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Koulutuksen tietoyhteiskuntakehittäminen2020 
Parempaa laatua, tehokkaampaa yhteistyötä ja avoimempaa vuorovaikutusta 
Opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2010:12 

Opetus- ja kulttuuriministeriö asettama valmisteluryhmä on tehnyt tärkeän ja laajan selvityksen ja 

monipuolisen ehdotuslistan opetuksen tietoyhteiskunta-asioiden kehittämiseksi.  Suomen menestys 

perustuu korkeatasoiseen osaamiseen ja teknologiaan mikä edellyttää tieto- ja viestintätekniikan 

käytön todellista käyttöönottoa opetuksessa ja ohjauksessa. 

Kouluissa opettajien ja oppilaiden tietotekniset valmiudet ja välineistö ovat hyvinkin erilaiset.  

Peruskouluissa eivät kaikki oppilaat saa opetusta ja ohjausta tieto- ja viestintätekniikkaan.  Sitä ei 

voida hyödyntää kaikkien aineiden opetuksessa eikä aina edes valinnaisaineen opiskelu toteudu 

kaikissa kouluissa.  Myös opinto-ohjauksen osalta – urasuunnittelussa, yhteisvalinnoissa ja niihin 

valmistautumisessa - ei kaikissa oppilaitoksissa ole riittäviä valmiuksia. 

Opettajille ja opinto-ohjaajille on järjestetty jo useitakin koulutusprojekteja tieto- ja 

viestintätekniikkaan.  Nyt olisi tärkeätä määritellä selkeästi keskeiset tavoitteet, joihin tähdätään 

kaikissa kouluissa ja osoittaa myös resurssit, joilla tuloksiin päästään.   Laitteistot ja välineet tulee 

hankkia kouluille heti koulutuksen alkaessa.   Materiaalien kehittäminen tulee myös aloittaa heti.  

Muutoin tulokset valuvat hukkaan, kuten kävi liian usein edellisissä projekteissa. 

Kun seuraamme tänään koulujen eriytymistä ja eriarvoistumista, tulisi koulutuksen järjestäjille ja 

kouluille asettaa tietyt normit opetuksen toteutumiseksi.  Silläkin uhalla, että jossakin niistä voisi 

tulla resurssien minimi. Arviointi- ja seurantatyössä on tärkeätä, että mukana on opettajien tai 

opinto-ohjaajien ja oppijoiden edustaja. 

Opinto-ohjaus tulisi liittää näkyväksi, omaksi, osa-alueeksi kehittämistyössä:  hakujärjestelmien 

kehittäminen sekä ammatinvalintaan, jatko-opintoihin ja työelämätietoon liittyvien ympäristöjen, 

materiaalien ja palvelujen kehittäminen.  Raportissa on painotettu lähinnä työelämätietoja.   

Koulujen hallinto-ohjelma-ajattelu tulisi muuttaa ohjaus- ja hallinta-ajattelun mukaiseksi.  

Lähtökohtana ei olisi pelkkä rekisteröinti ja tallennus, vaan selkeästi ohjaus.  Tieto- ja 

viestintätekniikan tulisi palvella niin koulun johtoa, opettajia ja oppijoitakin opiskelun 

suunnittelussa, toteuttamisessa ja arvioinnissakin. 

Valmisteluryhmä esittää 46 toimenpide-ehdotusta toiminnan kehittämiseksi. Toimenpide-

ehdotuksia tulee täsmentää ja operationaalistaa. 

Haasteena on nähty ensisijaisesti uudistaa vanhoja toimintatapoja niin, että koulutuspalvelut 

voidaan tuottaa tehokkaammin ja oppijan kannalta laadukkaammin. Tulisi avoimesti todeta mitä 

tehokkuudella tavoitellaan ja miten.  Laadun tulisi olla etusijalla. 



Valmisteluryhmä ehdottaa merkittäviä panostuksia toiminnan tukemiseksi. Resurssit tulee 

määritellä ja seuranta suunnitella toimivaksi ja laatia jonkinlaiset sanktiot laiminlyönneistä. 

Tieto- ja viestintätekniikkaa ja sen käyttöä käsitellään raportissa havainnollisesti haasteina.    

Yleisenä kaikkia koskevana tavoitteena tulisi olla aktiivinen ja luova arkipäivän käyttö. 

 

Oppilaille sälytetään vastuullisuutta ja opettajien ja vanhempien ohjeiden mukaan toimimista 

vanhan varjelufilosofian mukaisesti.  Heidän osaltaan tulisi nähdä tieto- ja viestintätekniikka 

mahdollisuutena ja määritellä heidät aktiivisiksi ja luoviksi toimijoiksi. 

 

Opiskelijoiden osalta voisi täsmentää tieto- ja viestintätekniikan merkitystä opiskelussa, opintojen 

suunnittelussa, toteutuksessa, arvioinnissa sekä jatko-opintoihin ja työelämään suuntautumisessa ja 

siirtymisvaiheissa.  

 

Jotta opettajien ja opinto-ohjaajien sekä oppijoiden tieto- ja viestintätekniikan käyttö opetuksessa 

lisääntyy ja kehittyy, tulisi yritysten kehittää pedagogisesti mielekkäitä opetusta tukevia laitteita, ja 

materiaaleja yhteistyössä opettajien ja oppijoiden kanssa.  Tämä on tärkeä sanoa konkreettisesti 

auki.   

 

Vanhempien osalta olisi tärkeä määritellä mitä mahdollisuuksia heillä on saada tietoa ja tukea 

koululta ja koulutuksen järjestäjältä lastaan ohjatessaan.  

 

Verkottuminen ympäröivän yritysmaailman kanssa – ei pelkästään kulttuurialan – on ensiarvoisen 

tärkeätä.  Tässä yhteydessä tulee mainita erikseen koulujen työelämäyhteistyö, TET, vierailut ja 

projektit kaikilla koulutusasteilla. 

 

Jotta kouluille taataan tasa-arvoiset mahdollisuudet opetukseen ja ohjaukseen, edellyttää se 

merkittävää resurssien lisäämistä opetukseen.  Muuten Suomi ei pärjää kansainvälisessä koulutus- 

eikä taloudellisessa kilpailussa. 
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