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Johdanto

Tervetuloa lukemaan tätä artikkelia! 
Kirjoitus on laadittu opettajille ja reh-
toreille, jotka haluavat taustatietoa 
lukio-opetuksen sähköistymisestä. Ky-
seessä ei ole tieteellinen artikkeli, joten 
viittauskäytäntö on horjuvaa, mutta ar-
tikkelin lopussa on listattuna käytetty 
lähdemateriaali. Kirjoittajan omat tul-
kinnat on nivottu tekstin sisään, mutta 
toivottavasti lukija erottaa ne toisten 
kirjoittaminen tekstien referoinneista. 
Ennakkovaroitus: teksti on hieman po-
leeminen. 

Artikkelin päälähteet ovat olleet 

One-to-one computing: literature review 
State of NSW, Department of Education 
and Training, Curriculum K-12 Directorate, 
January 2009 http://www.curriculumsup-
port.education.nsw.gov.au/ict/assets/litre-
viewlaptops.doc 

The End of Techno-Critique: The Naked 
Truth about 1:1 Laptop Initiatives and Edu-
cational Change, Mark E. Weston, Ph.D. 
University of Colorado Denver, Alan Bain, 
Ed.D. Charles Sturt University, Bathurst, 
Australia https://ejournals.bc.edu/ojs/index.
php/jtla/article/download/1611/1458 

Suomalaisessa koulussa käsite 1:1 
tietojenkäsittely on uusi. Sillä tarkoite-

taan koulun tietokoneiden lukumäärän 
ja oppilaiden lukumäärän välistä suh-
detta.

”One-to-one (1:1) computing in 
education refers to the current 
trend where low-cost compu-
ter devices, ranging from mobi-
les and handhelds to laptops or 
netbooks, have gained ground 
in educational contexts. 1:1 in-
dicates the ratio of items per 
user, i.e. one netbook per lear-
ner. Typically, these devices are 
connected to the internet and are 
owned by the learner, which me-
ans that they are used outside 
of typical school environments 
potentially blending the borders 
of formal and informal learning.” 
http://1to1.eun.org/
‘It is really not about the laptops. 
It’s about what the 1:1 laptops 
enable in terms of new ways of 
teaching and learning.’ (Dunlea-
vy, Dextert & Heinecket, 2007)

Maailmalta löytyy jonkin verran ko-
kemuksia 1:1 hankkeista (suurin osa 
alle 16 vuotiaiden oppilaitoksista) ja 
pedagogiikasta. Niille on asetettu pel-
kän teknologian käyttöönoton lisäksi 
ylevämpiäkin pedagogisia tavoitteita.
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1:1 pedagogiikka – 
mihin suomalaiset lukiot ovat menossa?
Miksi 1:1 hankkeita on 
käynnistetty?

Tavoitteena on ollut 
 - taata kaikille tasa-arvoisesti 

pääsy teknologian hyödyntämiseen
 - tukea tietoyhteiskuntataitojen 

kehittymistä myös niillä opiskelijoil-
la, joilla ei ole tietokonetta käytös-
sään tai ovat haluttomia niitä käyt-
tämään
 - mahdollistaa paremmin luokas-

sa eriyttäminen, ongelmaperustei-
nen ja oppilaskeskeinen oppiminen 
sekä edistää konstruktiivista oppi-
miskäsitystä
 - valmistaa opiskelijoita työsken-

telemään teknologiakeskeisissä 
työpaikossa
 - parantaa oppimistuloksia

Mitä 1:1 mahdollistaa?

Hankkeita käynnistettäessä on toivot-
tu, että

 - opettajat voivat luokassa käyt-
tää suurimman osan ajasta demon-
strointiin, oppilaiden ohjaamiseen ja 
oppilaille puhumiseen, oppilaat taas 
käyttävät aikansa projektityösken-
telyyn, pienryhmätyöskentelyyn ja 
toisten oppilaiden kanssa keskus-

teluun
 - opettajat voivat käyttää vähem-

män aikaa luennointiin
 - oppilaat voivat etsiä tietoa suo-

raan verkosta ilman että opettaja toi-
mii kaiken tiedon välittäjänä
 - oppikirjakeskeisyydestä voidaan 

luopua
 - henkilökohtaisempaa oppimista 

sekä lahjakkaille että niille joilla on 
oppimisvaikeuksia

Entä mikä on tilanne suomalaisissa 
lukioissa? Mitä haluamme siinä tilan-
teessa kun kaikilla opiskelijoilla on 
oma päätelaite käytössä kaikilla oppi-
tunneilla? Riittääkö sinänsä jo se, että 
jokaisella oppilaalla on vihdoinkin oma 
kone? Onko tavoitteena vain valmis-
tautua sähköiseen yo-kokeeseen, vai 
halutaanko tukea laajempaa lukiope-
dagogiikan uudistumista? Tuleeko tie-
tokoneesta vain pelkkä kirjoituskone, 
jonka viihdekäyttö oppituntien aikana 
haittaa oppilaiden keskittymistä?

Mihin koneita maailmalla 
sitten on käytetty?

 - kirjoittamiseen, esim. muistiin-
panot
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 - tiedon hakuun ja prosessointiin
 - multimediasisällön tuotantoon
 - simulaatiot, verkkovideot ja vir-

tuaalimatkat 
 - opetusohjelmat ja sähköiset tes-

tit
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1:1 hankkeisiin on ladattu paljon odo-
tuksia. On odotettu parempaa oppimis-
ta, laadukkaampaa opetusta ja jopa 
oppilaiden jopa saavan parempipalk-
kaisia töitä. Opettajien ja oppilaiden 
motivaation on odotettu kasvavan.

Osa tutkijoista suhtautuu 1:1 hank-
keiden tuloksiin kriittisesti, osa löytää 
loistavia menestystarinoita hankkei-
den takaa.

Holcomb (2009) raportoi useista 
amerikkalaisista menestystarinoista 
joissa

 - poissaolot ja käytöshäiriöt ovat 
vähentyneet
 - oppilaiden kiinnostus oppimi-

seen oli kasvanut
 - oppilaiden yleiset (myös käsin) 

kirjoitustaidot kehittyivät 
 - matematiikan oppimistulokset 

ovat myös kehittyneet, vaikkakin ei 
niin paljon kuin äidinkielen, sillä ma-
tematiikassa koneita on käytetty vä-
hemmän
 - opettajien tietotekniset taidot ke-

hittyivät
 - opettajista tuli enemmän oppi-

laiden ohjaajia kuin tiedon jakajia ja 
opetus eteni enemmän oppilaskes-
keisempään suuntaan

Tutkimustulokset 1:1 hankkeista pu-
huvat kriittisten tutkijoiden mielestä 
toisenlaista kieltä kuin mitä odotuk-
set ovat olleet. 1:1 kertoo vain tieto-
koneiden ja oppilaiden lukumäärien 
suhteesta, ei koulun opetuksellisista 
käytänteistä. Hankkeilla on havaittu 
vain pienen pientä vaikutusta opetta-
miseen, oppimiseen ja oppilaiden op-
pimistuloksiin. 

MLTI

Yksi korkeimman profiilin hankkeista 
on amerikkalainen Maine Learning and 
Technology Initiative MLTI, joka alkoi jo 
2001 ja joka kattaa koko Mainen osa-
valtion julkiset koulut. Hanke kattoi en-
sin luokat 7.-8. (myös opettajat) , mutta 
laajentui 2009 kattamaan myös lukion. 
Tosin vain noin puolet lukioista lähti 
hankkeeseen mukaan, sillä ne joutui-
vat itse kustantamaan lähes kaikki ku-
lut, toisin kuin luokat 7.-8.

Tammikuussa 2010 mukana on ollut

Middle Schools: 226 (100%)
High Schools: 66 (55%) & 1 yksityi-
nen koulu
Oppilaita luokilla 7-8: 29 570
Oppilaita luokilla 9-12: 23 717

Hankkeita maailmalta ja tutkimustuloksia
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Opettajia 7-8: 4468
Opettajia 9-12: 7401

 Tuntuvaa eroa 8.luokkalaisten oppi-
mistuloksissa (Maine Education As-
sessments)  ei kuitenkaan havaittu 
vuoden 2005 tutkimuksessa. Noin 65 
% opettajista käytti läppäriään opetuk-
sessa. Noin 40 % opettajista oli vah-
vasti sitä mieltä, että läppärin avulla he 
saattoivat yksilöllistää opetusta oppilai-
den tarpeiden mukaan.  Pelkkä tekno-
logian tarjoaminen oppilaiden ja opet-
tajien käyttöön ei mullistanut opetusta 
Mainessa.

TIP

Texas Technology Immersion Pilot 
(TIP) on toinen suuri amerikkalainen 
1:1 hanke, johon otti osaa 22 koulua. 
Oppilaat hankkeessa olivat 7.-9. – 
luokkalaisia. 

Hanketta arvioitiin nelivuotisella arvi-
ointitutkimuksella, jossa hankekouluja 
verrattiin tavallisiin kouluihin. Tutkijoi-
den mukaan kouluista noin neljäsosa 
onnistui teknologian integroimisessa 
koulutyöhön, loput minimaalisesti tai 
osittain. 

Onnistuneissa kouluissa oli 
 - hankkeeseen sitoutuneet joh-

tajat
 - huolellinen hankkeen suunnit-

telu
 - opettajien sitoutuminen hyvää
 - hanketta edeltävä opettajien 

koulutus

Tutkijat eivät löytäneet yhteyttä 
hankkeen ja oppilaiden opiskelun 
omatoimisuuden tai heidän yleisen 
koulutyytyväisyyden välille. Tosin 
havainnointien mukaan hankekou-
luissa oppilaille annettiin joitakin 
älyllisesti vaativampia tehtäviä kuin 
verrokkikouluissa. 

Oppilaiden oppimistuloksia tutkittiin 
Texas Assessment of Knowledge and 
Skills (TAKS)- testillä. Lukemisessa 
7. ja 8. luokilla oppimistulokset eivät 
parantuneet, mutta 9.luokkalaisilla 
saatiin positiivinen tulos, tosin sekin 
tilastollisesti vain vähän merkitsevä. 
Matematiikassa saatiin 7. ja 8. luok-
kalaisilla tilastollisesti merkitsevästi 
positiivinen vaikutus, samoin  9. luok-
kalaisilla, mutta heillä ei tilastollisesti 
merkitsevästi.

Westonin ja Bainin (2010) mukaan 
1:1 hankkeita arvioitaessa on kuitenkin 



9

muistettava, että lähes kaikissa muis-
sakin koulujen uudistamishankkeissa 
(jotka eivät liity tietotekniikkaan) on 
päädytty samaan lopputulokseen: vai-
kutuksia opettamiseen ja oppimiseen 
ei juuri ole havaittavissa. Vaikka teo-
riassa uudistushankkeet ovat olleet 
lupaavia, niin koulujen käytänteisiin 
opettajien ja oppilaiden tasolle ne ei-
vät ole paljonkaan vaikuttaneet. Osa-
syy on ollut hankkeiden toteutuksessa, 
mutta tutkijoiden mukaan todennäköi-
sempi syy on opettajien ei-yhteisölliset 
ja eriyttämättömät opetusmenetelmät, 
joissa ei huomioida tutkimustuloksia 
siitä, miten oppimista ja oppimistulok-
sia voidaan kehittää. Provokatiivisesti 
voisi todeta, että ilmeisesti opettajien 
pedagoginen vapaus, se että voi olla 
valitsematta parhaita opetusmenetel-
miä, estää kehityksen?

Myös Holcomb (2009) myöntää, että 
kaikki 1:1 hankkeet eivät ole onnistu-
neet. Jotkut hankkeet on jopa lope-
tettu, kun tavoitteita ei ole saavutettu. 
Esimerkiksi kun seitsemän vuotta kes-
täneen hankeen jälkeen ei oppimistu-
loksissa ollut tapahtunut kehittymistä, 
Liverpool (NY) lopetti 1:1 hankkeensa 
(Hu 2007). Oppimistulosten lisäksi 
tähän vaikutti se, että oppilaat olivat 
läppäreiden avulla huijanneet kokeis-

sa, ladanneet pornoa ja tunkeutuneet 
koulun ja paikallisten yritysten tie-
toverkkoihin. Opettajat kokivat, että 
koneet eivät sopineet heidän tunti-
suunnitelmiinsa, joten he jättivät ne 
käyttämättä. Myös vanhemmat olivat 
tyytymättömiä.

Holcomb (2009) korostaa, että 1:1 
hankkeissa kaikilla osapuolilla tulee 
olla realistiset odotukset hankkeen 
tuloksista. Positiivisten tulosten ai-
kaansaamiseen saattaa kulua pal-
jonkin aikaa ja ensimmäiset vaiku-
tukset opettamiseen ja oppimiseen 
voivat olla jopa negatiivisia. Hol-
comb lainaa Silvernailia ja Gritteriä 
(2007) jotka toteavat, että kuluu 5-8 
vuotta ennen kuin innovaatio on 
täysin implementoitu ja sen todelli-
set vaikutukset ovat havaittavissa. 

Tutkimusten mukaan opettajat ovat 
keskeisessä roolissa 1:1 hankkeiden 
tehokkaassa toteutuksessa ja vastuu 
onnistumisesta jätetään usein opetta-
jille. Opettajien tekninen ja pedagogi-
nen tukeminen hankkeissa on ehdot-
toman välttämätöntä, samoin koulun 
johdon tuki hankkeelle. Esimerkiksi 
Bebell and Kay (2010) toteavat, että 
opettajan osuutta hankkeiden onnis-
tumisessa tai epäonnistumisessa ei 
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voida aliarvioida. He korostavat sitä, 
että käytännössä opettaja kontrolloi 
sitä, milloin ja miten oppilaat teknolo-
giaa koulussa hyödyntävät. Tutkimuk-
sessaan he havaitsivat, että koulun 
sisäiset tekijät määrittävät teknologian 
käyttöä enemmän kuin oppiaine tai 
oppilaiden ikä. 

Bebell ja O’Dwyer korostavat, että 
opettajien täydennyskoulutus ja am-
matillinen kehittyminen ovat tärkei-
tä 1:1 hankkeiden onnistumisessa. 
Drayton (2010) raportoi, että vähäinen 
aika opettajien yhteiseen koulun sisäi-
seen kehittämistoimintaan on esteenä 
tehokkaalle teknologian opetuskäytöl-
le. 

Norjan malli

Norja on vuodesta 2006 lähtien varus-
tanut kaikki lukiolaiset läppäreillä (180 
000 kpl) ja niiden hyödyntämistä varten 
perustanut oppilaille maksuttoman val-
takunnallisen sähköisen oppimateriaa-
liportaalin. Oppilaat maksavat läppäris-
tä noin 100 euron vuosittaisen maksun, 
jonka kuitenkin kattaa opintotuki.

Norjalaisten oman Monitor 2011 
(http://www.idunn.no/ts/dk/2012/01/
art04) tutkimuksen mukaan

 - opettajat raportoivat, että tieto-
koneiden käyttö on kasvussa
 - lukion opettajat käyttävät konei-

ta enemmän kuin muiden kouluas-
teiden opettajat
 - enemmistö lukion toisen vuoden 

opiskelijoista käyttää usein tietoko-
neita koulutyössä 
 - yli 80 % oppilaista käyttää tieto-

konetta viikoittain tai useammin nor-
jan kielessä ja englannissa

Kannattaisiko norjalaisten kokemuk-
sia hyödyntää suomalaisissa hank-
keissa, esimerkiksi kuntien norjalais-
ten ystävyyskuntien kautta?
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“One cannot assume that our 
K-12 teachers have either the 
21st century skills or the natural 
capacity to change their teaching 
methods simply upon demand. 
Only through professional deve-
lopment and with the support of 
the school leadership can these 
changes in the classroom occur.” 
(Barrios, 2004)

Holcomb (2009) toteaa, että hank-
keen toteutus on monella tapaa tärkeä 
onnistumisen kannalta. Mietittäviä asi-
oita on paljon. Miten ja milloin läppärit 
jaetaan oppilaille? Saavatko opettajat 
koneet ennen oppilaita? Vanhemmat 
kannattaa sitouttaa hankkeeseen van-
hempainiltojen kautta. 

Weston ja Bain (2010) ovat esittä-
neet teoreettisen mallin, jonka mukaan 
toimimalla 1:1 hankkeella on parem-
mat onnistumisedellytykset. Tietoko-
netta ei tule nähdä ennen kaikkea 
teknologisena, vaan kognitiivisena 
työkaluna, joka kokonaisvaltaisesti 
integroituu opettamiseen ja oppimi-
seen. 

Miten sitten onnistua?

1. Koululla (opettajat, oppilaat, johto ja 
vanhemmat) tulisi olla joukko ”sään-
töjä” (Suomessa opetussuunnitelman 
perusteet?), jotka määrittelevät mitä 
yhteisö uskoo opettamisesta ja oppimi-
sesta. 

2. Kouluyhteisö tietoisesti ja järjes-
telmällisesti käyttää edellä mainittuja 
sääntöjä siirtääkseen yhteisön ideat, 
arvot, pyrkimykset ja sitoumukset kou-
lun päivittäiseen toimintaan. Opettajille 
tarjotaan täydennyskoulutusta näiden 
toteuttamiseen.

3. Kaikki kouluyhteisön jäsenet ovat 
sitoutuneita koulun kehittämiseen. Ku-
kaan ei ole pelkästään palvelun tarjoa-
ja tai kuluttaja, vaan aktiivinen kehittä-
jä, muutosagentti. 

4. Kaikilta yhteisön jäseniltä kerätään 
palautetta. Palautetta kerätään reaa-
liaikaisesti kaiken aikaa. Muutoksia 
koulutyöhön tuodaan ennen kaikkea 
alhaalta ylöspäin.

Koneiden tehokas käyttöönotto on 
pitkä prosessi. Opettajien täydennys-
koulutus on tärkeässä roolissa. 
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Opettajat voivat valmistautua 1:1 
hankkeeseen

 - varmistumalla siitä, että heillä on 
tarpeeksi teknologiataitoja
 - miettimällä, miten tietokoneet 

voivat muuttaa opetusta ja oppimista
 - miettimällä, miten hallitsevat 

luokkaa, jossa oppilailla on tietoko-
neet (Facebook!)
 - miettimällä, miten tietokoneet 

voivat parantaa opetussuunnitelmaa

Monet opettajat 

 - ovat turhautuneita ja epämuka-
vuusalueellaan kun käyttävät tieto-
koneita luokassaan
 - aloittavat käyttämään tietokonei-

ta luokassaan perinteisellä opettaja-
keskeisellä tavalla

Opettajat tulevat luottavaisemmiksi 
mahdollisuuksiin integroida tietoko-
neet opetukseen kun näkevät tehok-
kaita toimintotapoja käytännössä. 
Vertaistuki, jossa jaetaan konkreettisia 
tuntisuunnitelmia, on tehokkain tapa.

Oppilaiden sitouttaminen hankkee-
seen on myös tärkeää. Hehän loppu-
kädessä ovat vastuussa omasta oppi-
misestaan ja siitä, miten tietokonetta 
käyttävät apuvälineenä.  Oppilaiden 

koululäppärin käytössä on monia ulot-
tuvuuksia (kuva), joista kaikki eivät 
suoraan ole koulun ja opettajien kont-
rollin alaisuudessa (onneksi?).  Pitää-
kö koulukoneen viihdekäyttöä kotona 
pyrkiä rajoittamaan esim. estämällä 
omien ohjelmien asentaminen vai an-
taa enemmän vapauksia, jolloin koska 
samalla koneella on oppilaan ”koko 
sähköinen elämä”, niin se kulkee myös 
koko ajan koulurepussa mukana.

Monissa hankkeissa oppilaita on 
käytetty osana teknistä tukea ja Suo-
messakin sitä kannattaa harkita. Voi-
siko oppilailta saada myös ajatuksia 
siitä, miten heitä heidän omasta mie-
lestään kannattaisi opettaa sähköises-
sä ympäristössä?
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Lempäälän lukion kokemuksia 1:1 pro-
jektista löytyy ITK 2013 tutkijatapaami-
sen esityksestä 

https://www.dropbox.com/s/n21oxp
270zf8qxr/11pedaEsitysItk104.pptx

sekä hankesivuilta 

h t t p s : / / w w w . f a c e b o o k .
c o m / 11 P e d a g o g i i k k a L u k i o s s a

Päähavainnot ensimmäisen vuoden 
kokemusten jälkeen olivat seuraavat:

Oppilaiden mielestä tietokoneet ovat 
toimineet hyvin erilaisissa kirjoitusteh-
tävissä, tiedonhaussa, ryhmätöissä 
ja verkkotehtävissä. Haasteelliseksi 
oppilaat ovat kokeneet matemaattiset 
aineet, ja keskittymisen. Oppilaat eivät 
juuri usko läppäreiden edistäneen op-
pimista, mutta moni taas kokee niiden 
haitanneen keskittymistä oppitunnilla. 
Koneiden käyttäminen ylioppilaskirjoi-
tuksissa jakaa oppilaiden mielipiteitä 
vahvasti. Yllättävän moni oppilas ei 
käytä konetta muistiinpanojen teke-
miseen. Poikien ja tyttöjen välillä on 
havaittavissa selkeä ”gender gap” 
suhtautumisessa tietokoneisiin ope-
tuksessa. 

Itse asiassa opettajat suhtautuvat 
opetuksen sähköistymiseen positiivi-
semmin kuin oppilaat. He kokevat ko-
neiden monipuolistaneen opetusta ja 
saaneen heidät miettimään enemmän 
pedagogisia kysymyksiä. Suuri osa 
opettajista on pystynyt vähentämään 
luentotyyppistä opetusta. Sähköiseen 
ylioppilaskokeeseen ei opettajilla liity 
muutosvastarintaa. 

Ovatko oppilaat sittenkin konserva-
tiivisempia kuin opettajat suhtautumi-
sessa opetuksen ja oppimisen säh-
köistymiseen?

Lopuksi kolme erilaista oppilaiden 
vapaata kommenttia 1:1 pedagogiik-
kaan:

•	 ”Toivoisin	että	opettaja	ei	vain	
anna	 tehtävää	että	 tehkää	 tämä	
koneella	 ja	 etsikää	 tiedot	 itse.	
Opettajalla on edelleen vastuu 
oppimisesta.	 Opettajan	 pitää 
OPETTAA	asiat	eikä	vain	katsel-
la	vierestä”

•	 ”Vihko	on	täysin	korvattavissa	
koneella luonnontieteiden ulko-
puolella, ottakaa asiasta ilo irti! 
Erilaisten	 muistiinpanoihin	 lisät-

Kokemuksia eräästä suomalaisesta hankkeesta
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tävien	 kuvien	 jako	 on	 nyt	 hyvin	
helppoa.	 Kuvat	 myös	 piristävät	
muistiinpanoja suuresti, joten 
opettajat voisivat alkaa paran-
taa	opetuksen	”graafista	ilmettä”.	
Jotkut opettajat sanovat suoraan, 
että	koneet	pois	kun	ei	ole	kirjoi-
tettavaa. Systeemi	on	hyvä,	kes-
kittyminen	on	suuri	ongelma	näi-
den koneiden kanssa. Itse olen 
juuri nyt uskonnon tunnilla...”

•	 Tällä	 hetkellä	 kone-ekosys-
teemi	 on	 toimiva	 ja	 lisääntyneet	
moodle	 palautukset	 ovat	 hyviä.	
Erityiskiitokset Jamolle paneutu-
misesta tietotekniikkaan ja sen 
hyödyntämiseen	 tunneilla!	 Tule-
vaisuuden	toiveena	esittäisin	äly-
pulpetit, jotka olisivat varustettu 
esim. kapasitiviisella kosketus-
näytöllä	 ->	 tällöin	 kuviksessa	 ja	
matikassakin voitaisiin hyödyn-
tää	 aivan	 uusilla	 tavoilla	 tieto-
tekniikkaa	 :)	 ps.	 en	 tiedä	 mistä	
tuohon rahat, Lelu voisi perustaa 
vaikka	 kimppaloton	 (ei	 mitään	
Suomen pikkurahoja vaan Euro-
jackpot).

Haasteita riittää, mutta ongelmat on 
tehty voitettavaksi!
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Lempäälän lukio, OTE-koordinointihanke sekä 
1:1-pedagogiikka lukiossa -hanke
Mika Setälä 2014

Koulun laitteet ja ohjelmistot tehokäyttöön (OTE) on Tampereen 
kaupungin ja Opetushallituksen valtakunnallinen koordinointi-
hanke. Hankkeessa kerätään, mallinnetaan ja levitetään Lait-
teet ja ohjelmistot opetuksessa -teeman mukaisia hyviä ope-
tusteknologian pedagogisia malleja ja käytänteitä. OTE-hanke 
kokoaa myös aktiivisesti toimivaa kehittäjäverkostoa, joka jakaa 
kokemuksiaan ja seuraa yhdessä tieto- ja viestintätekniikan ope-
tuskäytön kehitystä.

Lisätietoa löytyy sivuilta: 
www.laitteetjaohjelmistot.wordpress.com
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