten tekstien tyylejä ja peilaa niitä omaan tiedontarpeeseen 

(Sormunen & Poikela, 2008). Informaation merkityksellisyyttä voidaan määritellä eri tavoin. 

Merkitys voi olla linkki kysymysten ja muun aineiston välillä tai se voi olla käyttäjälähtöinen 

eli apukeino henkilön omille johtopäätöksille. Käyttäjälähtöiset merkitykset voidaan jakaa 

kolmeen ryhmään: Kognitiivinen merkitys viittaa siihen, kuinka hyvin aineisto vastaa lukijan 

tiedontarpeeseen sekä kuinka ymmärrettävää tieto on. Tilanteeseen sidottu merkitys liittyy 

johonkin tiettyyn tehtävään ja henkilön omaan tulkintaan siitä ja motivoiva merkitys käsittää 

lukijan tarkoitukset ja tavoitteet. (Kiili ym. 2008, 77.) 

Coiro (2008) on tutkinut seitsemäsluokkalaisten kykyä arvioida tiedon tarkkuutta, 

luotettavuutta ja puolueettomuutta. Hän huomasi oppilaiden olevan huolissaan enemmänkin 

sisällön merkityksellisyydestä kuin sen uskottavuudesta ja luotettavuudesta, ja samanlaiseen 

päätelmään on tullut myös Kiili ym. (2008, 81) tutkiessaan nuorten internetlukemista. Coiron 

(2008) mukaan oppilaat harvemmin huolehtivat lähteiden ominaisuuksista, kuten kirjoittajasta 

ja tapahtumapaikoista, joista kuitenkin voisi päätellä ja arvioida lähteen luotettavuutta. Kun 

oppilaat selittivät lähteiden arviointia ja puolueettomuutta, niin selitykset olivat usein 

epämääräisiä, pinnallisia ja puutteellisesti perusteltuja. 
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Mikkonen (2015) puhuu tiedon arvioinnin yhteydessä tiedon pätevyydestä. Sillä tarkoitetaan 

turvautumista sellaisiin lähteisiin, jotka vaikuttavat itsestään luotettavilta, kuten esimerkiksi 

järjestöjen kirjoittamat materiaalit. Myös Kiili ym. (2008, 86–87) tuovat esille huomion, että 

pisimpään luetaan tunnetuimpia sivuja, kuten esimerkiksi Suomen lastensuojeluliiton sivuja. 

Seuraavana tulivat sivut, joissa julkaisijana oli jokin asiantuntija taho. Lisäksi huomiota 

kiinnitti se, että tiedon arvioinnissa luotettiin paljon Wikipediaan, tutkimukseen osallistuneista 

oppilaista peräti 80 % käytti sitä arvioinnin lähteenä. Toinen yleinen tapa perustella lähteitä on 

Mikkosen (2015) mukaan tiedon paikkansapitävyys lähteen puolueettomuuteen vedoten. Hän 

lisää, että erityisesti nettitiedon puolueettomuuden arviointi on tutkimuksissa näyttäytynyt 

ongelmallisena, mutta sen sijaan kirjat on nähty yleensä selvästi puolueettomina. Myös 

henkilön omilla kokemuksilla on merkitystä tiedon luotettavuuden arviointiin. 

3.2.2 Internetsivujen arvioinnin suhde tiedonhakutaitoihin 

Riittämätön sivujen arviointi näyttää olevan yhteydessä myös heikkoihin tiedonhakutaitoihin. 

Joillekin oppilaista olennaisten sivujen arviointi on riittämätöntä. Nämä oppilaat eivät 

miettineet hakusanojen asiayhteyttä selaillessaan hakutuloksia ja he saattoivat toistuvasti avata 

epäolennaisia sivuja. Oppilaat eivät myöskään miettineet toimintaansa ja muuttaneet 

hakutapaansa tai muokanneet hakukysymyksiään. Näille heikoimmille oppilaille tyypillistä oli 

myös se, että he useimmiten avasivat hakutuloslistan ensimmäisen linkin, koska olettivat 

hakukoneiden toimivan siten, että listan ensimmäisenä on olennaisimmat ja luotettavimmat 

linkit. Kaiken kaikkiaan näyttää siltä, että opiskelijat arvioivat tiedon tarpeellisuutta enemmän 

kuin tiedon luotettavuutta. (Kiili ym. 2008, 90.) Opettajat saattavat olettaa oppilaiden olevan 

taitavia internetin käyttäjiä ja pystyvän hyödyntämään sähköisiä työkaluja. Kiilin (2009a) 

tutkimuksesta käy kuitenkin ilmi, että vain pieni osa oppilaista pystyi hyödyntämään 

mahdollisuutta pitää saman aikaisesti avoinna useampia ikkunoita, jotta voisivat helpommin 

verrata informaatiota toisiinsa (re-access). Ne oppilaat, jotka käyttivät kyseistä ominaisuutta, 

pystyivät kontrolloimaan tiedonhaku- ja lukuprosessia tehokkaammin. Informaatiolukutaidon 

edistämisen lupaavimpana polkuna hyvät tiedonhankinnalliset käytännöt ja niihin 

harjaantuminen. 

Mikkonen (2015) kertoo lukiolaisille vuonna 2012 tehtyjen haastatteluiden perusteella 

nousseen esiin tietokäsityksiin liittyviä tulevaisuuden haasteita. Suurimmalla osalla oppilaita 

oli heidän omien sanojensa mukaan vaikeuksia arvioida lähteiden pätevyyttä ja luotettavuutta. 

Monilla ryhmillä tämä oli merkittävin haaste annetun koulutehtävän teossa. Koulun tarjoamat 
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erilliset ohjeet nettitiedon arviointiin eivät näin olleet riittäviä ja tulevaisuudessa tulisikin 

kiinnittää suurempaa huomiota tiedon arviointitapojen monipuoliseen opettamiseen.  

3.3  TIETOJEN YHDISTÄMINEN 

Perinteisen, lineaarisen lukemisen, haasteena on pidetty yksittäisten tietojen yhdistämistä, sillä 

se vaatii, että lukija on tietoinen itse lukuprosessista ja osaa yhdistää lukemansa taustatietoon, 

mitä itsellä on. Internet tuo kuitenkin lisähaasteita useiden eri mediamuotojen ja lähteiden 

rajattoman määrän vuoksi. Internetlukeminen vaatiikin kykyä lukea ja yhdistää tietoa useista 

erilaisista internetlähteistä. (Leu ym. 2014, 3.) Koska tekstit voivat olla tyyliltään tai 

rakenteeltaan hyvinkin erilaisia, ei kokonaiskuvan luominen ole aina helppoa. Miten eri tekstit 

tukevat toisiaan ja millaista ristiriitaista informaatiota ne mahdollisesti sisältävät?  

Sormunen (2015) kuvailee kasvatustieteen piirissä muotoutunutta tutkimusyhteisöä, jonka 

kiinnostus kohdistuu lähdekirjoittamiseen oppimistehtävänä (reading-to write tasks). 

Tutkimuksissa on selvitetty oppijoiden selviämistä tehtävistä, joissa on yhdistettävä tietoa 

useasta annetusta lähteestä. Tutkijat ovat analysoineet millä tavalla koehenkilöt ovat valinneet, 

tulkinneet ja muokanneet informaatiota. Tutkimuksissa huomattiin erityisesti edistyneen 

kirjoittajan hyödyntävän lähteiden lisäksi myös omaa aiempaa tietämystään aiheesta ja 

käsitystään tekstin ajatellun kohderyhmän diskursiivisista käytännöistä.  

Argumentointikaavion laatiminen voi jäsentää opiskelijoiden lukemista ja helpottaa tiedon 

tiedonhakua ja -yhdistämistä. Samalla se edistää myös käsitteiden pohtimista sekä 

argumentaatioisen tekstin kirjoittamista. Kiilin ja Laurisen (2008) tutkimuksessa 

opiskelijaparit, jotka tekivät lukemisen aikana muistiinpanoja, käyttivät enemmän aikaa 

tiedonhakuun kuin ne, jotka laativat lukemisen aikana argumentaatiokaavion. Kun 

tiedonhakuun käytetään vähemmän aikaa, jää enemmän resursseja keskittyä opiskeltavaan 

sisältöön. Opiskelijoiden oletettiin käyttävän aiemmin kirjattuja tietoja 

argumentaatiokaavioon, mutta yllättäen opiskelijat eivät hyödyntäneet kaavioon kirjattuja 

käsitteitä tiedonhaussa ja näyttääkin siis sitä, että opiskelijat tarvitsevat ohjausta siihen, miten 

he voivat hyödyntää aikaisempaa tietoa tiedonhaussa.  

3.4  TIEDON KOMMUNIKOINTI MUILLE 

Yhteisöllinen lukeminen tukee syvällistä sisällön prosessointia, mutta kaikki eivät välttämättä 

osaa hyödyntää yhteisöllisen työskentelyn mahdollisuuksia. Kiili ja Laurinen (2008) ovat 
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tutkimuksessaan havainneet opiskeluparien erilaiset lukemisen tavat, jotka voitiin jakaa 

seuraaviin lukijatyyppeihin: 1) Yhteisölliset tiedonrakentajat, jotka käyttivät syvällisiä sisällön 

prosessoinnin strategioita vastavuoroisesti. Tällaiset lukijat poimivat ideoita internetsivuilta, 

esittivät ja kehittivät argumentteja ja esittivät kysymyksiä. 2) Yhteisölliset lukijat poimivat 

informaation internetsivuilta ja yhdistivät oman aikaisemman tiedon luettuun. 3) Yksilöllistä 

ja yhteisöllistä lukemista yhdistelevät lukijat käyttivät yhteisölliseen sisällön prosessointiin 

noin puolet ajasta ja loput yksilölliseen sisällön prosessointiin ja hiljaa lukemiseen. 4) 

Yksilöllisesti orientoituneet lukijat prosessoivat sisältöjä eniten hiljaa lukien ja 5) hiljaa lukijat 

prosessoivat sisältöjä itsekseen ja jakoivat ajatuksia lukemastaan toisilleen vain harvakseltaan. 

Yhteisöllisille lukemistavoille oli ominaista sisältöjen prosessoinnin vastavuoroisuus, kun taas 

yksilöllisissä lukemistavoissa toinen opiskelija otti vastuun sisältöjen prosessoinneissa (Kiili 

& Laurinen 2008). 

Viides internetlukemisen keskeinen prosessi käsittää löydetyn tiedon jakamisen muille: 

internet tarjoaa erilaisia sosiaalisia kommunikointikanavia, joiden avulla lukijat voivat jakaa 

internettekstien herättämiä ajatuksia muiden kanssa. Tällaisia kommunikointikanavia ovat 

muun muassa blogit, wikit ja keskustelupalstat. (Kiili & Laurinen 2015.) 

Limbergin (1997, 1999) saamat tutkimustulokset vahvistavat, että oppilaiden aktiivinen 

yhdessä tekeminen johtaa tuloksekkaampaan tiedonhankintaan, kehittyneempään 

tiedonkäyttöön ja parempiin oppimistuloksiin. Lisäksi Limberg muistuttaa oppilaiden 

saavuttaneen yksin keskimäärin parempia hakutuloksia kuin ryhmässä, mutta tällöin ei ollut 

eroja oppimistulosten suhteen. Onkin hyvä muistaa kontekstuaalisten ja tilannekohtaisten 

tekijöiden aiheuttavat vaihtelua. Oppilaiden sijoittaminen ryhmiin tekemään yhdessä annettua 

tehtävää ei johda automaattisesti tuloksekkaaseen vuorovaikutukseen ja tarkoituksenmukaisiin 

oppimistuloksiin. 
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4 INTERNETLUKUTAITO KOULUSSA 

 

 

Perinteinen luokkaopetus voi pahimmassa tapauksessa perustua pelkän teoriatiedon 

välittämiseen ja sen muistamisen kontrolliin, jolloin vaarana on oppimisen jääminen alhaiselle 

tasolle niin kognitiivisella kuin tiedollisellakin ulottuvuudella. Perinteistä kouluopetusta onkin 

kritisoitu siitä, että siinä on keskitytty pääasiassa vain muodollisen tiedon, kirjatiedon 

opettamiseen. (Manninen ym. 2007, 53.) Nykyajan opiskeluvaatimukset edellyttävät kuitenkin 

laaja-alaista tieto- ja viestintätekniikan asioiden hallintaa.  

Kiili, Laurinen ja Marttunen (2008, 76–77) korostavat koulun huomioimista saatavilla olevista 

resursseista. Kun internetin informaatiotarjonta on kaikkien ulottuvilla, ei koulukaan voi jättää 

huomiotta saatavilla olevien internetresurssien käyttöä. Informaatioteknologian nopea kehitys 

edellyttää entistä monipuolisempia lukutapoja. Kriittinen ajattelu, joka koostuu päättelystä, 

arvioinnista, tulkinnasta, analyysistä, selityksestä ja itsearvioinnista, on yksi tärkeimmistä 

taidoista lukiessamme internetin monesti jopa harhaanjohtavaa tietoa. Lisäksi kriittisen 

ajattelun taito voi olla myös luonteenpiirre, jolloin henkilö on luonnostaan systemaattinen, 

analyyttinen, tiedonhaluinen ja avarakatseinen. 

Informaatiotarjonnasta on tullut osa oppilaiden arkipäivää, ja vuoden 2016 

opetussuunnitelmatyössä on asiaan kiinnitetty huomiota korostamalla monilukutaitoihin 

liittyviä oppimistavoitteita (Sormunen & Heinström 2015). Sormunen ja Poikela (2008) 

näkevät opetuksen haasteen olevan oppijoiden tiedonhankinnan taitojen ja käytäntöjen 

kehittäminen oppimista tukeviksi. Oppilailla on usein vaikeuksia löytää, arvioida ja soveltaa 

opiskelutehtävissä tarvittavaa informaatiota. Monet asiantuntijat esittävät saman tyyppisiä 

käsityksiä siitä, minkälaista oppimista ja opetuskäytäntöjä teknologian avulla pitäisi tukea: 

oppilaiden keskinäistä yhteistyötä, työskentelyn kohdistumista tiedon etsintään, kehittelyyn ja 

jakamiseen, tutkimustyyppisiä pitkäjänteisiä tehtäviä, autenttisten ja avointen ongelmien 

käsittelyä sekä oman toiminnan kriittistä arviointia (Ilomäki & Lakkala 2008).  

Hautaviita (2012, 51) huomioikin lasten ja nuorten erilaiset lähtökohdat tieto- ja 

viestintätekniikan käyttöön. Heidän joukossansa on sekä noviiseja, joilla ei juurikaan ole 

aiempaa kokemusta tietotekniikkaan, sekä kokeneita käyttäjiä, joille tietotekniikka on luonteva 

osa arkea. Lisäksi on myös nuoria, joilla tietokoneen käyttö sisältää paitsi pelaamisen, myös 
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lähes kaiken sosiaalisen kanssakäymisen. Hautaviita korostaa paitsi koulun, myös kasvattajien 

vastuuta ohjata lapsia ja nuoria oikeaan suuntaan, sillä sosiaalisten taitojen huomioimista ei 

tule unohtaa tietokoneen käyttötaitoja harjoitellessa. 

Koululaiset hakevat tietoa ja opastusta arjen ongelmiin esimerkiksi sosiaalisesta mediasta ja 

Wikipediasta ja näiden palvelujen arkikäyttö vaikuttaakin sekä välillisesti että suoraan myös 

koulujen opetukseen (Mikkonen, 2015). Kuitenkin tutkimuksissa on huomattu, etteivät nuoret 

ole kovin taitavia internetlukemisessa ja ongelmia on erityisesti tiedon sijoittamisessa ja sen 

kriittisessä arvioinnissa. Internetissä kuka tahansa voi julkaista mitä tahansa, ja tieto voi olla 

epätarkkaa tai jopa harhaanjohtavaa. Uudet tekstitaidot (new literacy) samoin kuin TVT-taidot 

ylipäätään, ovat entistä tärkeämmässä osassa elämän eri osa-alueilla.  Leu ym. (2011, 5) 

korostaa, että ne yksilöt ja yhteisöt, jotka kykenevät tunnistamaan tärkeimmät ongelmat, 

löytämään hyödyllisen tiedon nopeimmin, kykenevät kriittisesti arvioimaan informaatiota, 

yhdistävät tietoja parhaalla mahdollisella tavalla kehittääkseen parhaan lopputuloksen ja 

lopulta käyvät lopputulokset läpi muiden kanssa, pärjäävät myös tulevaisuudessa. Yksilölliset 

erot nuorten tietoteknisissä taidoissa ovat suuria ja ne on pyritty ottamaan huomioon vuoden 

2016 opetussuunnitelmassa. Millä tavoin koulut edistävät oppilaiden tietoteknisiä taitoja? 

4.1  OPETTAJIEN OPPIMIS- JA TIETOKÄSITYSTEN MERKITYS TEKNOLOGIAN 
OPETUKSESSA 

Opettajan oppimis- ja tietokäsitysten sekä tietotekniikan välillä ei ole selkeää tai yksinkertaista 

syy-seuraussuhdetta. Ilomäki ja Lakkala (2006) ovat tutkineet oppimisympäristön sekä 

opetustyön ja opettajan roolin muuttumista silloin, kun teknologia otetaan opetuksen avuksi. 

Heidän mukaansa oppimiskäsityksillä tarkoitetaan yleisesti sitä, mihin oppimisen ajatellaan 

perustuvan. Perinteinen kouluopetus nojaa opettajajohtoiseen työskentelyyn sekä opetusta 

varten suunniteltuihin oppikirjoihin ja muihin oppimateriaaleihin. Perinteisen 

opettamiskeskeisen ajattelun mukaisesti oppimisympäristöksi ajateltiin ne järjestelyt, joilla 

opettaja yrittää edistää oppilaiden oppimista. Olennaista olisi kuitenkin kiinnittää huomiota 

ulkoisesti järjestettyjen olosuhteiden lisäksi myös oppilaiden omiin tulkintoihin ja heidän 

toimintaansa tässä ympäristössä. 

Opettajalla tulisi olla oppimis- ja tietoteoreettinen käsitys pedagogisen kehittämisen taustalla 

ja hänen tulisi oppia uudenlaisia pedagogisia käytäntöjä oman työnsä ja opetustyön 

toteuttamisessa. Näillä oppimis- ja tietokäsityksillä on suora yhteys siihen, miten hän soveltaa 

tietotekniikkaa opetuksessaan. (Ilomäki & Lakkala 2006.) Teknologian mukaanoton myötä 



20 
 

opetuksessa on olennaista arvioida sitä, kuinka erilaiset teknologiset ratkaisut ja valinnat 

tukevat sekä mahdollistavat niin kommunikaatiota kuin vuorovaikutusta muiden oppijoiden 

kanssa (Manninen ym, 2007, 70). 

Muun muassa Hakkarainen (2001) on tutkinut helsinkiläisten opettajien tieto- ja 

oppimiskäsityksiä sekä teknologian opetuskäyttöä. Tulosten mukaan ne opettajat, jotka 

käyttivät teknologiaa aktiivisesti omassa opetuksessaan, korostivat muita opettajia enemmän 

teknologian käyttämistä oppilaiden yhteisölliseen työskentelyyn ja oppilaiden aktiivista roolia 

tiedon kehittyessä. Ilomäki ja Lakkala (2006) toteavatkin tietotekniikkaa käyttävillä opettajilla 

olevan pedagogisesti jonkin verran oppilaskeskeisempiä käsityksiä kuin muilla.  

Hautaviita (2012, 37) korostaa opetuksen suunnittelun mallien muuttuneen merkittävästi 

yleisen oppimiskäsityksen muutoksen myötä, ja tämä tuo muutoksia myös 

oppimisympäristöön. Opettajan tehtävänä onkin pohtia, millä tavoin hän voi omalla 

toiminnallaan tukea lapsen kehittymistä tietoyhteiskunnan jäseneksi tieto- ja 

viestintätekniikkaan pohjautuvassa uudessa oppimis- ja toimintaympäristössä.  

Ongelmaperusteinen oppimisympäristö (Problem based learning, PBL) perustuu ajatukseen, 

että oppiminen on tehokkaimmillaan, kun opiskelijat osallistuvat siihen aktiivisesti ja oppivat 

siinä asiayhteydessä, jossa tietoa on tarkoitus käyttää. Opiskelun keskeisenä lähtökohtana on 

yhdessä hankitun tiedon jakaminen, käsittely ja rakentelu. Rantala ja Korhonen (2008) 

korostavat oppijalähtöistä ajattelutapaa opettamisen toteuttamisen taustalla. Kriittisiä 

valmiuksia ja tulkinnan taidon näkökulmaa korostamalla sekä oppilaiden kannustaminen 

osallistumaan eri aihealueita kokoaviin projekteihin, jotka he myös itse kokevat 

mielenkiintoisiksi ja jotka kytkeytyvät koulun ulkopuolella tapahtuviin ajankohtaisiin 

ilmiöihin, tukevat oppijalähtöistä ajattelutapaa. Tällaisessa oppimisprosessissa 

tiedonhankinnan ja oppimisen lähtökohtana toimivat todellisuuspohjaiset ongelmat, jotka 

haastavat oppijat yhteiseen oppimis- ja tiedonhankintaprosessiin. (Portimojärvi, Kärnä & 

Vuoskoski 2008.) 

Kiviniemi (2000) kuvailee oppimisympäristön rakentamisen verkkoon ja oppimisympäristön 

pedagogisen suunnittelun olevan lähtökohta, kun halutaan tehdä opiskelijoista oppimisen 

aktiivinen osapuoli ja haastaa oppilaita ajattelemaan, mitä he haluavat tehdä ja miten he 

haluavat sen tehdä. Kiviniemen mukaan keskeistä on se, millaisiin työskentelytapoihin ja 

ajatustyöhön oppimisympäristö oppijaa ohjaa. Lisäksi on hyvä muistaa, että teknologia sinänsä 
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ei takaa tehokasta oppimista, mutta se tarjoaa uusia mahdollisuuksia oppimista tukevien 

oppimisympäristöjen kehittämiseen (Ilomäki & Lakkala 2008). 

4.2  INTERNETLUKUTAITO OSANA OPETUSTA 

Opettaja on keskeisessä roolissa, kun kouluissa kehitetään informaatiolukutaidon opettamista. 

Tanni ja Sormunen (2015) näkevät informaatiolukutaidon opettamisen yhdistämisen 

aineenopettamiseen olevan ainoa tapa kehittää pitkäkestoisia ja sisäistettyjä 

informaatiolukutaitoja. Oppimistavoitteet tulisi asettaa niin oppisisällölle kuin 

internetlukemisellekin ja lisäksi tulisi myös ymmärtää oppilaiden olemassa olevia 

informaatiokäytäntöjä. 

Kiilin ja Laurisen (2015, 268–269) mukaan opettajat voivat hyödyntää seuraavia keinoja 

internetlukemisen ohjaamisessa osana oman oppiaineen opetusta: 1) Oppituntien 

oppimistavoitteet tulisi asettaa niin oppisisällölle kuin internetlukemisellekin. 

Internetlukemisen harjoittelua voi jakaa useammalle tunnille. Yhdellä oppitunnilla voi 

keskittyä esimerkiksi eri näkökulmia tarkastelevien lähteiden vertailuun, kirjoittajan 

luotettavuuteen tai tiedon puolueettomuuden tarkasteluun. 2) Asetetut tavoitteet luovat perustan 

tehtävänantojen suunnittelulle. Tehtävänannoissa kannattaa tehdä mahdollisimman 

mielekkäitä ja haastavia, jotta tehtävä motivoisi ja sitouttaisi opiskelijoita. Opiskelijat 

turvautuvat helposti tiedon toistamiseen, jos tehtävät ovat liian helppoja eivätkä vaadi 

informaation syvällistä työstämistä. 3) Jos internetlukemisen vaatimuksia, eli sitä, mitä taitava 

internetlukeminen pitää sisällään, ei tehdä näkyväksi, osa opiskelijoista ei hahmota eri 

internetlukemisen osa-alueiden merkitystä tai erilaisia strategioita, joita he voisivat lukemisen 

aikana hyödyntää. 4) Tehtävän vaiheistamisen avulla luodaan selkeä rakenne tehtävän 

suorittamiselle ja lisäksi sen avulla voidaan kiinnittää opiskelijan huomio sellaisiin tehtävän 

osa-alueisiin, jotka saattavat jäädä heiltä huomaamatta. Olisikin hyödyllistä käyttää aikaa paitsi 

tiedonhaun suunnittelemiseen, myös tiedontarpeen pohtimiseen. 5) Dialogisen palautteen 

antamisen tärkeys korostuu internetlukemisen eri vaiheissa. Jos palautetta annetaan vain 

lopputuloksesta, on opettajan vaikea arvioida, miten opiskelija on suoriutunut 

internetlukemisen eri vaiheista. Vaiheistaminen siis helpottaa eri osa-alueiden arvioimista ja 

lisäksi Kiili ja Laurinen (2015) korostavat dialogisen palautteen luovan hyvät edellytykset 

metakognitiivisten taitojen kehittymiselle. 
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Informaatiolukutaitojen opettaminen luo opettajalle uudenlaisia pulmia, kun opettaja ei voi 

turvautua tuttuun ja hyvin jäsenneltyyn oppikirjaan. Sormunen ja Heinström (2015) puhuvat 

opettajien kokemasta tiedollisesta auktoriteettipulmasta. Opettaja joutuu tilanteisiin, joissa 

hänellä ei ole tiedollista auktoriteettia ja tästä syystä he kokevat tutkivan oppimisen ohjaamisen 

haastavaksi. Esimerkiksi lukiolaiset ovat oppineet käyttämään oppikirjoja oppimisen 

välineenä, mutta oppikirjat ei kuitenkaan kehitä niitä taitoja, joita avoimessa 

informaatioympäristössä toimiminen vaatii, eikä käytäntöjä voida sellaisenaan siirtää nettiin.  

Sormunen ja Heinström (2015) näkevät yhtenä keskeisenä haasteena ohjauskäytäntöjen 

kehittämisen: opettajat keskittyvät herkästi ohjaamaan oppilaiden teknistä suoriutumista niin 

tiedonhankinnassa kuin omien tekstien kirjoittamisessa, jolloin arviointi painottuu enemmän 

lopputuotokseen kuin itse prosessiin. Opettajat kokevat, ettei koulutuksessa huomioida 

tarpeeksi tiedonhaun ohjaamista. Sormunen ja Poikela (2008) kuitenkin korostavat, että 

olennaista oppimisessa ei ole sisältö, vaan toiminta. Tärkeämpää on oppia hankkimaan, 

valitsemaan, arvottamaan ja käyttämään tietoa, kuin vain tallentaa se muistiin. Sormusen ja 

Heinströmin (2015) mukaan tutkimus aineenopettajaharjoittelijoista paljasti heidän hallitsevan 

erilaiset tiedonhankintatavat, mutta he eivät saa koulutuksessa ammatillista näkemystä siitä, 

millaisin keinoin tiedonhakutaitoja opetetaan. 

Opetushallituksen teettämän tutkimuksen (2012) mukaan opettajat suhtautuvat tietotekniikan 

opetuskäyttöön kuitenkin varsin myönteisesti ja kokevat sen tuovan pedagogista lisäarvoa 

opetukseen. Lisäksi opettajat näkevät omassa tietotekniikan käytössä tapahtuneen muutoksia 

viime vuosien aikana. Tutkimuksen mukaan on vain vähän niitä, jotka eivät halua käyttää 

tietotekniikkaa opetuksessaan. (Mikkonen, Sairanen, Kankaanranta & Lakkala 2012, 17.)  

Tästä huolimatta ongelmia nähdään opettajien osaamisen laaja-alaisuudessa. Käyttäjät 

arvioivat usein tietoteknistä osaamistaan yläkanttiin tai osaamisen olevan vahvaa vain 

perinteisillä sovelluksilla, kuten tekstinkäsittelyssä ja sähköpostinkäytössä. Ilomäki ja Lakkala 

(2006) ovat tutkimuksissa vertailleet myös opettajien sukupuoleen liittyviä tietoteknisen 

osaamisen eroja ja todenneet, että taidoissa on yhä sukupuoleen liittyviä eroja huolimatta 

opettajien täydennyskoulutuksen lisäyksestä. 

Hautaviita (2012, 46) korostaa, että tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön mukaanotossa on 

tärkeää huomioida henkilöstön tarpeen mukainen koulutus ja työvälineet. Tieto- ja 

viestintätekniikan osaamiseen vaikuttaa niin ikä, sukupuoli kuin kouluastekin. 

Opetussuunnitelmien tavoitteiden, sisältöjen ja pedagogisten järjestelyjen tuleekin perustua 
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tutkittuun tietoon asiantuntijuudesta ja sen kehittymisestä. Opetussuunnitelmia uudistamalla 

varmistetaan, että opiskelija on aikaisempaa valmiimpi muutoksiin ja on reflektiivinen, 

kriittisesti ajatteleva, itsenäinen sekä yhteiskuntaan orientoitunut (Leinonen 2008).  

Ilomäki ja Lakkala (2006) huomioivat, että huolimatta varsin runsaasta tietoteknisestä 

koulutuksesta ja teknisestä tuesta, tieto- ja viestintätekniikan osaaminen ja käyttö vaihtelevat 

opettajien kesken varsin paljon niin suomalaisten kuin kansainvälistenkin tutkimusten 

perusteella. On tärkeää muistaa, ettei koulutuksessa teknologian käytöllä ole itseisarvoa, vaan 

keskeistä on miten teknologian ja tietotekniikan hyväksikäyttö edistää opiskelijoiden oppimista 

(Kiviniemi 2000, 22). Modernia verkkoteknologiaa hyödyntävällä opettajalla on haastava 

tehtävä hallita teknologian tukema yhteisöllinen oppimistilanne, ja tässä onnistuakseen opettaja 

tarvitsee aikaa ja resursseja opetuksen suunnitteluun sekä jatkuvaa pedagogista koulutusta 

pystyäkseen täysipainoisesti soveltamaan uusia innovaatioita omassa opetustyössään. 

Opetusmenetelmiä voi olla useita ja ne vaihtelevat oppiaineittain sekä opettajittain. 

Opetusmenetelmät ovat tärkeässä osassa, koska niillä voidaan vaikuttaa oppilaan 

oppimisprosessiin ja opettajan tulee valita oppilaan oppimisprosessin kannalta mielekkäät 

opetusmenetelmät (Ekonoja 2014, 28). Olennaista on, mikä on järjestettävän opetus- ja 

oppimiskokonaisuuden yhteinen tekijä, ei se, että koulutuksessa hyödynnetään teknologiaa.  
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5 TUTKIMUKSEN TARKOITUS JA TUTKIMUSKYSYMYKSET 

 

 

Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää alakoulun kuudesluokkalaisten internetlukemisen 

taitoja tiedonhaun ja tiedon luotettavuuden arvioinnin taitojen näkökulmasta: osaavatko 

kuudesluokkalaiset oppilaat valita tehtävänannon perusteella sopivimman hakutuloksen ja 

millä perusteella he sen valitsevat. Entä osaavatko oppilaat arvioida tekstin laatijan 

asiantuntijuutta sekä tekstin tarkoitusta ja luotettavuutta ja lisäksi perustella valintansa 

relevantilla tavalla. Lisäksi tarkoituksena on tutkia, onko tiedonhaulla ja tiedon luotettavuuden 

arvioinnilla eroa päivittäin ja satunnaisesti mobiililaitteita koulutyöskentelyssään käyttävien 

oppilaiden välillä sekä onko tiedon haun ja tiedon luotettavuuden arvioinnin taidoissa eroa 

poikien ja tyttöjen välillä. 

Tutkimuksen kohteena ovat kahden eri alakoulun kuudesluokkalaiset. Koulut valikoituivat 

mukaan päivittäisen, aktiivisen mobiililaitteiden käytön ja ei-aktiivisen mobiililaitteiden 

käytön perusteella. Molempien näkökulmien esiintuomisella pyritään saamaan käsitys siitä, 

onko mobiililaitteita usein ja harvoin käyttävien koulujen oppilaiden välillä eroja tiedon 

arvioinnin taidoissa.  

Tutkimuskysymykset ovat: 

 

1. Minkälaiset tiedonhakutaidot kuudesluokkalaisilla oppilailla on? 

1.1 Kuinka hyvin oppilaat osaavat valita annetun tehtävän kannalta oikean 

hakutulosvaihtoehdon? 

1.2 Millä tavoin oppilaat perustelevat hakutulosvaihtoehdon valinnan? 

1.3 Eroavatko tyttöjen ja poikien tiedonhakutaitojen tulokset toisistaan?  

1.4 Onko usein ja harvoin mobiililaitteita käyttävien koulujen oppilaiden välillä 

eroja tiedonhakutaidoissa? 

2. Millaiset tiedon luotettavuuden arvioinnin taidot oppilailla on? 

2.1 Kuinka hyvin oppilaat osaavat tunnistaa, kuka on laatinut internetlähteen 

tekstin?  

2.2 Kuinka hyvin oppilaat osaavat arvioida tekstin laatijan asiantuntijuutta? 

2.3 Osaavatko oppilaat tunnistaa tekstin tarkoituksen? 

2.4 Kuinka hyvin oppilaat osaavat arvioida tekstin luotettavuutta ja miten he 

perustelevat arvionsa? 

2.5 Eroavatko tyttöjen ja poikien arvioinnin taidot toisistaan? 

2.6 Onko usein ja harvoin mobiililaitteita käyttävien koulujen oppilaiden välillä 

eroja tiedon arvioinnin taidoissa? 
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6 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS 

 

 

6.1  KOHDERYHMÄ 

Tutkimuksen toteutuksen suunnittelu lähti liikkeelle sopivien koulujen ja luokkien etsimisellä. 

Kuudesluokkalaiset valittiin tutkimuksen kohteeksi sillä perusteella, että heillä on kykyä 

arvioida lukemaansa ja tietokoneiden käyttö sekä sosiaalinen media ja internet ylipäätään ovat 

jo tuttuja käsitteitä. Lisäksi ylemmille luokille siirryttäessä opetuksessa käytetään enenevässä 

määrin tietotekniikkaa perinteisen oppimateriaalin tukena tai sen kokonaan korvaavana. Uuden 

opetussuunnitelman myötä opetuksessa keskitytään laaja-alaiseen osaamiseen, johon myös 

monilukutaito kuuluu. Uudistuksessa on haluttu kehittää etenkin peruskoulun 

oppimisympäristöjä, johon myös pelit ja virtuaaliset ympäristöt kuuluvat. Tieto- ja 

viestintäteknologian käyttö työtapana edistää oppilaiden mahdollisuuksia kehittää 

työskentelyään ja oppia tulevaisuudessa tarvittavia taitoja. (Opetussuunnitelman ydinasiat 

2017.) 

Koska tarkoituksena oli selvittää kuudesluokkalaisten tiedon haun ja tiedon luotettavuuden 

arvioinnin taitoja, sekä onko taidoissa eroja mobiililaitteita paljon ja vähän käyttävien välillä, 

oli tärkeää löytää kohdejoukoksi tietotekniikan käytön kannalta kaksi erilaista koulua ja näiden 

koulujen kuudennet luokat. Sopivia kouluja ja luokkia kartoitettiin soittamalla eri kouluihin ja 

kyselemällä opettajilta mobiililaitteiden käyttömääriä. Näin varmistettiin kyseisten luokkien 

sopivuus tutkimukseen. Taustatiedoissa opettajilta kysyttiin, kuinka usein he käyttävät 

mobiililaitteita opetuksessa ja minkälaisia asioita oppilaat mobiililaitteilla tekevät. Toisessa 

koulussa kirjojen merkitys opetuksessa on vähentynyt huomattavasti ja mobiililaitteista on 

tullut luonteva osa päivittäistä opiskelua. Kyseisessä koulussa mobiililaitteiden myötä 

oppimisympäristöjä on kehitetty monipuolisemmiksi ja tekniikkaa käytettiin muun muassa 

tiedonhakuun, videointeihin ja esitelmien tekoon. Lisäksi opetuksessa on hyödynnetty erilaisia 

sovelluksia, esimerkiksi tehtävien palauttamiset Google Doc -sovelluksen avulla. Toisessa 

koulussa tietokoneet eivät olleet vielä yhtä vahvasti osana opiskelua, johtuen muun muassa 

siitä, etteivät laitteet olleet henkilökohtaisia. Koulussa oli erikseen tietokoneluokat, joissa 

pidettiin satunnaisia tunteja silloin tällöin ja mobiililaitteiden käytöstä tuli vuorotella koulun 

muidenkin luokkien kanssa. Mobiililaitteita käytettiin siis suhteellisen harvoin, opettajan 
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mukaan toisinaan vain kaksi kertaa kuukaudessa.  Kun mobiililaitteita käytettiin, oppilaat 

tekivät opetus- ja oppimispelejä verkossa, tiedonhakua ja videoita. 

Tutkimukseen osallistui 78 oppilasta kahdesta koulusta. Mobiilikoulusta osallistui yhteensä 40 

oppilasta, joista 18 tyttöä ja 22 poikaa ja vastaavasti ei-mobiilikoulusta osallistui yhteensä 38 

oppilasta, joista 16 tyttöä ja 22 poikaa (taulukko 1). 

TAULUKKO 1. Oppilaiden jakauma kahden koulun välillä. 

              f             %                 f             % f             % 

Mobiilikoulu 18 53 22 50 40 51 

Ei-
mobiilikoulu 

16 47 22 50 38 49 

Yhteensä 34 100 44 100 78 100 

 

6.2   AINEISTON KERUU 

Aineisto kerättiin tiedonhaun- ja tiedon luotettavuuden arvioinnin taitoja mittaavalla mittarilla. 

Esimerkiksi kyselytutkimuksen heikkoutena on yleensä se, että kerätyt aineistot voivat olla 

pinnallisia, sillä ei voida tietää, miten vakavasti ja huolellisesti vastaajat ovat suhtautuneet 

tutkimukseen, ja aina ei myöskään mahdollisista väärinymmärryksistä ei ole tietoa (Hirsjärvi, 

Remes & Sajavaara, 2007, 190). Näitä välttääksemme aineistonkeruu toteutettiin koulu ja 

luokka kerrallaan, jolloin mahdollisimman moni oppilas pystyi osallistumaan tutkimukseen 

samanaikaisesti ja oppilaiden valvominen oli helpompaa. Tutkija oli läsnä, kun oppilaat 

täyttivät tutkimuslomakkeet. Oppilaiden henkilökohtainen tavoittaminen oli tärkeää, jotta 

heille voitiin kertoa tutkimuksen tarkoituksesta ja taitoja mittaavasta mittarista ja sen tehtävistä 

sekä vastata mahdollisiin kysymyksiin. Lomakkeisiin päädyttiin myös, koska tutkimuksen 

toteuttaminen sähköisesti olisi ollut työläs, eikä se olisi tuonut lisäarvoa tulosten 

analysoimiseen.  

Ennen tutkimuksen suorittamista mittareiden toimivuus testattiin neljällä saman ikäluokan 

oppilaalla, jotta voitiin varmistua ohjeiden selkeydestä ja tehtävien ymmärrettävyydestä. 

Lomakkeiden tehtävät oli jaettu kahteen osaan, tiedonhakutaitoihin ja tiedon arvioinnin 

Koulu           Tytöt                              Pojat                          Yhteensä 
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taitoihin. Lisäksi oppilaat merkitsivät lomakkeeseen sukupuolensa sekä arvionsa siitä, kuinka 

monta kertaa viikossa he käyttävät sosiaalista mediaa. 

6.2.1 Tiedonhakutaidot 

Tiedon hakemisen taitoja mitattiin tehtävän avulla, jossa oppilaille annettiin aihe ja valmis lista 

erilaisista hakutuloksista. Oppilaan tuli valita yksi hakutulosvaihtoehto ja lisäksi perustella 

valintansa vastaamalla avoimeen kysymykseen. 

Oikean linkin valinta. Ensimmäisessä tehtävässä keskityttiin tiedonhaun arviointiin (liite 3). 

Tässä tehtävässä kiinnosti, tunnistavatko oppilaat hakutuloksen keskeisen sisällön annettuun 

tehtävänantoon liittyen. Tehtävässä oli lyhyt johdanto, jossa pyydettiin oppilasta 

kuvittelemaan, että hänen tehtävänään on pitää pieni esitelmä aiheesta ”sosiaalisen median 

turvallinen käyttö”. Oppilaille annettiin lista viidestä erilaisesta hakutuloksesta ja heidän tuli 

merkitä rastilla se linkki, joka voisi olla kaikista hyödyllisin kuvitteellista esitelmää varten. 

Kaikki hakutulokset liittyivät jollain tavoin internetin käyttöön. 

Listan ensimmäinen vaihtoehto liittyi tubettamiseen ja sen ympärille tehtyyn maailman 

suurimpaan tapahtumaan. Toinen vaihtoehto antoi ymmärtää, että poliisin mielestä nuorten 

sosiaalisen median käytöllä on huolestuttavia piirteitä. Siitä ei kuitenkaan tule ilmi, että 

tekstissä tuotaisiin esille varsinaisesti keinoista median turvallisempaan käyttöön. Kolmas 

vaihtoehto liittyi suoraan otsikonkin perusteella sosiaalisen median turvalliseen käyttöön. 

Neljännessä vaihtoehdossa annetaan ymmärtää tekstin käsittelevän vanhemman roolia 

esimerkkinä olemisesta lapsen median käytölle. Internetin käyttöä lähestytään vanhemman ja 

lapsen yhteisenä juttuna arjessa ja osoitetaan, että voimme tehdä asioita yhdessä ilman, että 

olemme kiinni peleissä ja sosiaalisessa mediassa. Viides vaihtoehto listaa 14 asiaa, joita 

jokaisen tulisi tietää sosiaalisen median käytössä. 

Hakutulosvalinnan perustelut. Hakutulosvalinnan jälkeen oppilaita pyydettiin omin sanoin 

perustelemaan, miksi he valitsivat juuri kyseisen linkin. Perustelulla haluttiin selvittää, 

pystyvätkö oppilaat perustelemaan valintansa relevantilla tavalla ja tukeeko perustelu oppilaan 

valitsemaa hakutulosta (liite 3). 

6.2.2 Tiedon luotettavuuden arvioinnin taidot 

Tiedon luotettavuuden arvioinnin taitojen mittaamista varten oppilailla oli luettavana ja 

arvioitavana kaksi erilaista tekstiä, mielipide- ja asiateksti. 
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Tekstien pohjalta oppilaat vastasivat kysymyksiin, jotka koskivat tekstin kirjoittajan 

luotettavuutta aiheeseen liittyen, tekstin tarkoitusta ja tekstin välittämän tiedon luotettavuutta 

(liite 4). Kirjoittajan luotettavuutta arvioitaessa oppilaan tuli miettiä, onko tekstin laatija alan 

asiantuntija sekä myös perustella, miksi hän niin ajattelee. Tekstin tarkoituksen arvioinnissa 

oppilaalla oli neljä valmiiksi annettua vaihtoehtoa, joista hänen tuli valita yksi: välittää tietoa, 

välittää mielipiteitä, yrittää myydä minulle jotain tai jokin muu, mikä? Viimeisenä tehtävänä 

oli arvioida tekstin välittämän tiedon luotettavuutta. Oppilaalla oli kolme vaihtoehtoa, joista 

tuli valita yksi: luotettavaa, melko luotettavaa tai epäilyttävää ja lisäksi valinta tuli perustella. 

Asiateksti. Ensimmäinen teksti (liite 5) on asiapitoinen ja sitä voidaan lähtökohtaisesti pitää 

luotettavana, sillä tekstissä on käsitelty sosiaalisen median sekä hyviä että huonoja puolia ja 

lisäksi siinä on mainittu tekstin alkuperäinen lähde sekä tekstin laatija. Tekstissä kerrotaan, että 

vihdoin on tehty psykologisia tutkimuksia sosiaalisen median hyvistä ja huonoista vaikutuksia, 

ja siinä viitataan Kalifornialaisen yliopiston professoriin, joka käsittelee sosiaalisen median 

haitallisia ja positiivisia puolia ihmisten terveyteen. Liikakäyttö voi näkyä muun muassa 

antisosiaalisena käytöksenä, aggressiona, ahdistuksena ja masennuksena. Tekstissä 

huomioidaan kuitenkin myös sosiaalisen median käytön positiivisia puolia, kuten sosiaalisen 

verkostoitumisen apu sisäänpäin kääntyneille murrosikäisille ja erilaisten opetustapojen 

hyödyntäminen. 

Asiatekstin (liite 5) avulla pyritään selvittämään oppilaiden tiedon luotettavuuden arvioinnin 

taitoja kiinnittämällä huomioita siihen, löytävätkö oppilaat tekstin laatijan, joka ei siis ole 

ensimmäisillä riveillä siteerattu professori, vaan artikkelin lopusta löytyvä toimittaja. Entä 

osaavatko oppilaat kyseenalaistaa tekstin laatijan alan asiantuntijana ja pitävätkö he tekstin 

välittämää tietoa luotettavana? Tärkeä osa tiedon arvioinnin taitoa on kyky perustella 

valintansa, joten asiantuntijuuden ja luotettavuuden arvioinnissa kiinnitettiin huomiota myös 

siihen, osasivatko oppilaat perustella valintansa relevantilla tavalla. 

Mielipideteksti. Tekstin otsikkona on ”Nuori viettää liikaa aikaa tietokoneella” (liite 6). 

Kirjoituksessa käsitellään pelien ja nettisivujen liikakäytöstä johtuvia negatiivisia puolia, kuten 

sosiaalisten taitojen kehityksen vaarantaminen, arkisten ongelmaratkaisutaitojen 

kehittymättömyys, pelaamisen pakonomaisuus ja arkirytmin katoaminen. Teksti on 

mielipideteksti, jonka tieto on hyvin yksipuolista ja jossa tuodaan esiin lähinnä sosiaalisen 

median negatiivisia puolia, ja tällä tavoin tekstillä pyritään kiinnittämään lukijan huomio ja 

korostamaan aiheen vakavuutta. 
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Mielipidetekstin (liite 6) osalta oppilaiden tiedon luotettavuuden arvioinnin taidoissa 

kiinnitetään huomiota siihen, että mitä oppilaat vastaavat kysyttäessä tekstin laatijaa, se kun ei 

käy tekstistä ilmi. Entä pitävätkö oppilaat tekstin laatijaa alan asiantuntijana, vaikka laatijasta 

ei ole tietoa ja millä tavoin he sitä perustelevat? Tekstistä ei käy ilmi myöskään lähdettä, jolloin 

tämä yhdessä tekstin laatijan puuttumisen kanssa heikentää tekstin luotettavuutta. Tiedon 

luotettavuuden arvioinnin näkökulmasta mielenkiintoista onkin, pitävätkö oppilaat tekstin 

välittämää tietoa edellä mainituista asioista huolimatta luotettavana ja millä tavoin he sen 

perustelevat. Vai osaavatko oppilaat kyseenalaistaa tekstin välittämän tiedon luotettavuuden ja 

perustella sen relevantilla tavalla. 

6.3  AINEISTON ANALYYSIT 

Vastausten analysointia varten vastaajat numeroitiin ja taustakysymysten avulla kohderyhmää 

voitiin rajata seuraavien taustamuuttujien perusteella: sukupuoli (1 = tyttö, 2 = poika) ja koulu 

(1 = ei-mobiilikoulu, 2 = mobiilikoulu). 

6.3.1 Tiedonhakutaidot 

Hakutulostehtävä (liite 3) jaettiin kahteen osioon ja niistä muodostettiin muuttujat ”Linkin 

valinta” ja ”Linkin valinnan perustelu”. 

Linkin valinta. Annetun tehtävän kannalta hakutuloslistassa (liite 3) oikeita vaihtoehtoja 

olivat vaihtoehdot kolme (3) ja viisi (5). Listan kolmannen vaihtoehdon otsikko oli ”Sosiaalisen 

median turvallinen käyttö – seitsemän vinkkiä…” ja viidennen otsikko oli ”14 asiaa sosiaalisen 

median käytöstä, jotka jokaisen tulisi…” Nämä hakutulokset erottuivat muista vaihtoehdoista 

sekä otsikon että hakutuloksen tarkentavan tekstin perusteella. Valitsemalla jommankumman 

näistä vaihtoehdoista, sai yhden pisteen. Väärä valinta kohdistui kolmeen muuhun 

vaihtoehtoon, joista ei tullut pisteitä. 

Linkin valinnan perusteleminen. Perustelutehtävän vastaukset luokiteltiin relevantteihin (1 

piste) ja epärelevantteihin (0 pistettä) vastauksiin. Vastausten analyyseissä kiinnitettiin 

huomiota siihen, onko vastaaja osannut kertoa jotain yksityiskohtaista tietoa siitä, miksi hän on 

valinnut nimenomaisen linkin. Relevantteina perusteluina voidaan pitää esimerkiksi ”Koska 

otsikon teksti vaikuttaa siltä, että voisin saada sieltä tietoa” sekä ”Siinä lukee tuo hakusana”. 

Tällaiset esimerkit kertovat siitä, että vastaaja on sisäistänyt tehtävänannon ja oikean linkin 

valitsemisen yhteyden.  
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Oppilaiden epärelevantit perustelut pohjautuivat mielipiteisiin ja tunteisiin: ”Se oli mielestäni 

paras vaihtoehto” tai ”Se tuntuu järkevimmältä” ei riittänyt perusteluiksi, sillä niistä puuttui 

konkreettinen osoitus siitä, miksi oppilas oli valinnut linkin.  

6.3.2 Tiedon luotettavuuden arvioinnin taidot 

Tiedon luotettavuuden arvioinnin taidot luokiteltiin ja pisteytettiin tekstin laatijan 

tunnistamisen, laatijan asiantuntijuuden ja sen perustelun, tekstin tarkoituksen sekä tekstin 

luotettavuuden ja sen perustelun arvioinnin perusteella. 

Tekstin laatijan tunnistaminen. Asiatekstin (liite 5) laatijan nimeämisestä oikein vastaaja sai 

1 pisteen ja mikäli vastaaja oli nimennyt tekstin laatijan väärin, hän ei saanut pistettä. Oikea 

vastaus laatijaksi oli toimittaja, jonka nimi löytyi tekstin lopusta. Useissa oikeissa vastauksissa 

laatijaksi oli ensin ehdotettu tekstin alussa mainittua professoria, mutta oppilas oli lukenut 

tekstin loppuun ja korjannut tekstin laatijan professorista toimittajaksi. Valtaosassa vääriä 

vastauksia laatijaksi oli ehdotettu professoria tai kirjoitettu suoraan ”en tiedä”. 

Tekstin laatijan asiantuntijuus. Asiatekstin (liite 5) laatijan asiantuntijuuden tunnistamisesta 

sai pisteen, mikäli oppilas oli osannut arvioida nimeämänsä tahon asiantuntijuuden oikein. Jos 

oppilas oli ehdottanut tekstin laatijaksi professoria, hän sai pisteen, jos oli arvioinut professorin 

asiantuntijaksi. Mikäli oppilas nimesi laatijaksi toimittajan, niin hän sai pisteen, jos ei pitänyt 

toimittajaa asiantuntijana.  

Mielipidetekstin (liite 6) kohdalla tekstin laatijaa ei voida pitää asiantuntijana, koska laatijan 

nimi ei käy tekstissä ilmi. Kysymykseen onko tekstin laatija alan asiantuntija, vastaamalla 

”kyllä” tai ”en tiedä”, sai nolla pistettä ja vastaamalla ”ei” sai yhden pisteen. 

Asiantuntijuuden perustelu. Asiatekstin (liite 5) laatijan asiantuntijuuden perustelusta sai 

yhden pisteen, jos oppilas oli perustellut valintansa relevantilla tavalla, miksi toimittaja ei ole 

asiantuntija tai miksi professori on asiantuntija. Oppilaiden antamia relevantteja perusteluja oli 

muun muassa: ”Professori on se, joka ne faktat kertoo, toimittaja vain kirjoitti.” ”Professori 

on asiantuntija, koska ajattelee asian hyvät ja huonot puolet.” ”Toimittaja vain kirjoittaa sen, 

mitä professori on sanonut ja tutkinut.” 

Mielipidetekstin (liite 6) asiantuntijuuden perustelemisesta sai pisteen, jos oppilas oli 

relevantilla tavalla osannut perustella, miksi tekstin laatija ei ole alan asiantuntija. 

Relevantteina perusteluina voidaan pitää esimerkiksi seuraavia oppilaiden esittämiä 
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perusteluja: ”Koska laatijasta ei ole mitään tietoa” tai ” Koska tuo on mielipidekirjoitus eikä 

siinä lue kenenkään nimeä”.  

Tekstin tarkoitus. Tekstin tarkoituksen vaihtoehtoina oli välittää tietoa, välittää mielipiteitä, 

yrittää myydä minulle jotain ja jokin muu, mikä? Asiatekstin (liite 5) tarkoituksena oli välittää 

tietoa, ja vastaamalla oikein sai yhden pisteen. Muista vaihtoehdoista ei saanut pisteitä.  

Vastaavasti mielipidetekstin (liite 6) tarkoituksena oli välittää mielipiteitä. Tämän valitsemalla 

sai yhden pisteen ja muista vaihtoehdoista jäi pisteittä. 

Tiedon luotettavuus. Oppilaiden viimeisenä tehtävänä oli arvioida lukemansa tekstin 

luotettavuutta. Vastausvaihtoehtoina oli luotettavaa, melko luotettavaa ja epäilyttävää. 

Asiateksti (liite 5) välittämä tieto katsotaan luotettavaksi, joten kyseisellä valinnalla sai yhden 

pisteen ja kahdesta muusta vaihtoehdosta sai nolla pistettä. 

Mielipidetekstin (liite 6) välittämä tieto oli melko luotettavaa tai epäilyttävää, jolloin 

valitsemalla jommankumman näistä vaihtoehdoista sai yhden pisteen, kun taas arvioimalla 

tekstin olevan luotettavaa, sai nolla pistettä. 

Luotettavuuden perustelu. Sekä asiatekstin (liite 5) että mielipidetekstin (liite 6) välittämän 

tiedon luotettavuuden perustelusta sai yhden pisteen, jos oppilas oli perustellut relevantilla 

tavalla, millaiset asiat saavat tekstin vaikuttamaan luotettavalta (asiateksti) ja millaiset 

epäluotettavalta (mielipideteksti). Kuitenkaan pelkällä hyvällä perustelulla ei saanut pistettä, 

vaan perustelun tuli molemmissa teksteissä pohjautua oikeaan arviointiin tiedon 

luotettavuudesta. 

Oppilaiden relevantit perustelut asiatekstin (liite5) luotettavuudesta koskivat muun muassa 

tekstin ymmärrettävyyttä ja selkeyttä: ”Asiat kuulostavat siltä, että hän osaa asian hyvin ja 

pystyy kertomaan siitä ymmärrettävästi ja selkeästi”. Lisäksi relevanteissa perusteluissa oli 

tuotu esiin tekstissä mainitut aiemmat tutkimukset ja asioiden monipuolinen käsittely: ”Koska 

asiasta on tehty erikseen tutkimuksia” ja ”Pidän tekstiä luotettavana, ku siinä on käsitelty 

hyviä ja huonoja juttuja”. 

Asiatekstin (liite 5) epärelevanteissa perusteluissa luotettavuutta perusteltiin professorin 

ammattitaidon ja omien vaikutelmien kautta: ”Koska siinä kertoi professori, niin luotan 

siihen” ja ”Mielestäni teksti vain kuulosti vakuuttavalta”.  

Mielipidetekstin (liite 6) kohdalla tuli perustella, miksi tekstin välittämä tieto on epäilyttävää. 

Relevanteissa perusteluissa oppilaat olivat kiinnittäneet huomiota muun muassa kirjoittajan 
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nimen puuttumiseen: ”Kuka tahansa on voinut kirjoittaa sen, ei voi olla varma” sekä ”Teksti 

ei ole asiantuntijan kirjoittama”. Lisäksi oppilaiden vastauksissa oli kiinnitetty huomiota 

mielipidetekstin tiedon yksipuolisuuteen: ”Kirjoittaja ei tiedä mitään hyviä puolia.” 

Myös mielipidetekstin useat epärelevantit perustelut liittyivät siihen, että ”Teksti nyt vain 

vaikuttaa epäilyttävältä” ja ”Asia on tullut huomattua monta kertaa.” Myös tyhjiä ja en tiedä 

-vastauksia oli paljon. 

Edellä kuvatut muuttujat tiedonhaku- ja tiedon luotettavuuden arvioinnin taidoista sekä 

vastausten perusteella muodostetut luokat on kuvattu seuraavassa muuttujaluettelossa 

(taulukko 2).  
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TAULUKKO 2. Muuttujaluettelo 

 Muuttuja Luokat 

 Taustamuuttuja Sukupuoli 

Koulu 

1 = tyttö, 2 = poika 

1 = ei-mobiilikoulu, 2 = mobiilikoulu 

Tiedonhaku Linkin valinta 

Linkin valinnan 
perustelu 

1 = oikea vastaus, 0 = ei oikeaa vastausta 

1 = relevantti, 0 = ei relevantti 

Tiedon 
luotettavuuden 
arviointi 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asiatekstin laatijan 
nimeäminen 

Asiatekstin laatijan 
asiantuntijuuden 
tunnistaminen 

Asiatekstin laatijan 
asiantuntijuuden 
perustelu 

Mielipidetekstin 
laatijan 
asiantuntijuuden 
tunnistaminen 

Mielipidetekstin 
laatijan 
asiantuntijuuden 
perustelu 

Asiatekstin 
tarkoituksen 
tunnistaminen 

Mielipidetekstin 
tarkoituksen 
tunnistaminen 

Asiatekstin 
luotettavuus 

Asiatekstin 
luotettavuuden 
perustelu 

Mielipidetekstin 
luotettavuus 

Mielipidetekstin 
luotettavuuden 
perustelu 

1 = oikea vastaus, 0 = väärä vastaus 

 

1 = oikein, 0 = väärin  

 

1 = relevantti, 0 = ei relevantti  

 

1 = oikein, 0 = väärin  

 

 

1 = relevantti, 0 = ei relevantti  

 

 

1 = on tunnistanut oikein, 0 = ei ole tunnistanut 

 

1 = on tunnistanut oikein, 0 = ei ole tunnistanut 

 

1 = oikein, 0 = väärin 

 

1 = relevantti, 0 = ei relevantti 

 

1 = oikein, 0 = väärin 

 

1 = relevantti, 0 = ei relevantti 
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6.3.3 Summamuuttujat 

Aineiston tiivistämiseksi ja käsittelyn helpottamiseksi muuttujia voidaan yhdistää 

summamuuttujiksi. Summamuuttujien muodostamisen tarpeellisuutta voidaan tarkastella 

esimerkiksi siten, että kun tietyt osiomuuttujat korreloivat keskenään, eli mittaavat samaa asiaa, 

on summamuuttujien muodostaminen perusteltua. Toisin sanoen summamuuttujien 

tarkoituksena on tiivistää yhteen muuttujaan useamman samankaltaista ominaisuutta mittaavan 

muuttujan sisältämä tieto. (Nummenmaa 2009, 161.)  

Niiden muuttujien, joista summamuuttuja muodostuu, tulisi mitata samaa ominaisuutta, eli 

niiden tulisi korreloida keskenään. Mittarin sisäisen konsistenssin eli yhtenäisyyden ja myös 

reliabiliteetin mittana voidaan käyttää Cronbachin alfaa. Metsämuuronen (2003, 386) korostaa 

korkean reliabiliteetin tärkeyttä kolmella tavalla: ensisijaisesti se kertoo siitä, että mittarin osiot 

mittaavat samantyyppistä asiaa. Toisaalta korkea reliabiliteetti kuvaa sitä, että samat ihmiset 

vastaisivat samalla mittarilla samalla tavalla usealla eri mittauskerralla. Kolmanneksi korkea 

reliabiliteetti kertoo mittarin erottelevan mitattavat yksiköt luotettavasti ja tehokkaasti 

toisistaan. Alfakertoimen maksimiarvo on yksi ja minimiarvo nolla, mutta yleensä 

alfakertoimen alarajana pidetään kuitenkin arvoa 0,6. Liian matalaan alfakertoimeen voidaan 

yrittää vaikuttaa poistamalla joku osamuuttuja ja näin kasvattaa alfakertoimen arvoa 

(Holopainen, Tenhunen & Vuorinen 2004, 128–130). 

Taulukosta 3 nähdään, mistä osiomuuttujista summamuuttujat muodostuvat, mitkä ovat 

kyseisen summamuuttujan minimi ja maksimi arvot sekä mikä on kyseisen summamuuttujan 

Cronbachin alfa. 
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TAULUKKO 3. Summamuuttujat 

Summamuuttuja Osiomuuttujat Arvot min—max Cronbachin alfa 

Tiedonhakutaidot Linkin valinta 

Linkin vallinnan perustelu 

 

0—2 

 

0,631 

Asiatekstin laatijan 
asiantuntijuuden 
arvioiminen 

Asiatekstin laatijan 
asiantuntijuuden 
tunnistaminen 

Asiatekstin laatijan 
asiantuntijuuden perustelu 

 

0—2 

 

0,732 

Mielipidetekstin 
laatijan 
asiantuntijuuden 
arvioiminen 

Mielipidetekstin laatijan 
asiantuntijuuden 
tunnistaminen 

Mielipidetekstin laatijan 
asiantuntijuuden perustelu 

 

0—2 

 

0,729 

Asiatekstin 
luotettavuuden 
arviointi 

Asiatekstin luotettavuus 

Asiatekstin luotettavuuden 
perustelu 

 

0—2 

 

0,593 

Mielipidetekstin 
luotettavuuden 
arviointi 

Mielipidetekstin 
luotettavuus 

Mielipidetekstin 
luotettavuuden perustelu 

 

0—2 

 

0,567 

 

Tiedonhakutaidot. Tiedonhakutaitojen arvioinnissa (liite 3) ei kiinnosta oppilaan valitseman 

väärän hakutuloslinkin perustelu, vaan se, ovatko oppilaat osanneet valita oikean linkin ja 

perustella valintansa relevantein perusteluin. Muuttujista ”linkin valinta” ja ”linkin valinnan 

perustelu” muodostettiin summamuuttujat: nolla pistettä = ei oikeaa vastausta, 1 piste = linkin 

valinta oikein, mutta perustelu puuttuu tai ei ole relevantti ja 2 pistettä = sekä linkin valinta että 

perustelu ovat oikein. Summamuuttujien myötä tiedonhakutaitoja voidaan tarkastella myös 

yhtenä kokonaisuutena. Uusi muuttuja sai nimeksi ”tiedonhakutaidot”.  

Asia- ja mielipidetekstin asiantuntijuuden arvioiminen.   Sekä asiatekstin (liite 5) että 

mielipidetekstin (liite 6) osalta tekstin laatijan asiantuntijuuden arvioimisesta ja sen 

perustelusta muodostettiin omat summamuuttujat: nolla pistettä = ei oikeaa vastausta, 1 piste 

= laatijan asiantuntijuuden arvioiminen oikein, mutta perustelu puuttuu tai ei ole relevantti ja 

2 pistettä = sekä asiantuntijuuden arvioiminen että sen perustelu oikein.  

Asia- ja mielipidetekstin välittämän tiedon luotettavuuden arviointi. Tiedon 

luotettavuuden arvioinnissa tarkasteltiin sitä, ymmärtääkö oppilas lukemansa tekstin 
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luotettavuuden. Asiatekstin (liite 5) osalta tekstin välittämä tieto on luotettavaa ja 

mielipidetekstin (liite 6) melko luotettavaa tai epäilyttävää. Luotettavuuden arviointia tuli 

lisäksi perustella relevantilla tavalla. Näin ollen nolla pistettä = ei oikeaa vastausta, 1 = tekstin 

välittämän tiedon luotettavuuden arviointi oikein, mutta perustelu puuttuu tai ei ole relevantti 

ja 2 pistettä = tekstin luotettavuuden arviointi sekä perustelu ovat oikein.  

6.3.4 Tilastolliset analyysimenetelmät 

Oheisessa taulukossa (taulukko 4) on mukana ne tutkimuskysymykset, joissa on käytetty 

tilastollisia analyysimenetelmiä. Lisäksi taulukosta käy ilmi, mitä muuttujia ja 

analyysimenetelmää kyseisen tutkimuskysymyksen kohdalla on käytetty. 

TAULUKKO 4. Tilastolliset analyysimenetelmät tiedonhakutaidoissa ja luotettavuuden arvioinnissa. 

Tutkimuskysymys Käytetyt muuttujat Analyysimenetelmä 

Eroavatko tyttöjen ja poikien 
tiedonhakutaitojen tulokset 
toisistaan?  

 

Tiedonhakutaidot 

Sukupuoli 

T-testi 

Onko usein ja harvoin 
mobiililaitteita käyttävien 
koulujen oppilaiden välillä eroja 
tiedonhakutaidoissa? 

Tiedonhakutaidot 

Mobiili- ja ei-mobiilikoulu 

T-testi 

Kuinka hyvin oppilaat osaavat 
arvioida tekstin laatijan 
asiantuntijuutta? 

Asiatekstin asiantuntijuuden 
arvioiminen 

Mielipidetekstin asiantuntijuuden 
arvioiminen 

Sukupuoli 

Koulu 

 

 

T-testi 

Osaavatko oppilaat tunnistaa 
tekstin tarkoituksen? 

Asiatekstin tarkoituksen 
tunnistaminen 

Mielipidetekstin tarkoituksen 
tunnistaminen 

Sukupuoli 

Koulu 

Khiin neliö -testi 

Kuinka hyvin oppilaat tunnistavat 
tekstin välittämän tiedon 
luotettavuuden ja miten oppilaat 
sen perustelevat? 

Asiatekstin luotettavuuden 
arviointi 

Mielipidetekstin luotettavuuden 
arviointi 

Sukupuoli 

Koulu 

T-testi 
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Tämän tutkimuksen pääasiallisena analyysimenetelmänä on käytetty t-testiä, sillä menetelmä 

sopii hyvin kahden keskiarvon vertailuun. Testin tekeminen edellyttää selitettävältä 

muuttujalta vähintään välimatka- tai järjestysasteikkoisuutta, joka lisäksi noudattaa 

normaalijakaumaa (Valli 2015, 116). T-testissä ryhmien vertailu tapahtuu testi- ja 

ryhmittelevien muuttujien avulla. Testimuuttujiin voidaan valita yksi tai useampi numeerinen 

muuttuja ja ryhmittelevänä muuttujana voidaan käyttää kaksiarvoista muuttujaa, joka 

määrittää, minkä kahden ryhmän arvoja vertaillaan toisiinsa (Karhunen, Rasi, Lepola, Muhli 

& Kanniainen 2011, 68). 

Tiedonhakutaitojen tulosten vertailu tehtiin t-testillä. Testimuuttujaksi valittiin 

summamuuttuja ”Tiedonhakutaidot” ja ryhmitteleväksi muuttujaksi ”Sukupuoli”, jolloin 

tiedonhakutaitojen osaamista voitiin vertailla tytöille ja pojille t-testissä saaduilla keskiarvoilla. 

Tiedonhakutaitojen tulosten vertailu mobiili- ja ei-mobiilikoulujen välillä suoritettiin 

valitsemalla ryhmitteleväksi muuttujaksi ”koulu”. 

Oppilaat arvioivat tekstin laatijan asiantuntijuutta kahdesta eri tekstistä, asia- ja mielipideteksti, 

ja niistä saatuja tuloksia analysoitiin t-testin avulla. Asiatekstin laatijan asiantuntijuuden 

arvioimisessa testimuuttujaksi valittiin summamuuttuja ”Asiatekstin laatijan asiantuntijuuden 

arvioiminen” ja mielipidetekstin kohdalla testimuuttujaksi valittiin summamuuttuja 

”Mielipidetekstin laatijan asiantuntijuuden arvioiminen”. Ryhmitteleviksi muuttujiksi valittiin 

”Sukupuoli” ja ”Koulu”. Tekstin laatijan asiantuntijuuden vertailu onnistui tytöille ja pojille 

sekä mobiili- ja ei-mobiilikouluille t-testistä saatujen keskiarvojen avulla. 

Asia- ja mielipidetekstien tarkoitusta tutkittiin Khiin neliö -testin avulla.  -testiä käytetään 

paitsi yhteensopivuus-, myös riippumattomuustestinä silloin, kun halutaan tietää riippuvatko 

kaksi tilastollista muuttujaa toisistaan (Holopainen & Pulkkinen 2015, 202). Mitta-asteikoksi 

riittää luokitteluasteikko, mikä tekstin tarkoituksen tunnistamisessakin on kyseessä. 

T-testin avulla analysoitiin myös oppilaiden asia- ja mielipidetekstien luotettavuuden 

arviointia. Asiatekstin testimuuttujaksi valittiin summamuuttuja ”asiatekstin luotettavuuden 

arviointi” ja ryhmitteleväksi muuttujaksi ”sukupuoli” ja ”koulu”. Mielipidetekstin kohdalla 

testimuuttujaksi vaihdettiin ”mielipidetekstin luotettavuuden arviointi”. Ryhmittelevien 

muuttujien keskiarvojen avulla voitiin verrata tyttöjen ja poikien sekä mobiili- ja ei-

mobiilikoulujen oppilaiden käsityksiä asia- ja mielipidetekstien luotettavuudesta. 
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7 TULOKSET 

 

 

7.1  TIEDONHAKUTAIDOT 

Tiedonhakutaidoissa tutkittiin oppilaiden kykyä valita annetusta hakutuloslistasta (liite 3) 

tehtävänannon mukaisesti oikea linkki ja kykyä perustella valintansa relevantilla tavalla.  

7.1.1 Oikean linkin valinta 

Tiedonhakutaidoilla tutkittiin sitä, kuinka hyvin oppilaat osaavat löytää valmiista linkkilistasta 

(liite 3) tehtävänannon kannalta hyödyllisimmän. Tehtävän kannalta oikean linkin osasi valita 

69 oppilasta, joista tyttöjä oli 30 (88 %) ja poikia 39 (89 %).  

 

TAULUKKO 5. Hakutuloksen valinta. 

              f             %                 f             % f             % 

Oikea 
hakutulos 

30 88 39 89 69 89 

Väärä 
hakutulos 

4 12 5 11 9 11 

Yhteensä 34 100 44 100 78 100 

 

Valtaosa eli 89 % olivat valinneet oikean linkin sukupuolesta riippumatta ja vääriä vastauksia 

oli vain muutama (taulukko 5). Vastaukset jakaantuivat tasaisesti molempien koulujen kesken. 

7.1.2 Linkin valinnan perustelu 

Seuraavassa tehtävässä oppilaita pyydettiin perustelemaan, miksi he olivat valinneet kyseisen linkin 

(liite 3). Tehtävän kannalta 56 % tytöistä ja 70 % pojista osasi perustella linkin valinnan relevantilla 

tavalla.  

 

 

           Tytöt                               Pojat                          Yhteensä 
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TAULUKKO 6. Linkin valinnan perustelu. 

              f             %                 f             % f             % 

Relevantti 
perustelu 

19 56 31 70 50 64 

Ei relevantti 
perustelu 

15 44 13 30 28 36 

Yhteensä 34 100 44 100 78 100 

 

Suurin osa relevanteista oppilaiden perusteluista liittyi linkin otsikkoon: ”Siinä sosiaalisen 

median turvallinen käyttö näkyy jo otsikossakin” (taulukko 6). Lisäksi muutamassa 

vastauksessa nousi esiin, että oppilas oli osannut arvioida linkin soveltuvuutta paitsi itse 

tekstin, myös hakutuloksessa näkyvän lähteen osalta: ”Valitsin linkin, koska se vaikuttaa 

hyödylliseltä ja luotettavalta tiedonlähteeltä.”  

7.1.3 Tiedonhakutaitojen erot sukupuolten välillä 

Tiedonhakutaidot on summamuuttuja, joka muodostuu osiomuuttujista ”Linkin valinta” ja 

”Linkin valinnan perustelu”. Tiedonhakutaidoissa tutkittiin siis oppilaan kykyä paitsi valita 

myös perustella valitsemansa hakutulos relevantilla tavalla. 

 

KUVIO 1. Tiedonhakutaitojen erot sukupuolten välillä. 
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Täysin ilman pisteitä jäi 3 tyttöä (9 %) ja 5 poikaa (11 %). Yhden pisteen sai kaikkiaan 12 

tyttöä (35 %) ja 8 poikaa (18 %), mikä tarkoittaa, että he olivat osanneet valita oikean linkin, 

mutta heidän perustelunsa puuttui tai ei ollut relevantti (kuvio 1). Tytöistä 19 (56 %) ja pojista 

jopa 31 (70 %) sai tiedonhakutaitojen arvioinnista täydet pisteet. Tyttöjen tiedonhakutaitojen 

keskiarvo oli 2,35 ja poikien 2,48. Tiedonhakutaidoissa ei ollut sukupuolten välillä 

tilastollisesti merkitsevää eroa: t(76) = -0,57; p = 0,57.  

7.1.4 Tiedonhakutaitojen erot koulujen välillä 

 

KUVIO 2. Tiedonhakutaitojen erot koulujen välillä. 

 

Kun tiedonhakutaitoja verrattiin koulujen välillä, niin erot olivat hyvin pieniä. Molemmissa 

kouluissa pisteittä jääneiden osuus oli pieni, eikä eroa syntynyt myöskään yhden pisteen 

vastauksissa (kuvio 2). Oikean valinnan tehneitä ja valintansa relevantilla tavalla perustelevia 

oli mobiilikoulussa yhteensä 26 oppilasta (65 %) ja ei-mobiilikoulussa 24 oppilasta (63 %). 

Mobiilikoulun tiedonhakutaitojen keskiarvo oli 1,55 ja ei-mobiilikoulun 1,53. 

Tiedonhakutaidoissa ei ollut koulujen välillä tilastollisesti merkitsevää eroa: t(76) = -0,01; p = 

o,98. 

7.2  TIEDON LUOTETTAVUUDEN ARVIOINNIN TAIDOT 

Tiedon luotettavuuden arvioinnin taidoissa (liite 4) tutkittiin oppilaiden kykyä nimetä tekstin 

laatija (vain asiateksti), arvioida laatijan asiantuntijuutta ja perustella se relevantilla tavalla, 
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kykyä tunnistaa tekstin tarkoitus sekä kykyä tunnistaa tekstin välittämän tiedon luotettavuus ja 

perustella valinta. 

7.2.1 Internetlähteen laatijan nimeäminen 

Tässä tarkastellaan vain asiatekstin laatijan nimeämistä, sillä mielipidetekstin kohdalla 

kysymys ei ollut relevantti.  

 

TAULUKKO 7. Asiatekstin laatijan nimeäminen. 

              f             %                 f             % f             % 

Oikein 
nimetty 

11 32 13 30 24 31 

Väärin 
nimetty 

23 68 31 70 54 69 

Yhteensä 34 100 44 100 78 100 

 

Tekstin laatijan nimeäminen oli oppilaille haastavaa, vääriä vastauksia oli yhteensä 69 % 

(taulukko 7). Asiatekstin osalta vain kolmannes (31 %) oli osannut etsiä tekstin oikean laatijan, 

ja tytöistä 68 % ja pojista jopa 70 % oli nimennyt laatijan väärin. Vastaukset jakaantuivat 

tasaisesti molempien koulujen kesken. 

7.2.2 Internetlähteen laatijan asiantuntijuuden arvioiminen 

Tekstin laatijan asiantuntijuuden arvioiminen on summamuuttuja, joka muodostuu asiatekstin 

osalta osiomuuttujista ”Asiatekstin laatijan asiantuntijuuden tunnistaminen” ja ”Asiatekstin 

laatijan asiantuntijuuden perustelu”. Mielipidetekstin vastaavat muuttujat ovat 

”Mielipidetekstin laatijan asiantuntijuuden tunnistaminen” ja ”Mielipidetekstin laatijan 

asiantuntijuuden perustelu”. 

Asiantuntijuuden arvioinnissa tutkittiin oppilaan kykyä arvioida tekstin laatijan asiantuntijuutta 

sekä perustella näkemyksensä. Oppilaiden antamissa relevanteissa perusteluissa osattiin muun 

muassa huomioida, ettei toimittaja voi olla alan asiantuntija, vaan hän vain kirjoittaa sen, mitä 

           Tytöt                               Pojat                          Yhteensä 
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professori on sanonut. Asiantuntijuuden arvioinnin taitoja verrattiin ja analysoitiin koulujen ja 

sukupuolten välillä. 

 

KUVIO 3. Asia- ja mielipidetekstien laatijoiden asiantuntijuuden arviointi. 

 

Tekstin laatijan asiantuntijuuden arvioinnissa oppilaat pärjäsivät mielipidetekstin kohdalla 

hieman asiatekstiä paremmin (kuvio 3). Nollan pisteen vastauksia oli selvästi eniten: 

asiatekstin osalta jopa 36 oppilasta (46 %) ja mielipidetekstin osalta 31 oppilasta (40 %) ei 

osannut arvioida tekstin laatijan asiantuntijuutta oikein. Yhden pisteen vastauksissa ei ollut 

juurikaan eroa, niitä kertyi asiatekstille 20 (26 %) ja mielipidetekstille 21 (27 %).   

Kahden pisteen vastauksia, eli tekstin laatijan asiantuntijuus oli arvioitu oikein ja valinta 

relevantilla tavalla perusteltu, oli asiatekstillä yhteensä 22 (28 %) ja mielipidetekstillä yhteensä 

26 (33 %).  Asiatekstin keskiarvo oli 0,82 ja mielipidetekstin 0,94. Tekstin laatijan 

asiantuntijuuden arvioinnissa ei ollut asia- ja mielipidetekstien välillä tilastollisesti merkitsevää 

eroa: t(77) = 0,91; p = 0,36. 

Internetlähteen laatijan asiantuntijuuden arviointi tyttöjen ja poikien välillä. 

Asiantuntijuuden arvioinnissa pisteet jakautuivat melko tasaisesti tyttöjen ja poikien kesken. 

Suurimmat erot olivat asiatekstin nollan pisteen ja mielipidetekstin yhden pisteen vastauksissa.   
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KUVIO 4. Asiatekstin asiantuntijuuden arviointi sukupuolten välillä. 

 

Asiantuntijuuden arvioinnissa tytöt pärjäsivät hieman poikia paremmin (kuvio 4). Suurin ero 

sukupuolten välillä oli nollan pisteen vastauksissa: tytöistä 14 (41 %) ja pojista 22 (50 %) eivät 

saaneet yhtään pistettä. Yhden pisteen vastauksissa pojat pärjäsivät hieman tyttöjä paremmin, 

mutta tiedonhakutaitojen arvioinnista täydet pisteet sai tytöistä 12 (35 %) ja pojista 10 (23 %). 

Tyttöjen (ka. 0,94) ja poikien (ka. 0,73) taito arvioida asiatekstin laatijan asiantuntijuutta ei 

eronnut tilastollisesti merkitsevästi: t(76) = 1,10; p = 0,27. 
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KUVIO 5. Mielipidetekstin asiantuntijuuden arviointi sukupuolten välillä. 

 

Mielipidetekstin asiantuntijuuden arvioinnin taidoissa ei tyttöjen ja poikien välillä ollut 

juurikaan eroa täysin ilman pisteitä jääneiden ja toisaalta täydet pisteet saaneiden välillä, mutta 

yhden pisteen vastauksissa ero oli suuri (kuvio 5). Yhden pisteen sai kaikkiaan vain 3 tyttöä (9 

%) ja 18 poikaa (41 %), mutta heidän perustelunsa puuttui tai ei ollut relevantti.  

Kahden pisteen vastauksissa tytöt (ka. 0,91) pärjäsivät hieman poikia (ka. 0,95) paremmin ja 

kokonaan pisteittä jäi 17 tyttöä (50 %) ja 14 poikaa (32 %). Mielipidetekstin asiantuntijuuden 

arvioinnin taidoissa ei myöskään t-testin perusteella ole sukupuolten välillä tilastollisesti 

merkitsevää eroa: t(76) = -0,21; p = 0,82. 

Asiantuntijuuden arviointi koulujen välillä. Kun asiantuntijuuden arviointia verrataan 

mobiili- ja ei-mobiilikoulujen välillä, niin varsinkin asiatekstiin liittyvissä vastauksissa on 

hieman enemmän hajontaa kuin verratessa asiantuntijuuden arviointia sukupuolten välillä. 

 

 

KUVIO 6. Asiatekstin asiantuntijuuden arviointi koulujen välillä. 

 

Asiatekstin asiantuntijuuden arvioinnissa mobiilikoulun oppilaat pärjäsivät hieman ei-

mobiilikoulun oppilaita paremmin jokaisella piste tasolla, eron ollessa suurin ilman pisteitä 
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jääneiden osuudessa (kuvio 6). Pisteittä jääneitä oli mobiilikoulussa 15 (38 %) ja ei-

mobiilikoulussa jopa 21 oppilasta (55 %).  

Asiantuntijuus oli osattu arvioida ja perustella oikein mobiilikoulussa (ka. 0,95) hieman ei-

mobiilikoulua (ka. 0,68) paremmin: mobiilikoulussa 13 (32 %) ja ei-mobiilikoulussa vain 9 

oppilaista (24 %) sai täydet kaksi pistettä. T-testi osoittaa, ettei asiatekstin luotettavuuden 

arvioinnin taidoissa ole tilastollisesti merkitsevää eroa koulujen välillä: t(76) = -1,35; p = 0,16. 

 

 

KUVIO 7. Mielipidetekstin asiantuntijuuden arviointi koulujen välillä. 

 

Mielipidetekstin asiantuntijuuden arvioinnin vastauksista käy ilmi, että myös tämän tekstin 

osalta mobiilikoulu pärjäsi ei-mobiilikoulua paremmin melkein jokaisella pistetasolla, mutta 

vastaukset jakautuivat koulujen välille asiatekstiä tasaisemmin (kuvio 7). Nollan ja yhden 

pisteen vastauksissa asiantuntijuuden arvioinnin erot koulujen välillä olivat pieniä: täysin 

pisteittä jäi mobiilikoulussa 15 (37 %) ja ei-mobiilikoulussa 16 oppilasta (42 %), eikä erot 

olleet suuria myöskään yhden pisteen vastauksissa.  

Täydet kaksi pistettä, eli oppilas oli osannut arvioida tekstin laatijan asiantuntijuuden oikein 

sekä perustella sen relevantilla tavalla, sai mobiilikoulusta 15 (38 %) ja ei-mobiilikoulusta 11 

oppilasta (29 %). Mielipidetekstin asiantuntijuuden arvioinnin keskiarvo oli mobiilikoulussa 
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1,00 ja ei-mobiilikoulussa 0,87. T-testin perusteella koulujen välillä ei ole tilastollisesti 

merkitsevää eroa mielipidetekstin asiantuntijuuden arvioinnissa: t(76) = -0,67; p = 0,50. 

7.2.3 Tekstin tarkoituksen tunnistaminen 

Tekstin tarkoituksen tunnistamista tarkastellaan Khiin neliö -testin avulla. 

 
TAULUKKO 8. Asiatekstin tarkoituksen tunnistaminen. 

              f             %                 f             % f             % 

Oikein 
tunnistettu 

25 74 29 66 54 69 

Väärin 
tunnistettu 

9 26 15 34 24 31 

Yhteensä 34 100 44 100 78 100 

 

Asiatekstin osalta tekstin tarkoituksen tunnistamisessa oikea vaihtoehto oli tiedon välittäminen 

ja sen oli valinnut yhteensä 54 (69 %) oppilasta. Oikein ja väärin vastanneiden välillä oli 

selkeästi eroa, sillä tytöistä 74 % vastasi oikein ja 26 % väärin, kun vastaavasti pojista 66 % 

vastasi oikein ja jopa kolmannes eli 34 % antoi väärän vastauksen (taulukko 8). Tyttöjen ja 

poikien välillä ei kuitenkaan ole tilastollisesti merkitsevää eroa asiatekstin tarkoituksen 

tunnistamisessa: (3) = 1,77; p = 0,621. 

Kun asiatekstin tarkoituksen tunnistamista tarkastellaan koulujen välillä, niin mobiilikoulussa 

oikeita vastauksia oli 60 % ja ei-mobiilikoulussa oikeita vastauksia oli 79 %. Khiin neliö -testin 

perusteella koulujen välillä ei ole tilastollisesti merkitsevää eroa siinä, kuinka hyvin oppilaat 

tunnistavat asiatekstin tarkoituksen: (3) = 5,528; p = 0,137. 

  

           Tytöt                               Pojat                          Yhteensä 
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TAULUKKO 9. Mielipidetekstin tarkoituksen tunnistaminen. 

              f             %                 f             % f             % 

Oikein 
tunnistettu 

8 24 17 39 25 32 

Väärin 
tunnistettu 

26 76 27 61 53 68 

Yhteensä 34 100 44 100 78 100 

 

Mielipidetekstin tarkoituksena katsotaan olevan mielipiteiden välittäminen ja sen oli valinnut 

yhteensä 25 (32 %) oppilasta (taulukko 9). Tytöistä vain 24 % vastasi oikein ja jopa 76 % 

vastasi väärin, kun vastaavasti pojilla oikeita vastauksia oli 39 % ja vääriä vastauksia 61 %. 

Sukupuolella ei kuitenkaan ole tilastollisesti merkitsevää eroa siinä, kuinka hyvin 

mielipidetekstin tarkoitus tunnistettiin: : (4) = 7,074; p = 0,132. 

Mielipidetekstin tarkoituksen tunnistaminen jakaantui tasaisesti koulujen välillä. Molemmissa 

kouluissa oikeita vastauksia oli 32 % ja vääriä vastauksia 68 %. Koulujen välillä ei ole 

myöskään tilastollisesti merkitsevää eroa mielipidetekstin tarkoituksen tunnistamisessa: (4) 

= 3,074; p = 0,546. 

7.2.4 Tekstin välittämän tiedon luotettavuuden arviointi 

Asia- ja mielipidetekstin luotettavuuden arviointi on summamuuttuja, joka muodostuu 

asiatekstin osalta osiomuuttujista ”Asiatekstin välittämän tiedon luotettavuuden 

tunnistaminen” ja ”Asiatekstin välittämän tiedon tunnistamisen perustelu”. Mielipidetekstin 

osiomuuttujia ovat ”Mielipidetekstin välittämän tiedon luotettavuuden tunnistaminen” ja 

Mielipidetekstin välittämän tiedon luotettavuuden perusteleminen”. 

Tiedon luotettavuuden arvioinnissa huomioitiin, onko oppilas osannut arvioida tekstin 

välittämän tiedon luonteen oikein ja onko hän osannut perustella valintansa relevantilla tavalla. 

Asiatekstin välittämän tiedon katsotaan olevan luotettavaa, mielipidetekstin vastaavasti melko 

luotettavaa tai epäilyttävää.  

 

           Tytöt                               Pojat                          Yhteensä 
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KUVIO 8. Asia- ja mielipidetekstien luotettavuuden arviointi. 

 

Luotettavuuden arviointi osoittautui oppilaille haastavaksi erityisesti asiatekstin kohdalla ja 

mielipideteksti pärjäsikin asiatekstiä paremmin jokaisella pistetasolla (kuvio 8). Suurin ero 

tekstityyppien välillä oli nollan pisteen vastauksissa: asiatekstin osalta jopa 51 (65 %) ja 

mielipidetekstin osalta 27 (35 %) oppilasta ei osannut arvioida tekstin luotettavuutta oikein. 

Yhden pisteen vastauksia kertyi asiatekstille 20 (26 %) ja mielipidetekstille 34 (43 %). Kahden 

pisteen vastauksia, eli oppilas oli osannut arvioida tekstin luotettavuuden oikein ja perustella 

sen relevantilla tavalla, kertyi asiatekstille yhteensä vain 7 (9 %) ja mielipidetekstille 17 (22 

%). Asiatekstin luotettavuuden keskiarvo oli 0,45 ja mielipidetekstin 0,88 ja luotettavuuden 

arvioinnin taitojen erot käyvät ilmi myös t-testin perusteella: erot asia- ja mielipidetekstien 

luotettavuuden arvioinnissa ovat erittäin merkitseviä: t(77) = -3,90, p = 0,00. 

Luotettavuuden arviointi sukupuolten välillä. Kun tekstien luotettavuutta arvioitiin 

sukupuolten välillä, huomattiin, että asiatekstin osalta vääriä vastauksia oli sekä tytöillä että 

pojilla selvästi enemmän kuin mielipidetekstin kohdalla ja vastaavasti täysin oikeita eli kahden 

pisteen vastauksia oli asiatekstin kohdalla mielipidetekstiä vähemmän. Molempien tekstien 

osalta yhden pisteen vastauksia tuli pojilta selvästi tyttöjä enemmän. 
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KUVIO 9. Asiatekstin luotettavuuden arviointi sukupuolten välillä. 
 

Asiatekstin välittämän tiedon luotettavuuden arvioinnissa täysin ilman pisteitä jäi jopa 23 tyttöä 

(68 %) ja 28 poikaa (64 %) (kuvio 9). Yhden pisteen sai kaikkiaan 6 tyttöä (17 %) ja 14 poikaa 

(32 %), mikä tarkoittaa, että he olivat osanneet arvioida tekstin luotettavuuden oikein, mutta 

heidän perustelunsa puuttui tai oli epärelevantti. Täydet pisteet sai vain 5 tyttöä (15 %) ja 2 

poikaa (4 %). Tyttöjen (ka. 0,50) ja poikien (ka. 0,41) taito arvioida asiatekstin luotettavuutta 

ei eronnut tilastollisesti merkitsevästi: t(76) = 0,58; p = 0,57. 
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KUVIO 10. Mielipidetekstin luotettavuuden arviointi sukupuolten välillä. 
 

Mielipidetekstin välittämän tiedon luotettavuuden arvioinnissa pisteittä jäi 14 tyttöä (41 %) ja 

13 poikaa (29 %) ja kahden pisteen vastaukset jakautuivat tasaisesti molemmille (kuvio 10). 

Suurin ero sukupuolten välillä oli yhden pisteen vastauksissa, joissa mielipidetekstin 

luotettavuus oli arvioitu oikein, mutta perustelu puuttui tai oli epärelevantti. Yhden pisteen sai 

kaikkiaan 11 tyttöä (32 %) ja 23 poikaa (52 %). Tyttöjen (ka. 0,85) ja poikien (ka. 0,91) 

luotettavuuden arviointitaidot eivät eronneet tilastollisesti merkitsevästi: t(76) = -0,32; p = 

0,74. 

Luotettavuuden arviointi koulujen välillä. Luotettavuuden arvioinnin taitojen erot koulujen 

välillä olivat suurempia asiatekstin kuin mielipidetekstin kohdalla.  
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KUVIO 11. Asiatekstin luotettavuuden arviointi koulujen välillä. 
 

Asiatekstin luotettavuuden arvioinnissa mobiilikoulu pärjäsi hieman ei-mobiilikoulua 

paremmin kaikilla pistetasoilla (kuvio 11).  Mobiilikoulusta pisteittä jäi jopa 25 (62 %) ja ei-

mobiilikoulusta 26 oppilasta (68 %). Yhden pisteen vastauksia, eli niitä, joissa tekstin 

luotettavuus oli arvioitu oikein, mutta perustelu puuttui tai oli epärelevantti, oli mobiilikoulusta 

11 (28 %) ja ei-mobiilikoulusta 9 (23 %). 

Asiantuntijuuden arviointi ja relevantti perustelu onnistui mobiilikoulussa (ka. 0,48) hieman 

ei-mobiilikoulua (ka. 0,42) paremmin, mutta silti mobiilikoulussa 4 (10 %) ja ei-

mobiilikoulussa vain 3 oppilaista (8 %) sai täydet kaksi pistettä.  Asiatekstin luotettavuuden 

arvioinnin taidoissa ei t-testin perusteella ole koulujen välillä tilastollisesti merkitsevää eroa: 

t(76) = -0,35; p = 0,72. 
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KUVIO 12. Mielipidetekstin luotettavuuden arviointi koulujen välillä. 

 

Mielipidetekstin osalta luotettavuuden arviointi jakautui tasaisesti koulujen välillä jokaisessa 

pisteluokassa (kuvio 12). Pisteittä jäi mobiilikoulusta 14 (35 %) ja ei-mobiilikoulusta 13 (44 

%) vastausta. Yhden pisteen vastauksia oli selvästi eniten, molemmissa kouluissa 17. Kahden 

pisteen vastauksia, eli sekä luotettavuuden arviointi että sen perustelu olivat oikein, oli 

mobiilikoulussa 9 (23 %) ja ei-mobiilikoulussa 8 (21 %). Mobiilikoulun (ka. 0,88) ja ei-

mobiilikoulun (ka. 0,89) luotettavuuden arviointitaidot eivät eronneet tilastollisesti 

merkitsevästi: t(76) = 0,15; p = 0,91. 
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8 POHDINTA 

 

 

Nykyajan opiskeluvaatimukset edellyttävät laaja-alaista tieto- ja viestintätekniikan hallintaa. 

Tietotekniikka on ottanut suuria harppauksia tekniikan hyödyntämisessä niin töissä, kouluissa 

kuin vapaa-ajallakin, ja kun internetin informaatiotarjonta on kaikkien ulottuvilla, ei koulukaan 

voi jättää huomiotta saatavilla olevien internetresurssien käyttöä. 

Tämän päivän lapsille ja nuorille tietotekniikka ja sähköiset materiaalit ovat olleet olemassa 

aina, ja tiedon kriittiseen tarkasteluun tulisikin kiinnittää huomiota jo varhaisessa vaiheessa. 

Kouluesitelmät tuotetaan sähköiseen muotoon ja hyvin pitkälle lapsi itse on vastuussa siitä, 

millaisia lähteitä hän käyttää. Mitä nuoremmasta oppilaasta on kyse, sen vähemmän hänellä on 

valmista tietopohjaa, johon he voisivat lukemaansa tietoa verrata. Samaan asiaan viittaavat 

myös Kiili, Leu, Marttunen, Hautala ja Leppänen (2018) toteamalla, että pienet lapset ovat 

erityisen alttiita harhaanjohtavalle informaatiolle, jonka takia passiivinen tiedon vastaanottajan 

rooli avoimen internetin äärellä voi olla lapselle jopa haitallinen. 

Tässä tutkimuksessa kohderyhmänä oli alakoulun kuudesluokkalaiset, jotka edustivat kahta eri 

koulua. Toinen kouluista nimettiin mobiilikouluksi, sillä siellä tietotekniikan eri muodot olivat 

päivittäin käytettävissä ja oppimateriaalit, tehtävät ja kokeet suoritettiin tietotekniikkaa 

hyväksikäyttäen. Toinen koulu oli ei-mobiilikoulu, jossa tietotekniikan käyttö opetuksessa oli 

hyvin rajallista ja käyttö rajoittui etukäteen sovittuihin oppitunteihin, joita oli vain kaksi tuntia 

viikossa. Oppilaiden erot mobiililaitteiden käytön määrässä olivat suuret ja siitä syystä voisikin 

olettaa, että myös informaatiolukutaidon osalta erot näiden kahden koulun oppilaiden välillä 

olisivat selkeitä. 

8.1  TIEDONHAKUTAITOJEN POHDINTAA 

Muun muassa Ilomäki (2008) ja Kiili (2012) tuovat tutkimuksissaan esille, että tiedonhaun 

suunnittelu, hakukyselyiden muotoilu ja tulosten analysointi on nuorille haastavaa. 

Tämän tutkimuksen tuloksista nähtiin, ettei tiedonhakutehtävien osalta koulujen välillä ollut 

juuri lainkaan eroja, mutta sukupuolten välillä erot erityisesti perusteluvastauksissa olivat 

selkeitä, vaikka ne eivät tilastollisesti merkitseviä olleetkaan. Sillä hieman yllättäenkin tytöistä 

vain 35 %, mutta pojista jopa 70 % sai tiedonhakutehtävässä täydet pisteet. Lakkala ja Ilomäki 

(2013, 19) toteavat lukiolaisille tekemästään tutkimuksesta, että vaikka lukiolaiset itse 
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arvioivat hallitsevansa tiedonhaun internetistä hyvin, niin heillekin internetlukemisen 

monimutkaisuuden hahmottaminen voi olla vielä haasteellista. 

Tämän tutkimuksen tuloksiin vaikutti varmasti se, että oppilaat saivat valmiin linkkilistan, josta 

valita vaihtoehdot, jolloin selkeitä eroja ei syntynyt. Yllättävää oli kuitenkin, että varsinkin 

pojat olivat osanneet perustella linkin valintansa niin hyvin, sillä asiantuntijuuden ja 

luotettavuuden arvioinnin perusteluissa pojat pärjäsivät tyttöjä heikommin.  

Tiedonhakutaitojen tärkeyttä ovat tuoneet esille Kiili ja Laurinen (2015) tutkiessaan 

lukiolaisten internetlukemista. He toteavat, että heikot tiedonhaun taidot heikentävät 

opiskelijoiden kykyä oppia internetlähteistä ja on selvää, että oppilaiden kyky perustella 

tekemiään valintoja tietolähteiden luotettavuudesta on rajallinen. 

8.2  TIEDON LUOTETTAVUUDEN ARVIOINNIN TAITOJEN POHDINTAA 

Tässä tutkimuksessa tiedon luotettavuuden arvioinnin taitoja tutkittiin kirjoituksen laatijan 

asiantuntijuuden, tekstin tarkoituksen sekä tekstin luotettavuuden avulla. Esiin tulleet tulokset 

yllättivät siinä, ettei usein ja harvoin mobiililaitteita koulutyössä käyttävien oppilaiden välillä 

ollut selkeämpiä eroja tiedon arvioinnin taidoissa. 

Tiedon luotettavuuden arvioinnissa Kiili ym. (2008, 77) korostavat kriittisen ajattelun 

tärkeyttä, sillä internetissä on paljon puolueellista ja harhaanjohtavaa tietoa. Kriittinen ajattelu 

käsittää asiantuntijan, tekstin laadun, tyylin ja tekstissä esitettyjen tietojen 

paikkansapitävyyden arviointia sekä sen, mikä tekstin tarkoitus ylipäätään on. Aiheesta on 

tehty useita tutkimuksia, joissa on havaittu oppilailla olevan vaikeuksia löytää, ymmärtää ja 

arvioida internetistä löytyvää tietoa (mm. Coiro 2003 ja Zhang & Quintana 2012). Tässä 

tutkimuksessa Kiilin esille tuoma kriittinen ajattelu tuli esiin vain muutamissa tekstin laatijan 

asiantuntijuuden ja luotettavuuden perusteluissa. Hyvissä vastauksissa osattiin perustella 

aiheen monipuolista tai yksipuolista käsittelyä, pohtia kirjoittajan ammattia ja tekstin 

tarkoitusta. Huonot vastaukset koskivat usein omaa tuntemusta ”no kun miusta vain tuntuu 

siltä” ja vierasta kirjoittajaa ”en tunne kirjoittajaa, ni en voi tietää onko se asiantuntija”. 

Huonot vastaukset ovat linjassa Coiron (2008) tekemän huomion kanssa siitä, että kun oppilaat 

selittivät lähteiden arviointia ja puolueettomuutta, niin selitykset olivat usein epämääräisiä, 

pinnallisia ja puutteellisesti perusteltuja. 

Tämän tutkimuksen huomionarvoisena asiana voidaan pitää lähes jokaisen 

kysymyskokonaisuuden suuret väärien vastausten määrät. Esimerkiksi mielipidetekstin 
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laatijan asiantuntijuuden arvioinnissa tytöistä puolet eli 50 % ja pojista 32 % jäivät täysin 

pisteittä. Toisin sanoen puolet tytöistä pitivät mielipidetekstin laatijaa asiantuntijana, vaikka 

tekstin välittämä tieto oli yksipuolista, eikä kirjoittajan nimeä tai asiantuntijuutta mainittu 

lainkaan. Vastaavasti asiatekstin luotettavuuden arvioinnissa tytöistä 68 % ja pojista 64 % jäi 

pisteittä. Kun tarkastellaan oppilaiden asia- ja mielipidetekstien luotettavuuden arviointia, 

huomataan heidän pärjänneen mielipidetekstin kohdalla asiatekstiä paremmin: asiatekstin 

luotettavuuden arvioi väärin 65 % ja mielipidetekstin 35 %. Toisin sanoen t-testin mukaan 

oppilaat olivat taitavampia arvioimaan mielipidetekstin luotettavuutta kuin asiatekstin 

luotettavuutta. 

Mitkä asiat ovat voineet vaikuttaa tämän tutkimuksen tuloksiin? Mielipidetekstin kieliasu oli 

selkeämpi ja helpommin ymmärrettävissä kuin asiatekstin ja sitä saatettiin siitä syystä pitää 

asiatekstiä luotettavampana. Myös Kiilin ym. (2018) tutkimuksesta käy ilmi, että 

tutkimukseen osallistuneista oppilaista lähes puolet ei kyseenalaistanut kaupallisten lähteiden 

luotettavuutta. Tässä tutkimuksessa yhtenä syynä voidaan pitää myös sitä, että oppilaat eivät 

ole osanneet kiinnittää huomiota tekstin luotettavuuden arvioinnin osalta oikeisiin asioihin 

(tekstin kirjoittaja, lähteet, monipuolinen tieto), vaan vastauksissa toistui ”koska minusta 

tuntuu siltä” -tyyliset perustelut. Lisäksi on tärkeää huomioida, että mitä nuoremmista 

tutkittavista on kyse, sitä enemmän on eroja myös oppilaiden kyvyissä ja valmiuksissa 

kriittiseen arviointiin.  

Kun tarkastellaan niitä tuloksia, joissa oppilas on saanut kaksi pistettä, eli on osannut tehdä 

oikean arvion ja perustella se relevantilla tavalla, ovat tytöt pärjänneet poikia paremmin. Tämä 

saattaa selittyä poikien mielenkiinnon hiipumisesta tekstejä ja tehtäviä kohtaan, eikä niitä ole 

jaksettu tehdä loppuun saakka. Myös oman mielipiteen ilmaisu ja perustelu voivat olla monelle 

alakoululaiselle vielä haasteellista ja tästäkin syystä internetlukutaidon kriittinen tiedon 

luotettavuuden arvioinnin harjoittaminen on tärkeää. 

Mistä oppilaiden puutteelliset tiedon luotettavuuden arvioinnin taidot kertovat? Oppilailla oli 

selvästi vaikeuksia kautta linjan, mutta erityisesti tehtyjen valintojen perustelut olivat huonoja 

ja riittämättömiä. Muun muassa Kiili ja Laurinen (2015) tuovat tutkimustuloksissaan esille, 

että oppilaat ovat kokeneet tiedon kriittisen arvioinnin heikoimpana osa-alueena. Tässäkin 

tutkimuksessa avoimet perusteluvastaukset osoittavat, että useimmat oppilaat arvioivat tiedon 

luotettavuutta ainoastaan vertaamalla tekstiä omiin tietoihin. Sähköisten opetusvälineiden 

käyttöeroista huolimatta koulujen välillä ei ollut tilastollisesti merkitsevää eroa. 
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Lukutaidossa tulisikin entistä enemmän huomioida erilaiset tietolähteet, joista tietoa 

ammennetaan – kirjoja unohtamatta. Internetistä löytyvät tekstit saattavat olla lyhyitä ja vailla 

kunnollisia lauseita, jolloin niiden sisäistäminen on haastavampaa. Lisätietoa löytyy aina siitä 

seuraavasta linkistä ja lopulta voidaan päätyä paikkaan, jossa alkuperäinen aihe on jo kadonnut 

mielestä. Tarvittava tieto löytyy nopeasti tehokkaista hakukoneista, eikä hakusanoja tarvitse 

juurikaan miettiä. Lopulta tuloksiin saadaan lista, jossa Wikipedia on ensimmäisten joukossa 

ja sitä myös käytetään usein tiedon päälähteenä, eikä asioiden paikkansapitävyyttä koeta 

tarpeelliseksi kyseenalaistaa. Tätä käsitystä tukee myös Kiili ym. (2008, 86–87) 

huomioidessaan, että tiedon luotettavuuden arvioinnissa luotetaan paljon Wikipediaan ja peräti 

80 % käytti sitä tiedon arvioinnin lähteenä. Olisi tärkeää opettaa, että on muitakin lähteitä kuin 

Wikipedia, ja vaikka kaikki tieto löytyy sähköisesti ja tietoja päivitetään jatkuvasti, niin myös 

kirjoja tulisi suosia koulussa tietolähteinä. Vaatimalla lähteiden monipuolista käyttöä ruokitaan 

tiedonjanoa, opitaan vertaamaan tietoa ja kyseenalaistamaan tiedon luotettavuutta. Oikean 

hakutuloksen valitsemisella ja tietojen yhdistämisellä on suuri merkitys siihen, koetaanko 

lukeminen mielekkääksi. Ikävä kyllä mediassa on jo useana vuonna tuotu huolestuneena esille 

erilaisten lukutaitotestien tulokset, joista voimme nähdä nuorten lukutaidon olleen 

laskusuuntainen jo pidempään ja sen kehityksen suunnan nosto on haaste, joka täytyisi voittaa. 

Sormunen ja Poikela (2018) tiivistävät hyvin, että tärkeämpää on oppia hankkimaan, 

valitsemaan, arvottamaan ja käyttämään tietoa kuin vain tallentaa se muistiin. 

8.3  INTERNETLUKUTAIDON KEHITTYMISEN TUKEMINEN JA HAASTEET 

Internetlukutaitoa on tutkittu Suomessa sekä peruskoululaisilla että lukiolaisilla. Oppilaat ovat 

taitava internetin käyttäjiä ja matkapuhelinten sekä tablettien yleistymisen myötä internet on 

lähes kaikkien lasten saatavilla. Internettaidot ovat kuitenkin usein itse opittuja ja siten myös 

taitoerot ovat suuria. Lasten ja nuorten lukutaidon laskusta on puhuttu jo pidempään, ja sitä 

ovat olleet todistamassa lukuisat äidinkielenopettajat. Monille niin sanottu ”somekieli” on 

lyhyitä sanontoja, pieniä alkukirjaimia ja hymiöitä ja kieli, joka on vailla vivahteita ja sävyjä 

jää ensisijaiseksi tavaksi käyttää kieltä. Tällaisen ilmiön keskiössä on tosiasia, ettei nuoriso lue 

tarpeeksi. Onkin todettu, ettei pelkkä sometus ja nettiselailu harjaannuta pitkien tekstien 

lukemisen ja kirjoittamisen taitoa ja tämä on varmasti yksi selkeä syy tämän tutkimuksen 

huonoille perusteluvastauksille. Taitavimpia kielenkäyttäjiä ovat luonnollisesti ne, jotka 

lukevat monipuolisesti eri tekstilajeja. (Manninen 2017.) Millä keinoin internetlukutaidon 

kehittymistä voi tukea? 
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Internetlukutaito ei harjaannu yksittäisten tiedonhakutehtävien kautta, vaan vaatii aikaa ja 

harjoitusta. Aikaa siihen, että ymmärrettäisiin oikeasti kiinnittää huomiota myös tiedon 

kriittiseen tarkasteluun ja kirjoitetun tekstin järkevään kyseenalaistamiseen, jää liian vähän. 

Tämän tutkimuksen osittain varsin heikkojakin tiedon luotettavuuden arvioinnin taitojen 

tuloksia voidaan tarkastella myös siltä kannalta, että oppilaat eivät ole saaneet koulussa 

tarpeeksi opetusta tiedon kriittiseen arviointiin. Opetuksessa tulisikin painottaa monipuolisten 

ja asiasisällöltään erilaisten tekstien luotettavuutta lisäävien merkkien huomioimista ja 

opeteltava millä tavoin argumentoidaan. 

Opetushallituksen tavoitteissa (Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2014) on luoda 

monipuolisia välineitä opetukseen ja oppimisympäristöön, johon pelit ja muut virtuaaliset 

ympäristöt olennaisena osana kuuluvat. Tavoitteena on, että jokaisen oppiaineen opetuksessa 

käytetään monipuolisia työtapoja siten, että oppilaat oppivat myös erilaisia taitoja niiden 

myötä. Teknologialla on yhä suurempi merkitys koulun arjessa, ja oppilaat voivat entistä 

paremmin osallistua omien oppimisympäristöjensä kehittämiseen ja valitsemiseen. 

Kaupungeilla ja kunnilla ei kuitenkaan ole yhtäläisiä resursseja laitteiden hankkimiseen ja 

opettajien kouluttamiseen, ja se ajaa myös oppilaita eriarvoiseen asemaan teknologian käytössä 

ja opetuksen monipuolistumisessa. Tällöin tabletti on helposti vain kiva väline, jota käytetään 

jonkin konkreettisen tiedon hakemiseen, ja josta on helppo hyödyntää erilaisia valmiita 

sovelluksia uuden opettamiseen ja oppimiseen. 

Vaikka tämä tutkimus keskittyi alakouluun, niin täytyy myös muistaa, ettei sähköisen 

opetuksen laatu koske suinkaan vain alakoulun oppilaita ja opettajia. Laadukkaan opetuksen ja 

oppimisen monimuotoisuuden tukemisen kuuluisi jatkua läpi kaikkien opiskeluvuosien. Tähän 

liittyen Suomen Lukiolaisten Liitto teetti vuonna 2013 verkkokyselyn, jossa selvitettiin 

lukiolaisten suhdetta opiskelun digitalisoitumiseen. Selvityksen mukaan vain joka neljäs 

lukiolainen kokee opettajien ohjaavan tai osaavan ohjata opiskelijoita tekniikan 

opiskelukäytössä. Enemmistö vastaajista arvioi sähköisten oppimateriaalien lisäävän opiskelun 

mielenkiintoisuutta. Vastaajista vain harva luottaa täysin opettajien kykyyn ohjata opiskelijoita 

tietotekniikan ja sähköisten oppimateriaalien käytössä, vaikka oppilaat kokevatkin opettajien 

suhtautuvan sähköisiin oppimateriaaleihin myönteisesti. (Esa 2013.) 

Opetuksen sähköistyminen ei ole kuitenkaan pelkästään hyvä asia. Vähäsarja (2018) kirjoittaa 

teknologian viennin kouluun ongelmana, jonka erilaiset värikkäät valot ja vaihtuvat kuvat 

saattavat aiheuttaa: lapset eivät jaksa keskittyä opetukseen, jossa ei ole ylivertaista 
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stimulaatiota. Kun lapset viettävät vapaa-ajan ja koulupäivän mobiililiatteiden kanssa, niin 

oppimisen kietominen niihin ei voi olla onnen avain. Teknologian vaikutuksia voidaan pohtia 

myös laajemmin siten, ettei digiloikassa ole ehkä ajateltu loppuun saakka sitä, miten digiloikka 

heijastuu koulun lisäksi koko elämäntapaan. Moderni teknologia pitää toki tuoda kouluun, 

mutta enemmän tiedostaen ja kokonaispakettia katsoen. Samalla on hyvä varmistaa, että 

tutkimukset, välineet ja keinot pysyvät mukana nuorten käyttämien laitteiden ja erilaisten 

sosiaalisten medioiden muutoksissa. Yhtenä luotettavuuden kriteerinä voidaan pitää myös sitä, 

että ollaan ajan hermoilla ja tutkitaan oikeita asioita kohderyhmä huomioiden.  

8.3.1 Lukuinnon merkitys luetun ymmärtämiseen 

Lukuinto lähtee lapsuudesta. Lukuhetkien positiiviset vaikutukset ulottuvat vanhemman ja 

lapsen yhteisistä rauhoittumisen hetkistä lapsen myöhäisempään uteliaisuuteen kirjoja ja 

lukemista kohtaan. Lukutaito on tärkeä kaikilla vuosiluokilla, mutta heikko lukutaito 

muodostuu ongelmaksi erityisesti ylemmillä vuosiluokilla ja jatko-opinnoissa, kun luettavat 

tekstit määrällisesti kasvavat ja luettavien tekstien aihealueet monipuolistuvat. Heikko 

lukutaito voi olla este jopa työelämään siirryttäessä. (Löyttyniemi 2015.) Suomessa meillä on 

hyvä kirjastoverkosto, joka mahdollistaa kirjojen saatavuuden sosiaalisesta taustasta 

riippumatta ja jonka toiminta erilaisin kampanjoin ja kirjavinkkauksin edistää osaltaan lasten 

ja nuorten lukuintoa ja -taitoa. 

Kuilu lahjakkaiden ja osaamattomien oppilaiden välillä on leventynyt. Näiden oppilaiden 

nähdään eroavan toisistaan sanavarastoltaan, kyvystään lukea ja ymmärtää lukemansa sekä 

kirjoittaa rakenteellisesti ehjää tekstiä (Manninen 2017). Se, millä tavoin lukuintoon tulisi 

tarttua, ei ole yksiselitteistä vastausta. Digimaailma on tullut jäädäkseen, vaikka emme 

kykenekään ennustamaan, millaisia lukemisen muotoja meillä tulevaisuudessa on. Tästä syystä 

muutokseen ei voi suhtautua liian kriittisesti, mutta samalla tulee panostaa myös perinteisen 

kielen opettamiseen. Lukemista edistävän järjestön, Lukukeskuksen, teettämässä 

tutkimuksessa (2016) havaittiin, että neljäsluokkalaiset lukivat mieluummin fyysistä kirjaa 

kuin selasivat tablettia. Tutkimuksessa nousi esiin, että perinteinen kirja näyttäisi tukevan 

syvälukutaidon kehittymistä tablettia paremmin ja lapset kokivat tabletilla lukemiseen 

keskittymisen vaikeammaksi. (Tarvainen 2016.) 

Yleisestä keskustelusta lukutaidon ympärillä tiedämme, että ero tyttöjen ja poikien välillä on 

kasvanut. Löyttyniemi (2015) mainitsee Suomessa yleisesti vallinneen tilanteen, jossa pojat 

lukevat tyttöjä vähemmän, eikä tätä eroa ole kyetty kuromaan kiinni. Tekninen lukutaito on 
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kyllä yhä tallella, mutta lukemalla oppiminen ja luetun tiedon soveltaminen jää monella 

saavuttamatta. Yhtenä suurimpana syynä nuorten lue vapaa-ajan lukemattomuuteen nähdään 

kirjojen tilalle tulleet tietokoneet. Löyttyniemi jatkaa, ettei tekstien eri muodot (painettu, 

sähköinen ja äänitetty) kuitenkaan ole toistensa kilpailijoita, vaan kyse on lukemisen ja tekstien 

monimuotoistumisesta ja totutut lukemisen ja kirjoittamisen muodot antavat tilaa uusille 

muodoille. Esimerkiksi ääni- ja selkokieliset kirjat voivat nostaa sellaisten henkilöiden 

lukumotivaatiota ja -innostusta, joille perinteiset tekstit ovat liian haastavia. Tekniikka tuo 

myös sähkökirjat lähemmäksi tietotekniikasta kiinnostuneita ja saattaa näin laskea 

lukemiskynnystä. 

8.3.2 Lukutaidon merkitys internetlukutaitoon 

Lukukeskuksen teettämä tutkimus (2016) osoitti, että heikon lukutaidon myötä sanavarasto 

kapenee ja pitkien ja käsitteellisten tekstien ymmärtäminen vaikeutuu. Internetlukeminen on 

haaste, joka vaatii lukijalta hyvää ja kriittistä lukutaitoa. Mitä aiemmin internetlukutaidon 

opettamisen aloitamme, sen helpommin oppilaat omaksuvat uusia asioita. Internetlukutaidon 

opettamiseen kuuluu myös tarkoituksenmukainen arviointi: opettajan tulisi tietää oppilaiden 

taidoista ja käyttää arviointia apuvälineenä taitojen kehittymiselle. Ja ennen kaikkea opettajan 

tulisi itse ymmärtää, mitä internetlukutaidolla tarkoitetaan ja millä tavoin hän pystyy 

huomioimaan sen opetuksessaan. Internetlukutaidon opettaminen vaatiikin myös opettajan 

omien toimintatapojen tiedostamista ja pedagogista arviointikykyä. 

On tärkeää huomioida, että vaikka oppilaat käyttävät sosiaalista mediaa päivittäin, se ei 

tarkoita, että oppilas on kykeneväinen sisäistämään lukemaansa. Olennaisinta oppimisessa ei 

ole sisältö, vaan toiminta. Kaikki informaatiotulva, minkä joka päivä kohtaamme, vaatii taitoa 

käsitellä sitä ja kriittinen ajattelu on yksi tärkeimmistä taidoista, kun luemme internetin monesti 

jopa harhaanjohtavaa tietoa. Kun luomme vahvan pohjan lapsuudesta lähtien tietotekniikan ja 

oman ajattelun ja toiminnan välille, on tietotekniikka luonteva osa oppimista myös 

työelämässä. Internetlukutaito on läpi elämän jatkuva prosessi, joka tekniikan kehittyessä 

muuttaa muotoaan, mutta sen tarve ei häviä. Luetun ymmärtäminen pysyy tekniikan 

kehittyessäkin ensisijaisena kansalaistaitona. 

8.4  TUTKIMUKSEN KRIITTINEN TARKASTELU 

Annetut tehtävät liittyivät tiedonhaun ja tiedon luotettavuuden arvioinnin taitoihin. Kaikki 

tehtävät suoritettiin oppilaille valmiiksi annetuista monisteista, sillä esimerkiksi sähköinen 
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tiedonhaku olisi ollut työläs toteuttaa, eikä se olisi juurikaan tuonut lisäarvoa tulosten 

analysoimiseen. Asia olisi ollut eri, jos olisi ollut mahdollisuus toteuttaa sähköinen tiedonhaku 

alusta loppuun autenttisessa ympäristössä, tällöin luultavasti ainakin tiedonhakutehtävissä erot 

oppilaiden välillä olisi olleet suurempia. Nyt oppilaat saivat valmiin linkkilistan, josta tuli 

valita tehtävänannon kannalta sopivin vaihtoehto, eivätkä oppilaat saaneet itse suorittaa hakua. 

Menetelmä on suppea, mutta silti ihan toimiva tapa tutkia oppilaiden tiedonhakutaitoja. 

Huolimatta siitä, että lomake testattiin ennen varsinaista tutkimusta, oli mielipidetekstin 

pisteytys haasteellinen ja saattoi vaikuttaa myös tuloksiin. Tehtävässä kysyttiin tekstin laatijaa, 

jota ei käynyt tekstistä ilmi lainkaan. Oikea vastaus olisi ollut ”ei kerrota”, mutta tehtävä 

osoittautui liian haastavaksi kohderyhmän ikä huomioiden. Tekstin laatijaa ei siis arvioitu 

mielipidetekstin osalta lainkaan. Asiatekstin kohdalla kysymyksen asettelu toimi ja tekstin 

laatijan tunnistaminen otettiin analysoitavaksi omana kokonaisuutena.  

Seuraavaksi pyydettiin arvioimaan ja perustelemaan tekstin laatijan asiantuntijuus. Tässä 

kohdin painopiste ei ollut laatijan nimeämisessä, vaan tekstistä olisi pitänyt huomioida 

luotettavuuteen liittyviä asioita, kuten esimerkiksi aiheen monipuolinen käsittely ja lähteet. 

Tämä kysymys voitiin siis ottaa mukaan vertailuun molempien tekstien osalta, sillä aiheen 

asiantunteva laatija osaa esittää asiat monipuolisesti ja laatijan asiantuntijuus voi tulla myös 

sitä kautta selväksi. Tämä on kuitenkin sellainen kysymys, johon ei välttämättä ole osannut 

vastata, jos on jäänyt mielipidetekstin kohdalla miettimään tekstin laatijaa.   

Tällaiset tehtävät, mitkä oppilaat suorittivat, ovat samalla yhdenlainen lukutaitotesti. 

Huolestuttavaa on, jos oppilas ei osaa nimetä tekstin laatijaa silloin, kun sellainen on helposti 

löydettävissä. Se herättääkin kysymyksen siitä, onko siihen syynä mielenkiinnon puute vai 

onko teksti koettu liian haastavaksi? Opetetaanko koulussa internetlukutaitoa tiedon etsimisen 

ja kyseenalaistamisen näkökulmasta ja onko lukutaito ylipäätään niin hyvä, että se riittää 

sosiaalisessa mediassa ymmärtämään ja arvioimaan lukemaansa? Entä olisiko tulokset olleet 

paremmat, jos tutkimus olisi suoritettu sähköisenä ja oppilaat olisivat saaneet myös vastata 

sähköisesti? Nyt oppilaille annettiin useamman paperin nippu tekstejä ja vastauslomakkeita, ja 

vaikka tekstit ja kyselylomakkeet oli niputettu selkeästi ja tekstit olivat lyhyitä, saattoi osalle 

oppilaista tulla heti alussa tunne, etteivät he jaksa näin paljon papereita lukea ja täytellä. 
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8.5  TUTKIMUKSEN EETTISET NÄKÖKULMAT 

 

 

KUVIO 13. Tutkimuksessa ilmeneviä eettisiä haasteita. (Enwald, 2009.) 

 

Kun tarkastellaan tutkimuksen eettisyyden näkökulmaa, huomataan tutkimukseen vaikuttavan 

tutkijan omien arvojen lisäksi myös tieteestä ja yhteiskunnallisesta elämästä nousevat arvot 

sekä tutkittavaan tilanteeseen nousevat arvot (kuvio 13). Eri ulottuvuudet sisältävät 

elementtejä, jotka edellyttävät eettistä tietoisuutta ja harkintaa. (Enwald, 2009.) 

Tutkimuksen eettiset kysymykset liittyvät tutkimusprosessin kaikkiin vaiheisiin aina 

suunnittelusta raportointiin. Tutkimuksen tekoon liittyviä eettisiä haasteita ovat esimerkiksi 

rehellisyyden, avoimuuden ja kriittisyyden säilyttäminen tutkimuksen edetessä sekä kyky 

erottaa omat arvostukset ja ennakko-oletukset tutkimuksessa esiin tulevista asioista (Enwald, 

2009). Pohjola (2007) lähestyy tutkimuksen eettisyyttä näkökulmista, jotka osoittavat eettisten 

valintojen moninaisuuden: 1) Tiedon intressin etiikka, joka sisältää aiheen valinnan, 

tutkimuksen rajaukset ja tutkimuskysymyksen asettamisen. 2) Tiedon hankkimisen etiikka eli 

tutkijan suhde tutkimuskohteeseen ja -joukkoon sekä aineiston hankinnan toteuttamisen eri 

vaiheet. 3) Kolmas käsite liittyy aineiston analyysivalintoihin ja analyysin toteuttamiseen ja 

tulosten tulkintaan. Pohjola (2007) muistuttaa lisäksi myös siitä, että eettiset kysymykset eivät 

rajoitu pelkästään tutkimuksen teon vaiheisiin, vaan myös lopputulos eli tutkimuksen tuottama 

tieto sekä se, missä ja millä tavoin saatua tietoa käytetään kuuluvat eettisen pohdinnan piiriin. 

Hyvin tärkeää on myös kollegiaalinen etiikka, joka sisältää toisten tutkijoiden työn 

huomioimisen ja kunnioittamisen. 

Aiheen valintaa tärkeämmäksi eettiseksi ratkaisuksi Pohjola (2007) mainitsee oman 

tutkimuksen näkökulman määrittelemisen. Hänen mukaansa jo pelkästään työn nimi 
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määrittelee sen, millaisesta näkökulmasta asiaa käsitellään ja negatiiviset ilmaisut ohjaavat 

tutkimaan asiaa monesti liiankin ongelmalähtöisesti. Tämän tutkimuksen aihe nousi esiin 

yhteiskunnallisessa keskustelussa lisääntyneestä tietotekniikan käytöstä opetuksessa. 

Tutkimukseen osallistuvat koulut olivat tuttuja, mutta tutkimukseen osallistuneet oppilaat 

eivät, kuten ei myöskään oppilaiden tietotekniset taidot. Osallistuvista luokista tiedettiin 

etukäteen vain se, kuinka paljon he käyttävät mobiililaitteita päivittäisessä opetuksessa. Lisäksi 

myös sopivan ryhmittelyn ja luokittelun tekeminen oli haasteellista. Lomakkeen kysymysten 

tuli olla sellaisia, ettei oppilaan antamaa vastausta luokiteltu väärin. Pohjolan (2007) mukaan 

eettiset kysymykset ovatkin sitä keskeisempiä, mitä enemmän analyysia ja tulkintaa tehdään 

luokittelemalla ihmisiä eikä heidän edustamaansa ilmiötä. 

Hyvän tutkimuskäytännön mukaisesti oppilaille kerrottiin tutkimuksen tarkoituksesta sekä 

siitä, mihin heidän tietojaan käytetään ja kerrottiin tutkimukseen osallistumisen olevan 

vapaaehtoista. Tutkimusta varten oppilailta kerätty aineisto säilytettiin huolellisesti, eikä 

lomakkeista tai myöhäisemmistä materiaaleista ole tunnistettavissa yksittäisten oppilaiden 

vastauksia. Lisäksi tässä tutkimuksessa on noudatettu asianmukaista lähteiden käyttöä ja 

lainaukset oppilaiden vastauksista on esitetty, kuten oppilaat ovat ne itse kirjoittaneet. Vaikka 

tutkimuksen tulokset eivät ole kaikilta osin yleistettävissä, voidaan saatuja tuloksia käyttää sen 

pohdintaan, kiinnitetäänkö kouluissa tarpeeksi huomiota kriittiseen internetlukemiseen. 

8.6  TUTKIMUKSEN LUOTETTAVUUS 

Kvantitatiivisen tutkimuksen luotettavuutta voidaan tarkastella niin mittaamisen ja aineistojen 

keruun kuin myös tulosten luotettavuuden näkökulmista. Tutkimuksen luotettavuuden 

arvioinnissa puhutaan validiteetista (pätevyys) ja reliabiliteetista (luotettavuus). Validi 

tutkimus mittaa sitä, mitä oli tarkoituskin mitata, ei sisällä systemaattisia virheitä ja antaa 

keskimäärin oikeita tuloksia. Validius liittyy aina sovellusalueen teoriaan ja sen käsitteisiin, ja 

se voidaan jakaa sisäiseen ja ulkoiseen validiteettiin. Sisäisellä validiteetilla tarkoitetaan sitä, 

vastaavatko mittaukset tutkimuksen teoriassa esitettyjä käsitteitä ja ulkoisesti validissa 

tutkimuksessa myös muut tutkijat tulkitsevat saadut tutkimustulokset samalla tavoin. Kuten 

validiteetti, myös reliabiliteetti voidaan jakaa sisäiseen ja ulkoiseen reliabiliteettiin. Sisäinen 

reliabiliteetti voidaan todeta mittaamalla sama tilastoyksikkö useampaan kertaan. Ulkoisella 

reliabiliteetilla tarkoitetaan sitä, että jos tutkimus tehtäisiin uudestaan, se antaisi 

samansuuntaiset tulokset. (Heikkilä 2014, 29–30, 186.) Tutkimuksen pätevyys ja luotettavuus 

muodostavat yhdessä mittarin kokonaisluotettavuuden ja ovat näin ollen toisistaan riippuvaisia. 
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Mittaustilanteen satunnaiset virheet heikentävät reliabiliteettia ja heikosta reliabiliteetista 

seuraa yleensä myös heikko validiteetti. (Vilkka 2015, 194.) Validiteetin totaalinen 

puuttuminen tekee tutkimuksesta arvottoman, sillä silloin on tutkittu todellisuudessa aivan 

muuta asiaa kuin alun perin ajateltiin. 

Vilkka (2015, 193–194) tuo esille asioita, joilla tutkimuksen luotettavuuteen pyritään 

vaikuttamaan. Tällaisia ovat muun muassa käsitteiden, perusjoukon ja muuttujien tarkka 

määrittely, aineiston keräämisen ja mittarin huolellinen suunnittelu sekä varmistamalla, että 

mittarin kysymykset kattavat koko tutkimusongelman. Lisäksi Heikkilän (2014, 187–189) 

mukaan tutkimuksen luotettavuutta lisää myös korkea vastausprosentti sekä selkeä ja 

objektiivinen raportti. 

Tämän tutkimuksen luotettavuuteen vaikuttavat muun muassa aineistonkeruuseen ja 

analysointiin liittyvät tekijät. Ennen varsinaista aineistonkeruuta pyrittiin varmistamaan, että 

lomakkeen kysymykset kattavat tutkimuskysymykset ja ovat muodoltaan selkeitä ja 

yksiselitteisiä. Aineisto testattiin muutamalla tutkimuksen ulkopuolisella oppilaalla ennen 

varsinaista aineiston keruuta. Testaajien palautteen mukaan tekstit olivat selkeitä ja 

helppolukuisia, eikä heille tullut kysyttävää tehtävienkään osalta. Siitä huolimatta testaajien 

antamien vastausten perusteella pisteytyksiä muokattiin vielä selkeämmiksi. 

Aineistonkeruuseen liittyvät satunnaisvirheet vähentävät tutkimuksen luotettavuutta. Niitä voi 

syntyä esimerkiksi silloin, jos vastaaja ymmärtää kysymyksen eri tavalla kuin tutkija on 

tarkoittanut, jolloin vastaus tulee tulkituksi väärin. Tästä syystä varsinainen aineistonkeruu 

suoritettiin luokka kerrallaan siten, että tutkija oli luokassa aina läsnä. Tällöin molempien 

koulujen oppilaat saivat samanlaisen ohjeistuksen tehtäviin ja mahdollisuuden kysyä, jos jokin 

oli epäselvää. Luokkatilanteessa pystyttiin huomioimaan myös se, että jokainen oppilas vastaa 

kysymyksiin itsenäisesti ja lisäksi vastausprosentti oli suuri. 

Huolellisesta lomakkeiden laadinnasta huolimatta tuloksia analysoitaessa yhden kysymyksen 

vastaukset piti jättää huomioimatta, sillä kysymyksen asettelu ei ollut johdonmukainen kyseistä 

tekstiä ja tutkittavien ikää huomioiden. Aineistoa piti käydä läpi useaan kertaan, kunnes 

luokittelu muokkautui sopivaksi.  Digitointivaiheessa oli mahdollisuus virheellisiin kirjauksiin, 

josta syystä vastaukset käytiin läpi useaan otteeseen. Lisäksi varsinkin avointen 

perusteluvastausten suhteen tutkijan tulkinnalle jää suuri vastuu siinä, millä tavoin hän 

perustelun luokittelee. Tämä jättää toki tilaa tulkinnoille ja sille, olisiko tulokset toistettavissa 

täsmälleen samanlaisina. Uskon kuitenkin, että yksittäisiä vaihteluita lukuun ottamatta 
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tutkimuksen toistettavuus ei toisi muutosta tulosten tilastolliseen merkitsevyyteen ja ne 

aihealueet, joissa erot näyttäytyivät suurimpina, eivät olennaisesti muuttuisi. 

8.7 JATKOTUTKIMUSAIHEET 

Tätä tutkimusta tehdessä oma ymmärrys internetlukutaidon moniulotteisuudesta kasvoi ja 

herätti kysymyksiä siitä, millaisiin asioihin koulussa tulisi kiinnittää huomiota kriittisen 

lukutaidon kehittämiseksi. Jotta opiskelijoiden internetlukutaidosta saisi laajemman ja 

tarkemman kuvan, olisi tutkimukseen tarpeen sisällyttää oppilaiden oma käsitys omasta 

internetin käyttötaidoista ja internetlukutaidosta. Lisäksi kiinnostaa oppilaiden näkökulma 

siitä, millaisia asioita kriittinen lukutaito oppilaan omasta mielestä sisältää. Millaisissa 

yhteyksissä kriittinen lukutaito on tarpeen ja kokeeko oppilas saaneensa siihen tukea ja 

opetusta? Minkä verran ja millaista kirjallisuutta oppilas lukee ja onko lukemisen määrällä tai 

laadulla vaikutusta internetlukutaitoon? Tämän asian huomioiminen myös tässä tutkimuksessa 

olisi ollut mielenkiintoista. 

Koska tässä tutkimuksessa opettajien näkökulmaa internetlukutaidon opettamisesta ei otettu 

huomioon, olisi mielenkiintoista selvittää, millaisia asioita opettajat korostavat oppilailleen 

tiedon kriittistä arviointia varten ja kohtaavatko opettajien antama opetus ja oppilaiden tarpeet? 

Kuinka paljon opetuksessa käytetään erilaisia sovelluksia ja onko niiden käytön määrällä 

vaikutusta kriittiseen lukutaitoon? Entä minkä tasoisina internetlukijoina opettaja oppilaitaan 

pitää ja muuttuuko käsitys tutkimustulosten myötä?  

Lopuksi palaan vielä tutkimuksen alkuun ja internetlukutaidon lähikäsitteisiin. Kuten olen 

tuonut esiin, erilaisia käsitteitä on paljon ja ylipäätään vuosituhannen vaihteesta tähän päivään 

luku- ja kirjoitustaidon käsite on muuttunut ja laajentunut, sillä yhteiskuntamme 

lukutaitovaatimukset kasvavat jatkuvasti. Yhteistä kaikille eri käsitteille on, että ne eivät toimi 

ainoastaan tiukkojen raamien sisällä, vaan erilaiset lukutaidot ulottuvat monelle elämän eri osa-

alueelle ja siksi niiden laaja-alainen opettaminen on tärkeää. Tulevaisuuden tutkimusta 

tarvitaan, sillä internetlukutaito on läpi elämän jatkuva prosessi, joka tekniikan kehittyessä 

muuttaa muotoaan, mutta sen tarve ei häviä. Luetun ymmärtäminen pysyy tekniikan 

kehittyessäkin ensisijaisena kansalaistaitona. 
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LIITE 1. OPPILAIDEN TAUSTATIETOLOMAKE 
 

Hei! 

Teemme tutkimusta nuorten sosiaalisen median käytöstä. Toivon sinun lukevan 

tehtävät huolella ja vastaavan niihin liittyviin kysymyksiin. Vastaukset käsitellään 

nimettöminä. 

 

 

Oletko   Tyttö 

   Poika                 

 

Koulusi:  

 

 

Kuinka usein käytät sosiaalista mediaa (esim. WhatsApp, Facebook, Periscope, 

YouTube, Instagram, Twitter)? 

 

Joka päivä   

      

4-6 krt viikossa  

 

1-3 krt viikossa  

 

Harvemmin, kuinka usein?         

 

Jos et käytä lainkaan sosiaalista mediaa, niin kerro vielä, miksi et? 
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LIITE 2. OPETTAJIEN TAUSTATIETOLOMAKE 
 

Taustakysymykset opettajalle 

 

Koulu  

 

Oppilaiden kokonaismäärä luokassa  

 

Tyttöjä   

Poikia  

 

Kuinka usein käytätte tietokoneita ja/tai tabletteja opetuksessa? 

 

 

Minkälaisia asioita oppilaat koneella tekevät? (esim. tiedonhakua, videointeja) 
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LIITE 3. TIEDONHAKU TAIDOT 
 

TEHTÄVÄ 1. 

Kuvittele, että tehtävänäsi on pitää omalle luokallesi pieni esitelmä, jonka aiheena 

on sosiaalisen median turvallinen käyttö. Olet tehnyt tietokoneella aiheeseen 

liittyvän haun ja saanut alla olevat hakutulokset. Merkitse rastilla se linkki, joka voisi 

olla sinulle kaikista hyödyllisin esitelmääsi varten. 

  

  

 
      

   

   

         

   

 

 

TEHTÄVÄ 2. 

Kerro, miksi valitsit juuri tämän linkin 
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LIITE 4. TIEDON ARVIOINNIN TAIDOT 
 

TEHTÄVÄ: 

Kuvitellaan, että tehtävänäsi on kertoa luokkakavereillesi sosiaalisen median 

hyödyistä ja haitoista. Tehtävää varten sinulla on käytettävissä kolme tekstiä, 

joista etsit tietoa aiheeseen liittyen. Lue tekstit huolellisesti ja arvioi niitä 

vastaamalla kysymyksiin. Huom! Arvioi molemmat tekstit erikseen. 

 

Kirjoittajan luotettavuus aiheeseen liittyen 

Kuka on laatinut tekstin? 

 

Onko tekstin laatija alan asiantuntija? 

 Kyllä 

 Ei 

 En tiedä                 

Miksi ajattelet näin?                                              

 

 

Mikä on mielestäsi tekstin tarkoitus, onko tieto puolueetonta? Rastita se 

vaihtoehto, joka parhaiten kuvaa lukemasi tekstin tarkoitusta. 

 Välittää tietoa 

 Välittää mielipiteitä 

 Yrittää myydä minulle jotain 

 Jokin muu, mikä?  

 

Mielestäni tekstin välittämä tieto on 

 Luotettavaa 

 Melko luotettavaa 

 Epäilyttävää 

Kerro vielä, miksi ajattelet näin?  

LIITE 5. ASIATEKSTI 

 



74 
 

 

Vanhemmat, jotka yrittävät salaa tarkkailla lasten toimintaa 

internetissä, tuhlaavat aikaansa. 

 

Sosiaalisesta mediasta on lapsille sekä haittaa että hyötyä, mutta uuden tutkimuksen 

mukaan vanhemmat, jotka yrittävät salaa tarkkailla lasten toimintaa internetissä, tuhlaavat 

aikaansa. 

 

Kalifornialaisen yliopiston professori Larry D. Rosenin mukaan vasta nyt on tehty vankkoja, 

psykologisia tutkimuksia sosiaalisen median hyvistä ja huonoista vaikutuksista. 

 

Tässä Rosenin listaamat sosiaalisen median haitalliset puolet: 

- Paljon Facebookia käyttävät teinit osoittavat useammin narsistisia taipumuksia. Nuoret 

aikuiset, jotka viihtyvät usein Facebookissa, osoittavat merkkejä muista psykologisista 

häiriöistä, kuten antisosiaalisesta käytöksestä, maniasta sekä aggressiivisista taipumuksista. 

 

- Päivittäisellä sosiaalisen median ja teknologian liikakäytöllä on negatiivinen vaikutus sekä 

lasten, esiteinien että teinien terveyteen. Se tekee heistä taipuvaisia ahdistukseen, 

masennukseen ja muihin psykologisiin ongelmiin. Lisäksi se tekee heistä alttiimpia 

sairauksille tulevaisuudessa. 

 

- Facebook voi häiritä keskittymistä ja vaikuttaa oppimiseen negatiivisesti. Tutkimukset ovat 

osoittaneet, että opiskelijat, jotka kirjautuivat Facebookiin vähintään kerran opiskelun aikana, 

saavuttivat huonompia tuloksia opiskelussa kuin muut. 

 

 Rosen löysi kuitenkin myös positiivisia puolia sosiaalisen median käytöstä: 

 

- Nuoret aikuiset, jotka viettävät paljon aikaa Facebookissa, kykenevät paremmin 

osoittamaan virtuaalista empatiaa internetissä oleville ystävilleen. 

 

- Internetin sosiaalinen verkostoituminen voi auttaa sisäänpäinkääntyneitä murrosikäisiä 

oppimaan sosialisointia ruudun suomassa turvassa. 

 

- Sosiaalinen verkostoituminen tarjoaa uusia, mukaansatempaavia opetustapoja, joilla 

opiskelijat saadaan kiinnostumaan aiheesta. 

 

Vanhemmille Rosen tarjoaa seuraavanlaisen ohjeistuksen: 

 

– Lasten sosiaalisen median käytön tarkkailu on ajan tuhlausta, sillä he löytävät hetkessä 

keinon kiertää valvonnan. Sen sijaan kannattaa keskusteleminen teknologian sopivasta 

käytöstä aloittaa mahdollisimman aikaisessa vaihessa ja usein sekä rakentaa luottamusta, 

jotta silloin kun lapsella on ongelma, hän haluaa keskustella siitä vanhempiensa kanssa. 

http://www.iltasanomat.fi/haku/?search-term=Larry%20D.%20Rosenin
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Rosenin mukaan vanhempien on kiinnitettävä huomiota internetin trendeihin ja 

viimeisimpään teknologiaan sekä internet-sivustoihin ja -ohjelmiin, joita lapset käyttävät. 

 

– Kommunikaation on vanhemmuuden ydin. Vanhempien pitää keskustella lasten kanssa, 

tai paremminkin kuunnella heitä, Rosen toteaa. 

 

 

Lähde: ScienceDaily.com 

 

Lähde ja Telkkari, netti ja pelit - näin luot lapselle terveet säännöt: Helistin.fi 

 

Johanna Rytkönen / Helistin.fi 

  

http://www.sciencedaily.com/releases/2011/08/110806203538.htm
http://www.helistin.fi/?page=2265932&id=7457901
http://www.iltasanomat.fi/haku/?search-term=Johanna%20Rytk%C3%B6nen%20%2F%20Helistin.fi
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LIITE 6. MIELIPIDETEKSTI 
 

 

 

Nuori viettää liikaa aikaa tietokoneella 

Kun peli tai nettisivusto tarjoaa seuraa, sitä tulee herkästi käytettyä liikaa. Riski jäädä koukkuun 

kasvaa, jos pelaaminen tai nettisuhteet korvaavat tai täydentävät ihmissuhteita. Koukuttuminen 

saattaa kieliä esimerkiksi koulukiusaamisesta tai masennuksesta. 

Internetin ja tietokonepelien alituinen käyttö vaarantaa sosiaalisten taitojen kehityksen. Se vie 

leijonanosan ajasta, joka nuoruusiässä olisi tärkeää suunnata kasvokkaiseen vuorovaikutukseen. 

Sosiaaliset tukiverkot ja arkiset ongelmanratkaisutaidot eivät kehity pelkästään netissä. 

On vaikea antaa aikasuositusta median käytölle. Median käyttö on yleensä kohdallaan, jos se ei 

mene muun elämän edelle eikä esimerkiksi vie aikaa nukkumiselta. Ellei näin ole, aikuisen pitää 

puuttua asiaan. Aikuisen valvonta, selvät rajat ja nuoren oma ryhdistäytyminen auttavat nuorta 

irrottautumaan liiallisesta pelien ja tietokoneen käytöstä. 

Addiktiosta puhutaan silloin, kun omat voimat eivät riitä koneen sammuttamiseen – kun 

surffailusta tai pelaamisesta tulee pysyvästi hallitsematonta ja pakonomaista. Elämästä katoaa 

rytmi, kun pelaaja unohtaa syödä ja nukkua. Nettimaailman ulkopuoliset ystävät häviävät. 

Netti sellaisenaan aiheuttaa harvoin riippuvuutta. Se on vain väline, jolloin koukuttumisessa ei ole 

kyse riippuvuudesta nettiin, vaan esimerkiksi sen tarjoamiin ihmissuhteisiin tai roolipelien kautta 

luotuun minäkuvaan. Nettiriippuvuuden sijaan voitaisiin puhua nettiystäväriippuvuudesta tai 

nettipeliriippuvuudesta. 

Riippuvuudesta saattaa olla kyse, kun nuori 

• ei pysty hallitsemaan internetin käyttöään 

• muuttuu levottomaksi ja ärtyisäksi, jos koneen käyttö keskeytyy 

• unohtaa muut tehtävät ja aikataulut eikä pidä lainkaan koneelta taukoja 

• syö koneen äärellä 

• tuntee vieroitusoireita verkon ulottumattomissa, esim. mökillä tai matkoilla 

• laiminlyö liikunnan, syömisen ja nukkumisen 

• laiminlyö ihmissuhteet, työn tai opiskelun internetin käytön vuoksi. 


