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1 JOHDANTO

Sana virtuaalitodellisuus (VR) voi kuulostaa monen opettajan korvaan ensikuulemalta 
lähinnä scifi-elokuvaan kuuluvalta asialta. Tämä on aivan luonnollista, eikä sitä pidä säikäh-
tää. Kun puhutaan 60-luvulla keksitystä lasten suosikkilelusta View-Masterista, taidetaankin 
olla jo paljon helpommin lähestyttävämmässä asiassa. Samasta ajatuksesta tässäkin on itse 
asiassa kyse.

KUVA 1 VIEW-MASTER (AMAZON, 2021)

Voidaan mennä jopa 1700-luvulle ja löytää samoja periaatteita ympyränmuotoisten raken-
nusten sisäseiniin maalatuista 360-taideteoksista (cyclorama), jotka hyödynsivät ihmisen 
koko näkökentän. Tällöin rakennuksessa vieraileva saattoi kuvitella olevansa keskellä histo-
riallista taistelua tai vaikkapa Niagaran putousten äärellä katsellessaan ympärilleen. 

KUVA 2 BROOKLYNIN GETTYSBURGIN CYCLORAMA (SCIENTIFIC AMERICAN / WIKIPEDIA 
GERMANY,  1886)

Tänä päivänä voimme ottaa uudet teknologiat avuksi elämyksien luomiseen. Virtuaali-
todellisuutta hyödyntämällä voidaan tarjota kokonaisvaltaisia elämyksiä ja auttaa kokemaan 
paikkoja ja tilanteita ikään kuin olisi itse paikalla fyysisesti. Virtuaaliteknologiat mahdollisti-
vat esimerkiksi 1,4 miljoonan osallistujan jättimäisen vappukonsertin pandemia-aikana.
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KUVA 3 JVG:N VIRTUAALINEN VAPPUKONSERTTI (ZOAN, 2021)

Moni ala viihdeteollisuuden lisäksi voi hyötyä näistä ratkaisuista. Esimerkiksi lääketieteessä 
voidaan hoitaa vakavasta masennuksesta tai traumasta kärsiviä potilaita taitavasti toteute-
tussa virtuaaliympäristössä. Sitä hyödynnettiinkin WTC-iskujen jälkeisessä psykiatrisessa 
hoidoissa, kun potilaita autettiin käymään läpi traumaattista kokemusta uudelleen virtuaa-
lisesti. Fyysisestä vammasta kärsivät voivat myöskin saada tehoa kuntoutukseen, kun he 
voivat toistaa haluttuja liikeratoja virtuaalimaailmaa apunaan käyttäen. (Bailenson, 2018). 

Virtuaalimaailmat tarjoavat myös mahdollisuuksia harjoitella turvallisesti silloin, kun har-
joittelumahdollisuuksien järjestäminen oikeassa työympäristössä olisi vaikeaa, vaarallista 
tai jopa mahdotonta (Työterveyslaitos, 2021). Tämän vuoksi esimerkiksi lentäjien, sotilaiden 
tai kirurgien tehtäviä opitaan jo virtuaalimaailmassa (Bailenson, 2018). Lisäksi monia työtur-
vallisuuteen liittyviä koulutuksia on alettu pitkälti järjestämään virtuaalimaailmassa myös 
suomalaisyrityksissä. 

NASAn astronautit ovat hyödyntäneet virtuaalitodellisuutta jo vuosia, ja nyt suomalaisyrityk-
sen tarjoamilla hyvin tarkoilla VR-laseilla he voivat harjoitella virtuaalitodellisuudessa myös 
kaikkein eniten tarkkuutta vaativia asioita ja turvallisuuden kannalta kriittisimpiä tehtäviä, 
kuten aluksen kiinnittämistä kansainväliseen avaruusasemaan (Varjo, 2021).
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KUVA 4 ASTRONAUTTIKOULUTUSTA VIRTUAALITODELLISUUDESSA (VARJO & BOEING, 
2021)

Ammattiurheilussa virtuaalitodellisuutta hyödyntävät sovellukset ovat monissa lajeissa arki-
päivää. Esimerkiksi baseball-pelaajat harjoittelevat virtuaalitodellisuuden avulla tilanteita, 
joissa pitää tehdä nopeita ratkaisuja. Näin he saavat välitöntä palautetta suorituksestaan. 
(Bailenson, 2018). NBA-koripallossakin virtuaalitodellisuuden ratkaisut ovat kovassa käy-
tössä, kun halutaan harjoitella tiettyjä pelitilanteita moneen kertaan. Virtuaalitodellisuuden 
avulla voidaan tuoda myös suurten yleisölajien fanit aivan uudella tavalla pelikentän laidalle 
(RoadtoVR, 2016).

Suuremmissa suunnittelua vaativissa projekteissa voidaan yhtä lailla hyötyä 360-kuvakul-
mista. On jo aivan tavallista ostaa asunto tutustumalla siihen ensin virtuaalisesti, ja kiin-
teistönvälitys onkin ottanut virtuaalitodellisuuden ratkaisut omakseen. On myös hyödyllistä 
nähdä vaikkapa piha uudistettuna virtuaalisesti 3D-mallissa ennen isojen kaivaustöiden 
aloitusta.

Monet tutkimukset osoittavat, miten eri asioiden oppiminen virtuaalimaailmassa vaikuttaa 
oppijaan. VR-kokemusta ei pitäisikään ymmärtää mediakokemukseksi vaan todelliseksi 
kokemukseksi, koska se tuntuu todelliselta ja sen vaikutukset muistuttavat todellisia koke-
muksia (Bailenson, 2018). Virtuaalitodellisuuden käytölle tulee kuitenkin aina olla peruste, ja 
sitä kannattaa hyödyntää niihin asioihin, joihin se parhaiten soveltuu. Jos tavoite on esimer-
kiksi merkityksellisten paikkojen säilyttäminen digitaalisesti tai vaikuttavampien kokemus-
ten tarjoaminen, voi se olla hyvin tehokas teknologia siihen.

Koska virtuaalitodellisuutta voidaan hyödyntää jo moniin tarkoituksiin, ei ole ihme, että näitä 
sovelluksia kehittävät yritykset kasvavat järisyttävää vauhtia. Suomessa on jo noin 150 alan 
yritystä, ja tuhannet organisaatiot käyttävät Suomessa virtuaalitodellisuuden sovelluksia 
toiminnassaan. Virtuaalitodellisuuden alan ennustetaankin kasvavan 18 prosentin vuosi-
vauhtia seuraavan seitsemän vuoden aikana, ja suuren osan kasvusta ennustetaan tulevan 
oppimisen ja koulutuksen toimialalta. (Grand View Research, 2021). Monet oppilaitokset ovat 
Suomessakin testanneet virtuaalitodellisuutta ja osa ottanut sen aktiiviseen päivittäiseen 
käyttöön. Peliteollisuus viitoittanee tietä tämän teknologian suurelle läpimurrolle, ja pelien 
jakelupalveluissa löytyykin kirjoitushetkellä jo 4 421 peliä, jotka hyödyntävät virtuaalitodelli-
suutta jossain muodossa (SteamSpy, 2021). Tämän lisäksi laitevalmistajilla on omia sovellus-
kauppoja, joista löytyy lisää pelejä. Nyt kyse on siitä, miten opetusala ottaa tämän teknolo-
gian omakseen ja alkaa sanella sen pelisääntöjä. 
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Virtuaalitodellisuuden kehitystä Suomessa edistävän yhdistyksen (Finnish Virtual Reality 
Association, FIVR) puheenjohtaja Santeri Suominen (2021) kommentoikin: 

”XR-teknologiat ovat tehokkaita välineitä oppimiseen ja monimutkaisten 

kokonaisuuksien ymmärtämiseen kouriintuntuvalla tavalla. Suomi on tällä 

alalla edelläkävijän asemassa ja kokoaan suurempi mahti, mikä mahdollistaa 

ripeät kokeilut myös oppilaitoksissa. Toivottavasti oppilaitokset 

lähtevätkin rohkeasti kokeilemaan, tulkitsemaan ja haastamaan näitä 

uusia teknologioita, jotka tulevat muuttamaan arkiympäristömme 

havaintomaailmaa ratkaisevasti seuraavien vuosien aikana. Tehtävä ei ole 

helppo, mutta vain sivistyksen vahvistama ymmärrys turvaa toimijuuden 

uusien informaatiovälineiden vaatimusten, houkutusten ja tyydytyksen 

pommituksessa. Monimuotoisen sivistyksen avulla kasvatamme tulevia 

sukupolvia erottelemaan merkityksiä, ilmaisuja ja tietoa lumeesta ja 

lumeessa.” 

Opettajien ei tarvitse osata koodata virtuaalitodellisuuden sovelluksia. Riittää, että päättää 
suhtautua asiaan avoimin mielin ja tutustuu siihen, mitä ja miten virtuaalimaailmassa voi-
daan oppia. On hyödyllistä ymmärtää, mitä tämä teknologia voi tarjota opetustyöhön, joten 
tässä oppaassa käydään läpi virtuaalitodellisuuteen liittyviä peruskäsitteitä ja soveltami-
saloja nimenomaan opettajan näkökulmasta. Lopuksi esitellään vinkkejä, miten jokainen 
voi päästä alkuun ja tutustua sovelluksiin helposti itsekin. Varoitus: virtuaalitodellisuus voi 
imaista mukaansa!
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2 VIRTUAALITODELLISUUS

2.1  XR ja erilaiset ilmentymät

Kun puhutaan virtuaalitodellisuudesta ja sitä lähellä olevista teknologioista, tavataan käyttää 
erilaisia kirjainlyhenteitä. Näiden avaaminen on hyvä tehdä heti alkuun. Koko kenttää voidaan 
kuvata esimerkiksi ottamalla pohjaksi todellisuus–virtuaalisuus-jatkumo (Milgram, 1994). 
Kaikista virtuaalimaailmoihin liittyvistä ratkaisuista voidaan käyttää kattotermiä XR eli laa-
jennettu todellisuus. Sen helmoista löytyy monia erilaisia virtuaalisuuden ilmentymiä.

KUVA 5 PERUSKÄSITTEET MILGRAMIN (1994) TODELLISUUS–VIRTUAALISUUS-JATKUMOA 
PERUSTANA KÄYTTÄEN. ULLA HEMMINKI-REIJONEN.

AR= Augmented Reality
Lisätty todellisuus

Lisätään virtuaalisia asioita
todelliseen ympäristöön

AV= Augmented Virtuality
Lisätty virtuaalisuus

Lisätään todellisia asioita
virtuaaliseen ympäristöön

VR= Virtual Reality
Virtuaalitodellisuus

Täysin virtuaalinen ympäristö; joko todellisen
paikan simulaatio tai täysin fiktiivinen ympäristö

Reality

Tosielämä

Milgram, P. (1994): Reality-Virtuality Continuum. 
Kuvat: AR: Pharaoh´s tomb / Arilyn, Amos Rex & Danske Bank
AV: VR-All-Art platform
VR: Asiakaspalvelun VR-sovellus / Varia & 3D Bear

MR = Mixed Reality / Sekoitettu todellisuus
Todellisen ja virtuaalisen maailman elementtejä sekaisin

XR = Extended Reality / Laajennettu todellisuus
Kattokäsite kaikille virtuaalimaailmaan liittyville ilmentymille

Aloitetaan ajattelemalla ensin todellista ympäristöä, esimerkiksi olohuonettasi, sellaisena 
kuin näet sen ilman minkäänlaisia laitteita, omin silmin. Nyt olemme jatkumon vasemmassa 
laidassa, tosielämän ympäristössä. 
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Lisätty todellisuus, AR (Augmented Reality)

Lisätystä todellisuudesta (Augmented Reality, AR) puhutaan silloin, kun olet edelleen olohuo-
neessasi, otat puhelimen käteesi ja tarkastelet olohuonetta ikään kuin kameran läpi, mutta 
kameran kuvaan onkin puhelinsovelluksen avulla ilmestynyt esimerkiksi dinosaurus. Yksi 
tunnetuimpia tämän tyyppisiä sovelluksia maailmalla on Nintendon kehittämä Pokémon Go 
-peli, jossa pelaaja etsii ympäristöstään Pokémon-hahmoja, joita puhelimen ruudulle ilmes-
tyy (Pokémon, 2021). Joku on saattanut kokeilla myös myytävänä olevien huonekalujen sijoit-
tamista omaan kotiinsa virtuaalisesti ennen ostopäätöstä.

Lisätyn todellisuuden AR-sovellukset sopivat hyvin myös pienemmille lapsille, ja niitä onkin 
otettu opetuskäyttöön monessa koulussa. AR-sovellusten avulla voidaan tuoda esimerkiksi 
erilaisten asioiden ja esineiden suunnittelu uudelle tasolle.

KUVA 6 SUUNNITTELUA 3D-ULOTTUVUUDESSA AR-SOVELLUKSEN AVULLA (GRIB, 2021)

Oppilaat ovat myös voineet suunnitella omaa kouluympäristöään AR-sovelluksen avulla 
Espoossa tehden virtuaalisesti paikallisesta metroasemasta viihtyisämmän lisäämällä sinne 
haluamiaan elementtejä. 
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KUVA 7 METROASEMAN SUUNNITTELUA AR-SOVELLUKSELLA (3D BEAR, 2018)

Myös musiikillisia oppeja voidaan saada hyödyntämällä AR-ratkaisuja. Soittoharjoituksissa 
voidaan esimerkiksi AR-lasien avulla nähdä virtuaalisesti, mikä sävel tulisi soittaa kädessä 
olevalla viululla ja missä kohti nuoteissa ollaan menossa.

Lisätyn todellisuuden avulla voidaan myös höystää lastenkirjoja, oppimateriaaleja tai lau-
tapelejä mielenkiintoisiksi kokonaisuuksiksi. AR-ratkaisut auttavat hahmottamaan asioita 
kolmiulotteisesti, mahdollistavat asioiden tarkastelun monesta kulmasta ja havainnollistavat 
asioita todellisessa ympäristössä. AR-sovellusten avulla voidaan mennä helposti syvem-
mälle tutkittaviin asioihin.

Lisätty virtuaalisuus, AV (Augmented Virtuality)

Kun janalla liikutaan eteenpäin oikealle, päästään virtuaaliseen maailmaan. Kun ollaan vir-
tuaalisessa ympäristössä, mutta siellä näkyy jokin esine tai asia todellisesta maailmasta 
tai vaikkapa pelaaja itse, puhutaan lisätystä virtuaalisuudesta (Augmented Virtuality, AV). 
Esimerkiksi muotoilijat voivat hyödyntää lisättyä virtuaalisuutta suunnitellessaan esineitä. 
Näin voidaan kokeilla helposti, miltä työn alla oleva esine näyttäisi erilaisissa paikoissa, ja 
sijoittaa todellisia taideteoksia vaikkapa virtuaaliseen taidemuseoon katseltavaksi.

Ympäristöjä, joissa sekoitetaan elementtejä todellisesta ja virtuaalisesta maailmasta, voi-
daan kutsua myös tehostetuksi, yhdistetyksi tai sekoitetuksi todellisuudeksi (Mixed 
Reality, MR).

Virtuaalitodellisuus, VR (Virtual Reality)

Viimeinen muoto janan oikeassa päässä on virtuaalitodellisuus (Virtual Reality, VR), jonka 
käyttökohteita opetuksessa esitellään tässä oppaassa laajemmin. Kyseessä on ympäristö, 
jossa ollaan täysin virtuaalisessa maailmassa, eli omasta olohuoneesta tai tosielämän esi-
neistä ei ole siellä tietoakaan. 

Virtuaalitodellisuuden ympäristöjä on kahdenlaisia. Ensinnäkin voidaan olla virtuaalisesti 
jossain paikassa, joka on todellisuudessakin olemassa. UNESCO on pyrkinyt kuvaamaan 
mahdollisimman todenmukaisesti maailmanperintökohteita, jotta kuka tahansa voisi omalta 
kotisohvaltaan tehdä virtuaalimatkoja merkityksellisiin mutta jo rapistuviin kohteisiin. 
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Tällaisia virtuaalisia kulttuuriperintökohteita alkaa olla yhä enemmän saatavilla (UNESCO, 
2021). 

Todellinen ympäristö, esimerkiksi opetusympäristö, voidaan myös kuvata erityisesti tähän 
suunnitellulla 360-kameralla ja todellisesta kohteesta muodostaa virtuaalinen ympäristö. 

Virtuaalinen ympäristö voi olla myös täysin kuvitteellinen paikka, jollaista ei ole oikeasti ole-
massa. Johtavien ammattilaisten (Gant, 2020) mukaan tätä muotoa voisikin paremmin kutsua 
termillä Virtuaalinen epätodellisuus (Virtual Unreality), mutta yleisemmin tämä termi ei ole 
käytössä. Tällaisia hyödynnetään usein VR-peleissä.

KUVA 8 FIKTIIVINEN VR-YMPÄRISTÖ (CRITICAL CHARM, 2021)

Kaikkia edellä mainittuja ilmentymiä voidaan kutsua termillä laajennettu todellisuus 
(Extended Reality, X Reality, XR). Tämä on melko tuore, mutta vakiintunut kattokäsite ja alaa 
edistävät tahot ovat omaksuneet sen kuvaamaan kaikkea tätä kirjoa (mm. AR, VR), joka vir-
tuaalitodellisuuteen yhdistetään (Helsinki XR Center, 2021). Termiä XR voidaan myös käyttää 
toisaalla tarkoittamaan jonkin älykkään laitteen ja edellä mainitun teknologian yhdistelmää. 

2.2  Immersio

Virtuaalitodellisuutta kutsutaan yleisesti immersiiviseksi teknologiaksi. Immersio tarkoittaa 
sananmukaisesti uppoamista. Se on ihmisen syventymistä virtuaalitodellisuuden kokemuk-
seen niin täysin, ettei hän tiedosta ulkopuolista maailmaa. Virtuaaliympäristöjen immersiivi-
syyttäkin on eri asteista. Tavallista kolmiulotteista videopeliä voitaisiin kutsua ei-immersii-
viseksi virtuaaliympäristöksi. Vähän kehittyneempää ympäristöä, jota käytetään esimerkiksi 
ohjaimen kanssa ja jossa voi nähdä, mitä tosielämässä tapahtuu ympärillä, mutta kokea silti 
samalla virtuaalisen 3D-ympäristön vauhdin, voidaan sanoa semi-immersiivikseksi. Erityisten 
tarkempien lasien kanssa koettava ympäristö voi olla täysin immersiivinen. (Tsyktor, 2019).
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2.3  360-videot ja -kuvat

360-kuvalla tai -videolla tarkoitetaan sellaista kuvaa tai videota, johon voi tarttua tietokoneen 
hiirellä kiinni ja sitä liikuttelemalla muuttaa kuvakulmaa ja katsella vaikkapa yhtäkkiä suo-
raan ylöspäin kuvassa. Nämä voivat toimia ensimmäisenä askeleena virtuaalimaailmoihin. 
360-ratkaisuja käyttämällä voi kokea näkymän panoraamana ja olla ikään kuin videon sisällä. 
Tällöin voi käytännössä katsella mihin suuntaan vain ja zoomata sisään ja ulos maisemasta 
– mikä ei ole mahdollista normaalisti ihmissilmin. Jo näin voidaan saavuttaa mielekäs koke-
mus ja vedota paremmin käyttäjän tunteisiin. (Reyna, 2018). 

360-videoissa oppijoita voidaan myös ohjata pitkin käsikirjoitettua kertomusta alusta loppuun 
saakka ja näin luoda tarinallisia oppimispolkuja (Dede, 2017). Oppijat voivat myös osallistua ja 
muokata tarinaa itse valitsemalla tietyn polun ja tekemällä merkityksellisiä valintoja matkal-
laan, samalla kun oppivat asiasta (Dede, 2017). 

KUVA 9 INTIALAISEN ELÄMÄN TARKKAILUA 360-VIDEON AVULLA (GOOGLE ARTS AND 
CULTURE, 2021)

”Jokaisen kurssin tulisi olla mediaekosysteemi” (Dede, 2020)

360-kuvien ja -videoiden lomaan voidaan tuoda myös erilaisia sisältöjä tutustuttavaksi ja luoda 
näin monta mediaa yhdistelevän kertomuksen (transmedia narrative). Oppimiskokonaisuus 
voidaan rakentaa niin, että jokainen video, sarjakuva, peli tai teksti toimii yksistään, mutta 
yhdessä palaset luovat mielekkään tarinallisen kokonaisuuden (Rutledge, 2021). Näin tar-
jotaan virikkeitä eri aisteille ja erilaisille oppijoille. Erityisesti heikommin pärjäävät oppilaat 
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hyötyvät tutkitusti monipuolisesta mediakäytöstä opetuksessa (Darling-Hammond ym., 2014). 
Oppilaat, joilla on ollut käyttäytymisongelmia, ovat olleet hyvin motivoituneita päästessään 
oppimaan monipuolisesti eri medioita yhdistelevässä oppimisympäristössä.

KUVA 10 360-OPPIMISYMPÄRISTÖ, JOKA YHDISTELEE ERILAISIA SISÄLTÖJÄ, MM. 
TAIDETTA (ARCTIC INITIATIVE & THINGLINK, 2021)

2.4  Laitteet 

Laajennetun todellisuuden sovelluksia voidaan hyödyntää eri tavoin. 360-ympäristö-
jen kuvaamiseen voidaan hyödyntää siihen erityisesti suunniteltua 360-kameraa. Näiden 
tarkastelu onnistuu hyvin esimerkiksi tietokoneella.

AR-sovelluksen käyttöön tarvitaan tavallisesti älypuhelin tai tabletti, johon ladataan haluttu 
sovellus sovelluskaupasta. Jatkossa todennäköisesti pyritään tarjoamaan enenevässä 
määrin AR-ratkaisuja, joita ei tarvitse ladata erillisinä sovelluksina, vaan ne aukeavat suo-
raan puhelimen internetselaimella. 

AR-sovellusten käyttöön on tarjolla myös soveltuvia laseja, jolloin edessä näkyy tosimaailma, 
mutta sinne ilmestyviä objekteja voidaan ohjata omilla käsillä tai jopa silmänliikkeiden 
avulla. Älykkäät AR-lasit tunnistavat käyttäjän käsien liikkeet, jolloin tarkasteltavaa kohdetta 
voi vaikkapa zoomata.

KUVA 11 AR-LASIEN KÄYTTÖÄ (MICROSOFT 
HOLOLENS, 2021)

Virtuaalitodellisuuden ympäristöjä voidaan tarkastella myös suoraan tietokoneelta tai 
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mobiililaitteelta internet-selaimen avulla ilman lisälaitteita hyödyntäen tietokoneen näp-
päimistöä ja hiirtä. Näiden WebXR- tai OpenXR-sovellusten määrä kasvaa koko ajan niiden 
käytön helppouden vuoksi. Koneelle asennettavia sovelluksia ei tällöin tarvita.

Mikäli halutaan vielä vaikuttavampi ja täysin immersiivinen kokemus, voidaan käyttää eri-
tyisesti tähän tarkoitukseen suunniteltuja VR-laseja. Edullisimmat ja yksinkertaisimmat 
lasit maksavat jopa alle kymmenen euroa; ne on tosin tehty pahvista ja ne kootaan itse. 
Näitä laseja on ollut koululaisilla käytössä monissa maissa. Laseihin sijoitetaan puhe-
lin, johon on ladattu VR-sovellus. Tällaiset lasit tosin ovat aika hatarat ja epätarkat, mutta 
astetta paremmilla saa hieman paremman kokemuksen ja niissä puhelin pysyy paremmin 
kiinni. Puhelimen kanssa käytettävät lasit eivät toki tarjoa samanlaista elämystä kuin tarkat 
VR-lasit, joita käytetään tietokoneen kanssa. Edullisimpia malleja käytetään enemmänkin 
360-videoiden katseluun.

KUVA 12 VIRTUAALILASEJA PUHELIMEN KANSSA KÄYTETTÄVÄKSI

Kun hypätään hintaluokassa satojen eurojen laseihin, voidaan löytää tarkkoja ja laaduk-
kaita VR-laseja tai silmikkoja (HMD, Head-mounted Displays). VR-lasien kanssa yhdessä voi-
daan käyttää myös paristoilla toimivia tai ladattavia ohjaimia, joilla voidaan ottaa koko keho 
mukaan VR-kokemuksen luomiseen. Mikäli laite reagoi jotenkin käyttäjän toimintaan anta-
malla takaisin jonkin käyttäjän fyysisesti tunteman palautteen, esimerkiksi tärinän, voidaan 
myös puhua haptisesta eli tuntoaistiin liittyvästä VR-kokemuksesta. Monissa ajosimulaati-
oissa hyödynnetään tätä mahdollisuutta, jotta voidaan luoda entistä autenttisempi elämys.
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KUVA 13 JOITAIN MARKKINOILLA OLEVIA VR-LASEJA

    

Näiden lisäksi voidaan käyttää erityisiä liikkeiden tunnistamiseen tarkoitettuja seuranta-
laitteita tai ”majakoita”, jotka seuraavat tarkasti, mitä käyttäjä tekee ja missä kohti lasit ja 
ohjaimet ovat kullakin hetkellä. Ohjaus- tai opetustilanteessa voi käyttäjän toimintaa seurata 
samanaikaisesti tabletilta tai tietokoneelta, ja käyttäjä voi itse saada opettajaltakin suoraan 
palautetta ja tietoja omasta suorituksestaan. 

KUVA 14 LAITTEIDEN SIJOITTELU HUONEESEEN (HTC VIVE, 2021)
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2.5  Immersiiviset tilat

Oppilaitoksiin voidaan pystyttää erityisiä immersiivisiä tiloja, joissa useampi oppija voi yhtä 
aikaa osallistua samassa fyysisessä tilassa vaikkapa elämykselliseen kansanperinnenuotio-
hetkeen, jossa huoneen seinät muodostavat ainutlaatuisen nuotiopaikan. 

KUVA 15 YSILUOKKALAISTEN KANSAN-
PERINNENUOTIO IMMERSIIVISESSÄ 
TILASSA  (HIIDENKIVEN PERUSKOULU, 
2020)

Suomalaisopettajat ovat nähneet kokeilun myötä immersiivisen tilan vahvuuksiksi oppimis-
ympäristönä seuraavaa (6Aika, 2021): 

1. Yhdessä kokeminen ja tekeminen: 
 ο Yhteistyöskentely ja kokeminen on joustavampaa eri ryhmäkokojen kanssa

2.  Yleisön uppouttaminen käsiteltävään aiheeseen: 
 ο Vahvistaa kykyä samaistua käsiteltävään aiheeseen, paikkaan ja tilanteeseen

3.  Suuri visuaalinen kuvapinta mahdollistaa monimutkaisten asioiden visualisoinnin koko-
naisuuksina:

 ο Aikajanat ja syy-seuraussuhteet
4. Liikunnalliset pedagogiset pelisisällöt: 

 ο Suurella kuvapinnalla toteutetut kosketukseen perustuvat pelit yhdistävät liikkumisen 
ja oppimisen viihdyttävällä tavalla. Liikkeeseen pohjautuvat toiminnot jäävät paremmin 
muistiin.

5. Oppilaat ja opettajat tuottavat sisältöä tilaan: 
 ο Itse tuotettu sisältö jää mieleen vahvasti

6. Uusia näkökulmia ympäröivään maailmaan: 
 ο Mahdollisuus käydä paikoissa, joihin ei muuten pääsyä, mahdollistaa tutkimisen eri 

näkökulmista ja perspektiiveistä
7. Rentoutuminen, terapia ja kuntoutus keskellä koulupäivää

”Immersiivistä luokkatilaa voidaankin kuvata yhteisöllisenä virtuaali-

kypäränä, jossa joukko henkilöitä toimii aktiivisesti yhden henkilön sijasta.” 

(6Aika, 2021)
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3  OPPIMINEN VIRTUAALITODELLISUUDESSA 

3.1  Hyödyntäminen opetuskäytössä

”Olisin huolissani, jos kurssi toteutettaisiin täysin virtuaalimaailmassa, 

mutta yhtä huolissani olisin, jos kurssilla ei hyödynnettäisi millään tavoin 

virtuaalitodellisuutta.” (Dede , 2020). 

Miten tavanomaisen luokkahuoneopetuksen järjestäjästä sitten voi edetä taitavaksi virtuaa-
limaailmojen käyttäjäksi? Asiaa voidaan tarkastella esimerkiksi niiden askeleiden kautta, 
miten opettajien digitaitojen katsotaan ylipäätään kehittyvän (Puentedura, 2013). 

KUVA 16 PUENTEDURA (2013) OPETUKSEN KEHITTÄMISEN SAMR-MALLI. ULLA 
HEMMINKI-REIJONEN.

Opetuksen  
uudelleen  
määrittely 

(Redefinition)

Muokkaaminen
(Modification)

Lisääminen 
(Augmentation)

Korvaaminen
(Substitution)

Liikkeelle voidaan lähteä ensimmäiseltä portaalta, jossa opettaja korvaa (Substitution) joi-
tain ennen paperisena hoidettuja asioita tai lomakkeita sähköisillä versioilla. Opetus kulkee 
tässä vaiheessa edelleen muutoin samaa rataa kuin ennenkin. Seuraavassa vaiheessa opet-
taja saattaa lisätä (Augmentation) opetukseensa jotain digitaalisia elementtejä, esimerkiksi 
videoita, mutta edelleen opetustilanteet ovat samanlaisia kuten ennenkin. Kolmannessa vai-
heessa opettaja lähtee muokkaamaan opetusta (Modification) ja hyödyntää joitain virtuaalisia 
elementtejä. Hän ehkä osaa jo hyödyntää digitaalisuuden mukanaan tuomia mahdollisuuksia 
ja ohjaa oppilaita tekemään ja tuottamaan itse digitaalisia sisältöjä. Viimeinen opetuksen 
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kehittämisen aste on opetuksen uudelleen määrittely (Redefinition), jossa jo opitaan virtuaa-
limaailmassa. Opetus lähtee tällöin liikkeelle aivan eri tilanteesta kuin aiemmin. Sen sijaan, 
että opettaja pyytää oppilaita lukemaan tieteellisestä tutkimuksesta, oppilaille annetaan 
mahdollisuus tarkastella oppisisältöä itse tutkijan saappaissa virtuaalimaailmassa. 

Jos halutaan hyödyntää täysin teknologian tuomat mahdollisuudet oppimisessa, pitäisi 
pyrkiä kohti tätä opetuksen ja oppimisen uudelleenmäärittelyä. Tämän mallin kehittänyt 
Puentedura (2013) kuvaa kahden ensimmäisen askeleen tehostavan oppimista, mutta vasta 
kaksi viimeistä askelta tuovat aidon muutoksen oppimiseen.

3.2 Virtuaalitodellisuuden pedagogiikkaa 

OECD:n tulevaisuuden oppimista käsittelevä raportti (2018) arvioi, että mitä paremmin oppijat 
pystyvät hyödyntämään oppimaansa eri tilanteessa, sitä paremmin he selviytyvät tulevaisuu-
den uusista tilanteista. Oppilaiden täytyy pystyä navigoimaan epävarmassa tulevaisuudessa, 
erilaisissa konteksteissa: ajassa (menneessä, nykyisyydessä ja tulevassa), sosiaalisissa 
ympäristöissä (perhe, yhteisö, alue, valtio ja globaalit verkostot) ja digitaalisessa maail-
massa. Tässä virtuaalitodellisuus voi auttaa, sillä sen avulla pystytään tarjoamaan oppilaille 
autenttisia oppimisympäristöjä missä tahansa ajassa tai sosiaalisessa tilanteessa. Oppijat 
voidaan imaista mihin tahansa paikkaan, johon heillä ei olisi muuten mahdollisuuksia päästä, 
tai kulttuurien keskelle, joita ei ole enää olemassa. 

Kun tarkastellaan virtuaalitodellisuutta pedagogisten teorioiden valossa, liitetään siihen 
tavallisesti tilanteisen oppimisen (situated learning) tai siirtovaikutuksen (transferability) 
hyödyntämisen mahdollisuus. Sen tukeminen, että opittuja asioita, tietoa, taitoa, asenteita ja 
arvoja voisi siirtää tilanteesta toiseen, on yksi tärkeimmistä asioista, joita OECD suosittelee 
otettavan huomioon tulevaisuuden opetuksen suunnittelussa (2018). Opetuksen järjestäjien 
tulisi tarjota näitä mahdollisuuksia, mutta yksi isoimpia opetukseen kohdistuvia kritiikkejä on 
ollut juuri opetetun siirtäminen tilanteesta toiseen. Jopa hyvin suoriutuvat oppilaat ovat tutki-
tusti usein kyvyttömiä siirtämään luokkahuoneessa opittuja asioita tosielämään (Dede, 2019). 
Tilanteisen oppimisen vähäiseen käyttöön perinteisessä opetuksessa on ihan ymmärrettävä 
syy: on hyvin hankala luoda luokkahuoneeseen mahdollisuuksia opetella asioita monimut-
kaisissa tosielämän tilanteissa (Dede, 2019). Vaikka luokkahuoneet ovat harvoin autenttisia 
ympäristöjä, opettajat voivat hyödyntää simulaatioita ja muita lähestymistapoja luodakseen 
entistä autenttisempia kokemuksia oppijoille.

Virtuaalitodellisuudessa toimivat erityisen hyvin mestari–oppipoika-asetelmat. Kun oppija 
näkee virtuaalitodellisuudessa todentuntuisesti, miten asia kuuluisi tehdä, onnistuu hän 
paremmin toteuttamaan saman tosielämässä. Erityisesti kädentaitoja vaativia asioita voi-
daan harjoitella hyvin VR-maailmoissa. Kun voidaan hyödyntää monia aisteja oppimisessa ja 
perustaa oppiminen lihasmuistiin ottaen avuksi ohjaimet ja liikkeentunnistuslaitteet, kuor-
mittaa se vähemmän oppijan kognitiota.

VR-simulaatioihin yhdistetään tavallisesti myös konstruktivismin oppimisteoria (Dede, 2020). 
Konstruktivismin voidaan nähdä olevan lähes sama asia kuin tilanteisen oppimisen, koska 
konstruktivistisessa teoriassa oppilaat rakentavat omia kokemuksiaan hallitun ekosystee-
min sisällä (Dede, 2017). Konstruktivistisen käsityksen mukaan oppijat rakentavat tietoa 
oman kokemuksensa kautta. Oppijan kehitystaso, kokemukset, sosiokulttuurinen tausta ja 
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konteksti muokkaavat sitä, miten hän tulkitsee opittavaa asiaa (Dede, 2019). Oppiminen on 
siis oppijan oman toiminnan tulosta, ja saman asian voi käsittää ja tulkita monella eri tavalla. 

Se, miten hyvin opittua osaa siirtää uusiin tilanteisiin, riippuu tietojen ja taitojen yhteydestä 
toisiinsa. (Rauste-von Wright & von Wright, 1994). OECD:n tulevaisuusraportissa (2018) 
peräänkuulutetaan niin ikään näiden kytkösten luomista eri aiheiden ja oppiaineiden välille. 
VR-ratkaisut voivat auttaa rakentamaan näitä linkityksiä tarjoamalla mahdollisuuden käsi-
tellä asioita, jotka ovat muuten monimutkaisia luonteeltaan. Stanfordin yliopiston virtuaalito-
dellisuuden tutkimuslaboratoriota vetävän Bailensonin (2018) mukaan VR voikin tarjota uusia 
mielekkäitä tapoja käsitellä haastavia kysymyksiä ja sosiaalisia ongelmia, kuten huonoja 
oppimistuloksia, ennakkoluuloja, syrjintää tai toimintaa ilmastokriisissä.
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4 TURVALLINEN JA TARKOITUKSENMUKAINEN 
KÄYTTÖ

”Jos teknologiaa käyttää vain sellaisen opetuksen automatisointiin, jossa 

opetetaan puhumalla ja opitaan kuuntelemalla, voi se kyllästyttää oppilaita 

ja heikentää oppimismotivaatiota” (Fishman & Dede, 2016).

Tarkoituksenmukainen teknologian käyttö mahdollistaa monia asioita. Uutta teknologiaa ei 
kannata ottaa käyttöön vain sen itsensä vuoksi, vaan on mietittävä tarkkaan, mitä lisäarvoa 
se voi tuottaa oppimiseen. Lähtökohtaisesti ei ole rajaa siinä, mihin asioihin virtuaalitodel-
lisuutta voidaan hyödyntää. On kuitenkin huomattu, että tiettyjen asioiden oppimiseen se on 
erityisen soveltuva.

Oppilaitoksen käytössä olevat laitteet ja hankintamahdollisuudet vaikuttavat siihen, millainen 
ratkaisu kannattaa valita. Liikkeelle voi lähteä helposti AR-sovelluksista ja internetselai-
mella toimivista 360-oppimisympäristöistä, joissa ei tarvita erillisiä VR-laitteita tai -laseja. 
Valikoimaa löytyy jo varsin mukavasti. 

Kun halutaan siirtyä täysin immersiiviseen oppimiseen VR-lasien avulla ja mietitään laite-
hankintoja, tulee huomioida eri laitevalmistajien määrittelemät käyttöä koskevat rajoitukset. 
Vähintään seuraavat asiat kannattaa selvittää:

• Käytetäänkö VR-laseja tietokoneen kanssa vai langattomasti?
• Asettavatko laitteet tietokoneelle tai verkolle tiettyjä tehovaatimuksia?
• Vaatiiko laite tai sovellus tietyn internetselaimen?
• Asettaako lasivalinta jotain muita rajoitteita, esimerkiksi jokaisen käyttäjän Face-

book-tunnuksen, kuten Oculus Quest -lasit?
• Miten turvataan fyysinen turvallisuus: miten iso tila tarvitaan lasien turvalliseen käyttöön 

ja millainen muu varustelu tilassa tulee olla?
• Tarvitaanko ohjaimia tai antureita?
• Mikä on lasien ikäraja- ja käyttöaikasuositus?
• Mitkä sovellukset toimivat kyseisillä laseilla, eli toimiiko niillä valitsemanne sovellus?

Opetustilanne voidaan suunnitella ottamalla pohjaksi jokin valmis sovellus ja miettimällä 
tarkkaan, mitä asiaa halutaan oppia ja mitä halutaan kokea. Tämä on toki monesti kustan-
nustehokkaampi vaihtoehto, kun uutta kehitystyötä ei tarvitse tehdä. Toisaalta voi lähteä 
liikkeelle oppilaitoksen tarpeesta: voidaan miettiä, miten tietyn opintokokonaisuuden voisi 
esittää virtuaalimaailmassa aivan uudella tavalla ja miten tämän teknologian avulla koko 
oppimistilanne voidaan organisoida uudelleen. Tällöin opintokokonaisuus voidaan suunnitella 
yhdessä yritysten VR-kehittäjien kanssa.

Koska VR-teknologioita ei ole vielä monessakaan paikassa kovin laajasti käytössä, monilta 
ihmisiltä puuttuvat henkilökohtaiset kokemukset virtuaalimaailmasta tai siihen tarvittavista 
laitteista. Tämän myötä on ensinnäkin riski, että ratkaisut muistuttavat tekijöitään. Peliala vie 
alan kehitystä tällä hetkellä nopeimmin eteenpäin, ja markkinoilla on paljon VR-pelejä tar-
jolla. Oppilaat ovat saattaneet tai saattavat myös törmätä peleihin, jotka sisältävät aikuisille 
suunnattua sisältöä. 
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Laitevalmistajat antavat VR-lasien käyttäjän suositusikärajaksi yleensä 12–13 vuotta, mutta 
yritykset voivat asettaa vielä korkeampiakin ikärajoja oman sovelluksensa käytölle riippuen 
sisällöstä. Tämä johtuu lähinnä siitä, että uusien teknologioiden hyötyjä ja haittoja ei ole 
ehditty tutkia pitkällä aikavälillä pienempien lasten osalta vielä syvällisesti. Monet VR-lasien 
valmistajat suosittelevat lisäksi enintään 20–30 minuutin käyttöä kerrallaan. 

Ikä- ja käyttöaikasuositusten vuoksi monet lisätyn todellisuuden (AR) puhelimella käytettävät 
sovellukset ovat suositumpia pienempien lasten keskuudessa, sillä niiden osalta tällaista 
rajoituksia ei ole. Silmät eivät väsy samalla tavoin puhelimen näyttöä katsottaessa kuin 
VR-laseja käytettäessä. Erilaiset 360-ympäristöt, joita tarkastellaan suoraan tietokoneelta 
ilman laseja, sopivat hyvin alakouluunkin. Varhaiskasvatuksen puolella on oltu sen sijaan 
tyytyväisiä immersiivisten tilojen käyttöön.

Osalle VR-lasien käyttö voi aiheuttaa pahaa oloa, huimausta tai niskojen väsymistä, jos esi-
merkiksi sovelluksessa lennetään. Myös viive pään asennon ja kuvakulman vaihtumisen 
välillä etenkin vanhempien mallien osalta on voinut aiheuttaa ikävää oloa. Haittavaikutuksia 
voidaan vähentää, mikäli laseissa on mahdollista säätää silmienvälin etäisyyttä ja saada näin 
lasit sopimaan kaikille käyttäjille yksilöllisemmin. Monesti mitä tarkemmat ja parempilaa-
tuisemmat lasit ovat, sitä vähemmän ne aiheuttavat pahoinvointia. Mikäli käyttäjällä on jokin 
terveydellisistä syistä käytössä oleva laite, kuten kuulolaite, kannattaa niiden soveltuvuus 
VR-laitteiden yhteiskäyttöön varmistaa lääkäriltä tai laitteen valmistajalta. 

Käytettäessä VR-sovellusta, jossa käyttäjän on tarkoitus liikkua, tulee myös varmistaa, että 
ympäristö on turvallinen eikä törmäysvaaraa ole. VR-sovelluksen tekijät raportoivatkin, 
että he ovat saaneet palautetta etenkin siitä, että käyttäjä on törmäillyt huonekaluihin, kun 
ei ole ymmärtänyt varata riittävästi tilaa lasit päässä liikkumiseen (Bailenson, 2021). Jotkut 
sovelluskehittäjät suosittelevat esimerkiksi maton laittamista tilaan, jolloin käyttäjä tuntee 
jaloillaan, kun hän menee ulos turvalliselta liikkumisalueelta. Opettajan tulisi ensin kokeilla 
sovellusta itse, jolloin hänen on helpompi opastaa oppilaita. 

VR-laitteiden kustannukset rajoittavat vielä laajempaa käyttöä. Kuitenkin mitä enemmän 
ihmiset niitä käyttävät, sitä nopeammin ne yleistyvät, mikä puolestaan tavallisesti tarkoittaa 
myös edullisempia hintoja. Alan ammattilaiset arvioivat, että tavalliseen kuluttajakäyttöön 
suunnattuja VR-sovelluksia tulee yhä enemmän jatkossa. 

Suomenkielistä sisältöä tarjoavia sovelluksia on vasta vähän tarjolla. Mikäli oppilaiden kanssa 
hyödyntää valmiita sovelluksia, kannattanee siis suosia visuaalisesti hienosti toteutettuja 
ympäristöjä, joissa kielen ymmärtäminen ei ole avainasemassa. Kulttuurisesti pääosa tarjolla 
olevista sovelluksista keskittyy pitkälti länsimaihin ja isoihin kielialueisiin. Onneksi uusia, eri 
maantieteellisiä alueita edustavia sovelluksia tulee koko ajan tarjolle, suomenkielisiäkin.

VR-laitteita kokeilleiden opettajien kokemuksiin kannattaa tutustua, kun suunnittelee itse 
käytön aloittamista. Kokeiluihin osallistuneet opettajat raportoivat (SOOL, 2021) muun 
muassa toiveistaan saada useita VR-laseja käyttöön samaan aikaan. Heidän mielestään VR:n 
käyttö yleistyisi nopeammin, mikäli laitteet olisivat tarkoituksenmukaisessa tilassa jatku-
vasti esillä. Heidän mukaansa luokkatilojen pienuus, nopea opetustahti sekä suuret ryhmä-
koot hankaloittavat VR-laitteiden käyttöä oppitunneilla. Yhdeksi haasteeksi opettajat ovat 
kokeneet, että heillä ei ole vielä tietoa, kuinka VR-sovelluksia voisi kytkeä opetussuunnitel-
maan (Quieroz, 2021). Mitä enemmän virtuaalitodellisuuden ratkaisuja suunnitellaan suoraan 
opetuskäyttöön, sitä helpompaa tämän yhteyden näkeminen on jatkossa.
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5  ESIMERKKEJÄ

5.1  Kulttuurikasvatus

Virtuaalitodellisuuden sovellukset helpottavat kätevästi eri kulttuureihin tai hankalasti tavoi-
tettaviin luonnonihmeisiin tutustumista. VR-sovelluksen avulla voi oppia, miten Chichen Itza 
rakennettiin. Yhtä lailla voi sukeltaa entisajan Egyptiin tai vierailla jossain luonnontieteelli-
sessä museossa Amerikassa. Yhtä helposti voit tutkia kansainvälistä avaruuskeskusta tai 
sukeltaa Galapagossaarilla katsellen meren ihmeitä. Sovelluksiin voidaan liittää ympärillä 
näkyviin asioihin liittyvää tietoa ja videoita. Pelkästään Google tarjoaa yli 900 virtuaalimat-
kaa, joten valikoimaa löytyy runsaasti (Google Arts and Culture, 2021). 

Eri kulttuureita voi tutkia myös Suomen opetussuunnitelmaan perustuvalla oppimisalustalla 
ja valmiiden oppituntisuunnitelmien avulla. Oppilaat voidaan viedä dokumentaarisiin tarina-
maailmoihin ja tutustuttaa heidät eri puolilla maailmaa elävien yhteisöjen arkeen opettaen 
samalla empatiaa, kestävää kehitystä ja resilienssiä. Elämänkatsomustiedon oppitunteja voi-
daan rikastaa näin aivan uudella tavalla 360-maailmassa. Sovelluksen tekijät kommentoivat 
saaneensa palautetta opettajilta, että tällainen oppimistapa on auttanut muun muassa autis-
tisten oppijoiden motivoimisessa (Felin, 2021).

KUVA 17 360-TARINAMAAILMAT OPPIMISALUSTANA (LYFTA, 2021)

5.2  Kielet

Vieraiden kielten opetukseen saadaan uutta potkua, kun avuksi otetaan virtuaalinen tuutori, 
joka jaksaa toistaa samoja sanoja yhä uudelleen ja antaa välitöntä palautetta. Uuden kielen 
opiskelu stressittömässä virtuaalimaailmassa on esimerkiksi auttanut monia oppimaan pois 
vahvasta aksentista. 

Tekoälyn tuomien mahdollisuuksien myötä sillä, mitä oppija sanoo mikrofoniin, voidaan 
vaikuttaa keskustelun kulkuun. Puheentunnistusta hyödyntävät sovellukset kannustavat 
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keskustelemaan ja käyttämään kieltä aktiivisesti kehittäen oppijan toimijuutta (Morton&Jack, 
2005). Tietokoneavusteinen kielenoppiminen (CALL) voidaan nähdä virtuaaliympäristönä, 
jossa oppijat voivat tehdä yhteistyötä sen sijaan, että tietokone olisi itsessään väline tai oppi-
miskumppani. VR-ympäristöt, joissa oppija voi tehdä itsenäisiä valintoja, muodostavat opti-
maaliset olosuhteet kielen oppimiselle. Tällaiset oppijakeskeiset oppimisympäristöt voivat 
tarjota myös kokeellisempia vuorovaikutuskokemuksia natiivipuhujienkin kanssa ja tuoda 
oppijoita lähemmäs aitoa kohdekielen puhujien yhteisöä. (Schwienhorst, 2016). Kieltä voi 
opetella mielekkäästi videon ”sisällä”. Jos onnistuu tilaamaan kahvin ja patongit oikein, voi 
nähdä lopputuloksen virtuaalihenkilön toiminnassa.

KUVA 18 KIELEN OPPIMISTA PUHEEN-
TUNNISTUKSEN AVULLA (IMMERSE ME, 2021)

Jos kielten oppimiseen tuodaan ripaus tarinallisuutta virtuaalisessa epätodellisuudessa, voi-
daan päätyä käymään keskustelua vieraalla kielellä esimerkiksi tekoälyä hyödyntävän meri-
rosvon kanssa (The Secret of Puffin Cove, 2021).

5.3  Matemaattis-luonnontieteelliset aineet ja ilmastoteemat

Erilaisten geometristen muotojen hahmottamista voidaan harjoitella 3D-ympäristöjä ja 
3D-laskimia käyttämällä. Avaruudellinen hahmottaminen voi olla näin huomattavasti 
helpompaa. Joskus erilaisilla sovelluksilla muodostettuja malleja voidaan lisäksi vielä tulos-
taa oikeiksi esineiksi 3D-tulostimella.

KUVA 19 GEOMETRIAN 
OPISKELUA KOLMI-
ULOTTEISESTI (GEOGEBRA 
3D, 2021)
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Koska monimutkaiset kokonaisuudet voidaan hahmottaa virtuaalimaailmassa helpommin, 
voidaan fysiikan opiskeluakin tehostaa menemällä virtuaalitodellisuuden avulla avaruuteen 
tutkimaan erilaisia siellä olevia asioita ja painovoiman mahdollisuuksia. Asioita voi tarkas-
tella eri taivaankappaleiden, kuten kuun tai tietyn planeetan, näkökulmasta ja simuloida 
erilaisia avaruuden tapahtumia ja törmäyksiä mielensä mukaan.

KUVA 20 FYSIIKAN OPISKELUA 
VIRTUAALISESTI (UNIVERSE 
SANDBOX 2, 2021) 

Biologian oppitunteja voidaan sen sijaan rikastaa viemällä oppilaat ihmiskehon sisälle virtu-
aalisesti. Sovelluksen avulla oppija voi matkustaa verenkierron mukana ja nähdä, miten veri-
solut toimivat levittäessään happea kehon eri osiin.

KUVA 21 BIOLOGIAN OPPIMISTA 
VIRTUAALIMATKALLA (THE BODY 
VR, 2021)

Tuoreet ilmastokasvatukseen liittyvät tutkimukset suosittavat, että oppimisen intensiteettiä 
tulisi kasvattaa (Reimers, 2021). Ei ole ihme, että virtuaalitodellisuuden katsotaan soveltuvan 
avuksi tähän teemaan erityisen hyvin. Sen avulla voidaan ymmärtää paremmin ilmaston-
muutoksen vaikutuksia ja testata, miten ihmiset ajattelevat, tuntevat ja reagoivat siihen. VR 
voi kasvattaa osallistujan mielenkiintoa, huolta tai tietoa asiasta ja altistaa ihmisen uusille 
kokemuksille aiheen tiimoilta. Esimerkiksi ilmastonmuutoksen vaikutusten näkeminen konk-
reettisesti tulevaisuudessa tai matkustaminen ilmastonmuutoksen runtelemalle alueelle on 
mahdollista virtuaalitodellisuudessa. (Markowitz&Bailenson, 2021). 

Virtuaalimaailmassa voidaan vaikkapa altistaa käyttäjä tuntemaan, mitä tarkoittaisi ilmaston 
lämpenemisestä johtuva merenpinnan nousu Helsingin ydinkeskustassa. Suomalaisen Sea 
level rise -sovelluksen tekijät kommentoivat kokemusta: 
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”Kuten kollegani Aleksis Karme sanoo, emme laita käyttäjää toisen 

ihmisen saappaisiin, vaan täytämme heidän omat saappaansa vedellä. On 

uskomattoman vaikuttavaa tuoda katastrofaalinen tulevaisuuskuva ihmisten 

omaan elinympäristöön. Tällöin kukaan ei voi paeta sitä epämiellyttävää 

tunnetta, että ”tämä tapahtuu oikeasti”. Olemme näyttäneet kokemuksen 

sadoille ihmisille ja se teki vaikutuksen kaikkiin heihin.” (Teronen, 2021).

KUVA 22 VIRTUAALISESTI VEDELLÄ TÄYTTYNYT SENAATINTORI (TEATIME RESEARCH, 
2021)

Virtuaalitodellisuus voi poistaa monia opetuksen esteitä lisäämällä visuaalisuutta ja tuomalla 
eri näkökulmia asiaan (Fauville ym., 2020). Esimerkiksi merien happamoitumisesta on ole-
massa vain vähän tieteellistä kirjallisuutta ja aihe on monimutkainen ja todellisuudessa suu-
relta osin näkymätön. Stanfordin yliopistossa on tehty tämän tiimoilta yksi suurimmista vir-
tuaalitodellisuutta käsittelevistä tutkimuksista. Sen pohjalta luotiin VR-kokemus The Stanford 
Ocean Acidification Experience, joka vie käyttäjät merenalaiseen ekosysteemiin ja auttaa hah-
mottamaan, miltä siellä näyttää vuosisadan lopussa, ellemme vähennä päästöjä. Tutkimus 
osoittaakin, että VR voi voimaannuttaa oppijoita ja tarjota mahdollisuuden luoda henkilökoh-
taisen suhteen meren kanssa (Fauville ym., 2020).

Tämän lisäksi tarjolla on monia muitakin immersiivisiä ilmastonmuutoksen vaikutuksia 
käsitteleviä sovelluksia, joiden avulla voi esimerkiksi seurata, kun NASAn tiedemiehet selos-
tavat jäätiköiden sulamisprosessia (Greenland Melting , 2021), tai lähteä opastetulle meren-
alaiselle retkelle tarkkailemaan ilmaston lämpenemisen vaikutuksia meribiologin seurassa 
(Immerse, 2021). Näin voidaan tuoda vaikuttavalla tavalla tiede lähelle oppijaa.

VR ei ainoastaan auta ihmisiä ymmärtämään ilmastokriisiä, vaan se voi opettaa myös syy- 
seuraussuhteita ja ekosysteemin toimintaa pienemmillekin oppijoille. Virtuaalitodellisuus 
tarjoaa mahdollisuuksia esimerkiksi aiheeseen liittyviin ongelmanratkaisutehtäviin 
3D-ympäristössä. Oppilaita voidaan auttaa keräämään dataa ekosysteemin muutoksesta ajan 
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kuluessa, ja he voivat tarkastella ympäristön muutoksia esimerkiksi majavan perspektiivistä 
tai lintuna. Opettajat, jotka ovat käyttäneet tällaista ympäristöä osana tutkimusprojektia, 
raportoivat, että oppilaat olivat niin paneutuneita asiaan pelatessaan, että he eivät edes huo-
manneet oppivansa (Jeon, 2020). 

KUVA 23 EKOSYSTEEMIN MUUTOKSEN OPPIMISTA 3D-YMPÄRISTÖSSÄ (ECOMOD, 2021)

”EcoMOD on hyvä esimerkki siitä, miten oppilaat voivat kokea paneutuvansa 

oppimiseen virtuaaliympäristössä aivan eri lailla kuin tavallisessa 

luokkahuoneessa. Eräs mielenkiintoinen tutkimustulos oli oppijoiden 

havahtuminen omiin harhaluuloihinsa; oppilaat olivat alun perin varmoja, 

että ekosysteemin muutos johtuisi vain ruokaketjujen muutoksesta, 

mutta tarkemman tutkimisen jälkeen he oppivat, että ekosysteemi on 

paljon monimutkaisempi ja että siihen vaikuttavat monenlaiset syy-

seuraussuhteet.” (Jeon, 2020)

5.4  Liikunta ja hyvinvointi

Virtuaalimaailmasta voidaan hyötyä niin kuntoutuksessa kuin tavoitteellisessa urheilussakin. 
Monille urheilulajeille löytyy omat sovellukset aina pallopeleistä taistelulajeihin ja tanssiin. 
Kun käyttäjä on intensiivisesti sisällä virtuaalimaailmassa, hänen tulee liikuttua monipuoli-
sesti ja harjoitettua huomaamatta silmä-käsikoordinaatiota ja tasapainoa. Näin sovelluksen 
käyttö voi nostaa mukavasti sykettä ja tehostaa hapenottokykyä. Monet sovelluksista perus-
tuvat siihen, että koko keho liikkuu, ja kehon liikkeet vaikuttavat suoritukseen esimerkiksi 
jalkapallomaalivahtina.



28 VIRTUAALITODELLISUUS OPPIMISESSA

KUVA 24 JALKAPALLOILUA VR:SSÄ 
(FINAL SOCCER VR, 2021)

Urheilukisoja, kuten pöytätennisturnauksia, voidaan toteuttaa myös tosielämän kaverin 
kanssa virtuaalimaailmassakin.

KUVA 25 PÖYTÄTENNISTÄ KAVERIN 
KANSSA (RACKET FURY TABLE 
TENNIS VR, 2021)

Purjehtijat voivat sen sijaan hakea vaihtelua harjoittelemalla Karibian maisemissa niitä lihak-
sia, joita todellisuudessakin purjehduksessa tarvitaan.

KUVA 26 PURJEHDUSTA 
VIRTUAALISESTI (VR REGATTA -  
THE SAILING GAME, 2021)

San Franciscon yliopiston kanssa yhteistyötä tekevä Virtual Reality Institute of Health and 
Exercise arvioi VR-liikuntapelien fyysistä kuormittavuutta. Mikäli haluaa tietää, miten paljon 
kuluttaa kaloreita VR-urheilupelin aikana, voi ladata heidän tarjoamansa sovelluksen (Virtual 
Reality Institute of Health and Exercise, 2021). 

Virtuaalitodellisuudessa järjestetään myös mindfulness-hyvinvointikoulutuksia. Koulutuksen 
järjestäjät kommentoivat yhdeksi suurimmista hyödyistä sen, että virtuaalimaailmassa ei ole 
mitään ulkopuolisia häiriöitä ja mielen hyvinvoinnin harjoituksiin voidaan keskittyä täydelli-
sesti (Krause, 2019).
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5.5  Kuvataide ja muotoilu

Tuotemuotoilua ja erilaisia suunnittelutehtäviä voidaan hyvin tehdä eri oppiasteilla 
3D-ympäristössä.

KUVA 27 ERILAISTEN MALLIEN 
SUUNNITTELUA KOLMIULOTTEISESTI 
(TINKERCAD, 2021)

Kun hyödynnetään ohjaimia, voidaan yhtä lailla maalata virtuaalisesti tai suunnitella 
vaatteita.

KUVA 28 VIRTUAALISTA 
MAALAAMISTA (GOOGLE TILT 
BRUSH, 2021)

Erilaiset virtuaaliset muotoilutyökalut sopivat myös vaativampaan luonnosteluun ja ammatti-
maiseen tuotekehitykseen.

KUVA 29 MUOTOILUA 
3D-YMPÄRISTÖSSÄ (GRAVITY 
SKETCH, 2021)
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5.6  Ammatillinen koulutus

Virtuaalitodellisuus on luonteva valinta ammatillisessa koulutuksessa eri aloille. 
Kädentaitoja voidaan harjoitella moniulotteisessa ympäristössä helpommin: kun halutun 
lopputuloksen näkee kolmiulotteisesti ja voi tarkastella sitä monesta kuvakulmasta, sen 
tekeminen on helpompaa (Bailenson, 2018). Hyödynnettäessä VR-laitteita ja ohjaimia voidaan 
harjoitella virtuaalisesti eri koneiden konkreettista käyttöä nostureista kaivinkoneisiin.

KUVA 30 KAIVINKONESIMULAATTORIN KÄYTTÖÄ (ADE, 2021)

Asiakaspalvelutilanteita voi harjoitella helposti virtuaalisten asiakkaiden kanssa, ja jotkin 
kauppaketjut ovat alkaneet kouluttaa työntekijöitään virtuaalitodellisuudessa. Suomessakin 
ensimmäiset palvelualojen oppilaitokset ovat päässeet hyödyntämään virtuaalitodellisuutta 
koulutuksessaan.

KUVA 31 ASIAKASTYÖN HARJOITTELUA VIRTUAALISESTI (VARIA & 3D BEAR, 2021)
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Virtuaalitodellisuus sopii myös psykiatristen sairaanhoitajien koulutukseen, sillä siellä voi-
daan tarkastella omaa toimintaa potilasta hoidettaessa. Käyttäjä voi vaihtaa rooleja poti-
laan kanssa virtuaalisesti ja kokea, miltä omat kommentit tuntuvat ja kuulostavat potilaan 
näkökulmasta. 

Ammatillisen koulutuksen tilanteissa, joissa tutkinnon näyttöjä voi olla hankala järjestää, 
voidaan autenttinen kokemus järjestää nykyisin jo täysin virtuaalisena. Tämä helpottaa käy-
tännön järjestelyjä. Virtuaaliympäristöön tehdään opettajien kanssa käsikirjoitus, jossa käyt-
täjän valinnat ja liikkuminen ympäristössä kertovat opitusta. Lopuksi käyttäjä saa valinnois-
taan palautetta ja perustelut ratkaisun asianmukaisuudesta. Esimerkiksi puutarha-alalla 
viherrakentamisen näytöissä opiskelija voi osoittaa osaamisensa talvikasvien tunnistuksesta 
kesällä ja kesäkasvien tunnistuksesta talvella, mikä ei muuten olisi mahdollista.

KUVA 32 KASVIEN TUNNISTUSTA VIRTUAALIMAAILMASSA (KEUDA & 3D BEAR, 2021)

Varhaiskasvatuksen eri tilanteita voidaan myös harjoitella virtuaalisesti hyvin 
todentuntuisesti.
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KUVA 33 PERHEEN VASTAANOTTAMINEN PÄIVÄKODISSA VIRTUAALISESTI (KEUDA & 3D 
BEAR, 2021)

Oppilaitokset ovat nähneet paljon hyötyjä virtuaalitodellisuuden ratkaisujen käytössä: 

”Kun ei tarvitse rakentaa pienoismalleja, vaan ne voi lisätä suunnitelmiin 

virtuaalisesti, saadaan kurssille n. 10 % lisää opetusaikaa ja säästetään 

tuhansia euroja per kurssi.” (Vaheristo, 2021)
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6  HYÖDYT OPPIJALLE

6.1  Yhteisöllinen etäopetus

Virtuaalitodellisuuden todetaan demokratisoivan oppimista ja koulutusta. 
Virtuaalitodellisuuden avulla lopulta jokaisella on pääsy oppimisen resursseihin, jotka 
voivat viitoittaa tietä huippusuorituksiin. Sosioekonominen tausta ei vaikuta virtuaalimaail-
massa siihen, kenellä on mahdollisuus matkustaa ympäri maailman ja oppia uusia asioita. 
(Bailenson, 2018).

Suomessakin koulut alueilla, jotka sijaitsevat pitkien matkojen päässä suuremmista kau-
pungeista, eivät monesti voi samalla tavoin käyttää kaupungeissa sijaitsevien museoiden tai 
tiedekeskusten palveluita osana opetustaan. Virtuaalitodellisuutta hyödyntämällä voidaan 
kuitenkin tuoda nämä palvelut monilta osin osaksi kenen tahansa koulupäivää ja saavuttaa 
näin parempi pääsy monipuolisiin oppimistilanteisiin. 

”Ei pidä olettaa, ettei immersiivisiä teknologioita voisi viedä syrjäseuduille 

tai heikommassa asemassa oleviin yhteisöihin – jos sen jättää tekemättä, 

sehän tekee niistä vain entistä syrjäytyneempiä.” (Dede, 2020) 

Immersiiviset käyttöliittymät tarjoavat mahdollisuuden luoda ongelmanratkaisuun 
keskittyviä yhteisöjä, joissa osallistujat ovat vuorovaikutuksessa muiden todellisten 
käyttäjien kanssa  (Dede, 2017). Näitä voivat olla monen käyttäjän ympäristöt (Multi-User 
Virtual Environments, MUVE), joissa tarinallisuuden ja symbolismin käyttö voi luoda todella 
uskottavia ja käyttäjää sitouttavia tilanteita (Dawley & Dede, 2013). 

Sosiaalisen VR:n ympäristöt, kuten AltspaceVR, toimivat hyvin yhteisöllisen oppimisen ympä-
ristöinä. Niihin oppijat osallistuvat yhtä aikaa, ja he pystyvät olemaan reaaliaikaisessa vuo-
rovaikutuksessa toistensa kanssa luomiensa avattarien kautta. Nämä immersiiviset ympä-
ristöt tarjoavat monenlaisia oppimismahdollisuuksia. Opiskelun lomassa voi käydä vaikkapa 
paistamassa makkaraa nuotiolla, heitellä koripalloa rannalla ja siirtyä paikasta toiseen 
lentämällä. Virtuaalitodellisuudessa on myös voitu järjestää virtuaalisia yhteisnäyttelyitä eri 
maissa sijaitsevien taidekoulujen kesken. Todellinen hyöty tulee kuitenkin erityislaatuisesta 
interaktiosta oppijoiden kesken, kun he pääsevät työstämään projektejaan reaaliaikaisesti 
yhdessä virtuaalitodellisuudessa. Opettajan mukaan oppijoita ei ole tarvinnut houkutella 
oppimaan virtuaalitodellisuudessa, ja he ovat olleet erityisen vaikuttuneita erilaisten oppi-
misympäristöjen visuaalisuudesta ja niiden ”fiiliksestä” sekä vuorovaikutuksen huikeista 
mahdollisuuksista. (Juntunen, 2021).
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KUVA 34 KESÄMÖKKISAARI 
OPPIMISYMPÄRISTÖNÄ 
JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON XR-
KAMPUKSELLA. OPISKELLA VOI 
VAIKKAPA SAUNAN LAUTEILLA. 
(JYU, 2021)

Monesti koetaan, että verkko-opinnoissa epäviralliset keskustelut ennen ja jälkeen 
oppitunnin, saati sen aikana, jäävät vähemmälle verrattuna luokkahuoneopetukseen. 
Virtuaalimaailmassa opiskellessa asia on toisin. Virtuaalimaailmassa oppiminen ja tilaisuuk-
sien järjestäminen on myös ympäristölle kiitollista ja kustannustehokasta, sillä tapahtuma-
paikalle siirtymiseen ei tarvitse varata resursseja. 

”Kannattaa miettiä, mitkä oman organisaation kohtaamisista olisivat 

sellaisia, joissa virtuaalimaailman vahvuudet eli sosiaaliset kohtaamiset 

kaipaavat vahvistusta” (Halonen, 2021).

Virtuaalitodellisuuden palveluissa voidaan myös tehdä tiimityötä, pitää esityksiä ja järjestää 
ideointityöpajoja.

KUVA 35 IDEOINTITYÖPAJAN PITÄMISTÄ VIRTUAALIMAAILMASSA (GLUE, 2021)
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6.2 Oppimismotivaatio

Motivaatio on avainasemassa siinä, päättääkö oppija syventyä opiskeltavaan aiheeseen. 
Se on liikkeelle panevaa voima, joka voi saada ihmiset toimimaan jonkin asian puolesta 
tai yhtä lailla estää häntä tekemästä jotain tiettyä asiaa (Lindblom-Ylänne&Nevgi, 2009). 
Opetustilanteet tulisi pyrkiä järjestämään niin, että oppijan sisäistä motivaatiota voitaisiin 
tukea parhaalla tavalla. Tällöin oppija kiinnostuu tehtävästä itsestään ja on utelias ottamaan 
selvää uusista asioista ilman ulkoisten palkkioiden, pisteiden tai arvosanojen odottamista. 

Laadukkaat VR-ympäristöt voivat tutkitusti tukea oppijan sisäistä motivaatiota tarjoamalla 
immersiivisiä kokemuksia, jolloin käyttäjä on täysin paneutunut asiaan. Hän haluaa tällöin 
tietää ja kokea ympäristössä lisää. Kun oppija on täysin immersion vallassa, hän on voinut 
saavuttaa niin sanotun virtauskokemuksen (flow). Tällöin hän unohtaa kaiken ympärillään, 
jopa ajantajun (Csíkszentmihályi, 2014). 

Virtuaalitodellisuudessa ei ole perinteisiä oppimisen häiriötekijöitä, kuten kännyköitä ja 
sosiaalisen median jatkuvasti ilmoituksia lähettäviä sovelluksia, joten oppija voi keskittyä 
opittavaan asiaan paljon intensiivisemmin. Hyvin suunnitelluissa virtuaaliympäristöissä oppi-
minen voi johtaa käyttäytymisen muutokseen oikeassa elämässä (Fraser, 2012).

6.3  Empatia ja identiteettikokeilut

Tutkitusti yksi parhaista tavoista oppia empatiaa on tarkastella asioita toisesta näkökul-
masta. Kun toisesta tulee enemmän itsen kaltainen, kuilu vastakkaisen ja oman näkökulman 
välillä pienenee. Virtuaalitodellisuudessa voidaan luoda hyvin todentuntuisia kokemuksia ja 
asettaa ihminen erilaisiin sosiaalisiin tilanteisiin ja eri-ikäisen tai sosiaaliselta taustaltaan 
erilaisen henkilön asemaan. Näin VR:n avulla voidaan välttää stereotyyppien syntyä, mikä on 
tärkeää, kun halutaan lisätä erilaisuuden ymmärrystä. Virtuaalitodellisuutta voidaan hyödyn-
tää hyvin yhdenvertaisuusasioiden opetuksessa.

KUVA 36 ERILAISTEN IHMISTEN KOHTAAMISEN HARJOITTELUA 
VIRTUAALIYMPÄRISTÖSSÄ (EQUAL REALITY, 2021)
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Syvä immersio voi auttaa rakentamaan yksilön identiteettiä. Voidaan puhua identiteettipe-
listä, jossa nuori voi kokeilla turvallisesti erilaisia representaatioita itsestään virtuaalimaa-
ilmassa. Tämä mahdollistaa persoonan eri puolien kehittymisen. Virtuaalimaailmassa ei 
tarvitse välittää fyysisistä ominaisuuksista, kuten sukupuolesta, etnisestä alkuperästä tai 
rajoitteista, eli siellä ihminen voi olla millainen haluaa. (Dede, 2019).

VR auttaa meitä ymmärtämään paremmin, miten oma käytöksemme vaikuttaa muihin ihmi-
siin ja ympäristöön (Bailenson, 2018). Erityisesti tarinalliset kokemukset, joissa on helposti 
nähtävissä linkitys tosielämään, voivat temmata vahvasti mukaansa ja altistaa ihmisen muut-
tamaan käyttäytymistään (Dede, 2017). Tätä tekniikkaa käytetään myös virtuaalitodellisuutta 
hyödyntävissä dokumenttielokuvissa. Esimerkiksi palkittu VR-elokuva Clouds over Sidra 
(Milk, C & Arora, G., 2015) pystyy vaikuttamaan ihmisiin vahvasti, sillä se altistaa katsojat 
kokemaan syyrialaista pakolaisleirielämää 12-vuotiaan lapsen näkökulmasta. 

Tutkimus (Bailenson, 2018) osoittaa, että näkökulman vaihto virtuaalitodellisuudessa on eri-
tyisen voimakas kokemus niille, jotka eivät tavallisesti koe empatiaa. Sen sijaan empaattisille 
ihmisille kokemusten hyödyt jäivät vähäisemmiksi. 

Vaikka eräs ympäristötietoista käyttäytymistä koskeva tutkimus toteutettiin laboratori-
ossa, sillä oli pitkäkestoinen vaikutus käyttäytymiseen tosielämässä (Bailenson, 2018). Kun 
VR-sovelluksessa annettiin mahdollisuus käyttäytyä ympäristöystävällisesti, ihmiset käyt-
täytyivät näin todennäköisemmin tosielämässäkin. VR ei ainoastaan tuottanut suurempia 
muutoksia käyttäytymiseen kuin muu opetusteknologia, kuten videot ja tekstit, vaan nämä 
muutokset käyttäytymisessä myös kestivät pidempään (Bailenson, 2018). 

6.4  Mahdottomasta mahdollista

Virtuaalimaailmassa eivät päde tosielämän lainalaisuudet. Painavia esineitä voidaan kään-
nellä ja kieputella, tulivuoren sisään voidaan kurkistaa ja itsensä voi löytää keskeltä sinfo-
niaorkesteria esityksen aikana. Kun laajennetaan oppimista virtuaalimaailmaan, ei tarvitse 
enää välittää luokkahuoneen rajoitteista. Virtuaaliympäristössä voi teleportata itsensä toisen 
henkilön luo tai kaukana olevan henkilön voi tuoda katselemaan reaaliaikaista kuvaa omasta 
ympäristöstä (Dede, 2017). Näin ollen mahdollisuudet opetuksen toteuttamiseen laajenevat, 
ja vain mielikuvitus on rajana. 

VR on osoittautunut hyväksi ratkaisuksi tilanteissa, joissa opetettavana asiana on monimut-
kainen ilmiö. Virtuaalitodellisuudessa monimutkaiset syy-seuraussuhteet voidaan tuoda 
näkyviksi, kun voidaan liikkua ajassa eteen- ja taaksepäin. Etuna on myös se, että virtuaali-
sessa oppimisympäristössä myös pienimmät yksityiskohdat tulevat huomioiduksi ja passiivi-
nen tieto aktivoituu (Aaltonen ym., 2021). Tilanteita, joiden harjoittelua olisi muuten hankala 
järjestää, saattaa ollakin mahdollista järjestää virtuaalitodellisuudessa. 

6.5  Työelämätaidot 

Virtuaalitodellisuutta hyödynnetään jo nyt opettajankoulutuksessa ja erilaisissa täyden-
nyskoulutuksissa. Virtuaalisessa luokkahuoneessa käyttäjä voi harjoitella opetustilan-
teita todentuntuisilla virtuaalioppilailla ja treenata esimerkiksi opettajan ja vanhemman 
vuorovaikutustilanteita. 
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KUVA 37 OPETUSHARJOITTELUA 
VIRTUAALILUOKKAHUONEESSA 
(MURSION, 2021)

Sen lisäksi, että virtuaalitodellisuus tarjoaa monenlaisia hyötyjä eri oppiaineisiin sinänsä, 
kannattaa oppijoiden tutustua tähän teknologiaan tulevaisuuttaan ajatellen. Lukuisat 
yritykset ovat alkaneet hyödyntää virtuaalitodellisuuden sovelluksia omassa toiminnas-
saan yhteiskunnan eri osa-alueilla. Eduskunnan tulevaisuusraportissa (R. Linturi & O. 
Kuusi, 2018) kuvataan mahdollisia tulevaisuuden nousevia ammatteja ja osaamisvajeita. 
Tulevaisuudessa arvioidaan olevan myös sellaisia ammatteja, kuten virtuaalisomistaja, 
VR-tapahtumakoordinaattori, VR-terapeutti, virtuaalipalvelumanageri ja jopa tosi-VR-tähti. 
Monen oppijan kokemusmaailmaan erilaiset VR-ratkaisut kuuluvat jo tänä päivänä.

Opettajat ovat kokeneet hyvin myönteisenä sen, että testailun myötä heidän teknologian 
käyttöön liittyvä osaamisensa ja itseluottamuksensa ovat lisääntyneet (SOOL, 2021). Tämä 
ilmenee myös erään ammatillisen opettajan kommentissa:

”Omasta näkökulmastani tehtävän suunnittelu ja toteuttaminen 

virtuaalialustalle oli hyvin mielenkiintoinen prosessi, ja toivon pääseväni 

jatkossakin työskentelemään vastaavissa tilanteissa. Paitsi että tehtävä 

vaikutti olevan opiskelijoiden mielestä kiinnostava, oli sen tekeminen 

valaiseva kokemus myös kaikkien mukana olleiden opettajien näkökulmasta. 

Itse opin ammatillisen opetuksen näkökulmasta paljon uutta.” (Jaakkola, 2021)
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7 TUTUSTU ROHKEASTI

Onnistuneen XR-kokeilun avaimet:

• Suhtaudu avoimin mielin – nauti uuden oppimisesta itsekin. Kun uskaltaa kokeilla, voi se 
olla hyvin palkitsevaa. Kokeile ensin itse.

• Ole kärsivällinen, tekniikka ei aina toimi heti, ja voi olla, että laitteiden käytön opetteluun 
menee hetki jos toinenkin.

• Mieti, mikä on VR:n käyttöönoton peruste. Miksi se sopisi juuri tietyn asian oppimiseen? 
Teknologiaa ei kannata käyttää vain teknologian tai hypen vuoksi, vaan se pitää olla myös 
pedagogisesti järkevää ja sisältö mietitty hyvin. Mieti, mitä lisäarvoa teknologian käyt-
töönotto voi tarjota perinteisempään menetelmään verrattuna? Voiko tämä teknologia 
uudelleen määritellä ja muuttaa oppimista ja omaa opetustasi?

• Muista turvallinen käyttö: varmista riittävä tila ja muista, että laitteet voivat aiheuttaa joil-
lekin pahoinvointia. Varmista ikä- ja käyttöaikasuositukset.

• Heittäydy rohkeasti mukaan, ole luova, hulluttelu on sallittua – vain mielikuvitus on 
rajana, miten virtuaalitodellisuutta voidaan hyödyntää oppimisessa. Muista, että virtuaali-
maailmassa eivät päde luokkahuoneen lainalaisuudet.

XR-kenttään voi tutustua myös ilmaiseksi, ja näitä tapoja kannattaa kokeilla aluksi. Jos et ole 
käyttänyt immersiivistä ympäristöä aiemmin, voit kokeilla seuraavia:

1. Käy katsomassa itseäsi kiinnostava 360-video 
Etsi 360-video YouTubesta (https://www.youtube.com/360) haluamastasi kohteesta. 
Esimerkiksi National Geographicilla on hienoja 360-luontovideoita. Laita hakusanaksi 
vaikkapa ”360 video education”. Laajenna video koko ruudun kokoiseksi ja ota hiirellä 
kiinni jostain kohtaa videon kuvaa ja liikuta kuvakulmaa eri kohtaan. 

Tässä lisäksi muutamia opetuksellisestikin mielenkiintoisia suoria linkkejä 360-videoihin:

• UNICEF: Pre-school for nomad children in Mongolia: 
Pre-school for nomad children in Mongolia - 360 | UNICEF - YouTube

• Ruuansulatuksesta: Human Digestive System in VR / Seymor & Lerhn:  
https://www.youtube.com/watch?v=r8-6Z1Efgzg

• Avaruuskävely: VR Spacewalk Experience / BBC Home:  
https://www.youtube.com/watch?v=hEdzv7D4CbQ

• Waterloon taistelu: 360 Battle of Waterloo / National Geographic  
https://www.youtube.com/watch?v=Bj1aVW3LuVo

• Google Arts & Culture tarjoaa paljon 360-videoita eri teemoihin liittyen:  
https://artsandculture.google.com/project/360-videos

2. Tutustu johonkin todellisen paikan virtuaaliympäristöön
• Vieraile Helsingin kasvatuksen ja koulutuksen toimialan tekemässä Matterport-ympä-

ristössä: https://my.matterport.com/show/?m=FfsSv6ZR1Lx
• Vieraile Rinnekodin asumisyksikössä kuvatussa Sofian kodissa ja tutustu kehitysvam-

maisen ihmisen elämään:  
https://spaces.wondavr.com/embed/?course=2a8a4a30-fcce-11ea-9f90-3b4bef394abd

https://www.youtube.com/360
https://www.youtube.com/watch?v=g0ou4oLlBdk
https://www.youtube.com/watch?v=r8-6Z1Efgzg
https://www.youtube.com/watch?v=hEdzv7D4CbQ
https://www.youtube.com/watch?v=Bj1aVW3LuVo
https://artsandculture.google.com/project/360-videos
https://my.matterport.com/show/?m=FfsSv6ZR1Lx
https://spaces.wondavr.com/embed/?course=2a8a4a30-fcce-11ea-9f90-3b4bef394abd
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3. Kokeile itseäsi kiinnostavia AR-sovelluksia puhelimellasi
• Mene puhelimen sovelluskauppaan ja lataa jokin kiinnostava AR-sovellus. Kokeile 

AR-sovellusta rohkeasti, kun huomaat mahdollisuuden esimerkiksi museokäynnillä tai 
erilaisissa mainoksissa. Monilla organisaatioilla on jo omia sovelluksia. Myös opetuk-
sellisesti sinua saattaisivat kiinnostaa seuraavat:
i. Anna dinosaurusten vallata huone Monster Park AR – Jurassic Dinosaurs in Real 

World -sovelluksen avulla.
ii. Tutustu kulttuurisesti tärkeisiin taideaarteisiin BBC:n Civilisations-sovelluksella.
iii. Suunnittele uusia esineitä Gribillä: https://grib3d.com/
iv. Tulosta värityskuvat ja herätä ne henkiin Quiverilla: https://quivervision.com/

4. Testaa VR-sovellusta
• Mikäli sinulla on mahdollisuus kokeilla VR-laseja, voit tutustua esimerkiksi seuraaviin:

i. Google Earth VR tarjoaa mielenkiintoisia matkailumahdollisuuksia lasien avulla: 
https://arvr.google.com/earth/

ii. Kokeile jotain VR-peliä. Steam-jakelupalvelusta löytyy VR-pelejä joka makuun: 
https://store.steampowered.com/vr/

iii. Tutustu siihen, mitä uusia projekteja VR-sektorilla Suomessa on tällä hetkellä käyn-
nissä: Developer Hub for VR & AR Teams – Helsinki XR Center

5. Juttele oppilaitoksessasi mahdollisuuksista ryhtyä pilotoimaan XR-sovelluksia 
• Ota yhteyttä opettajaan tai oppilaitokseen, joka on käyttänyt XR-ratkaisuja ja keskus-

telkaa kokemuksista.
• Hanki lisätietoa alasta: https://helsinkixrcenter.com/
• Tutustu alan yrityksiin Suomessa, pyydä esittelyä ja osallistu tapahtumiin:  

www.eduxr.fi, www.fivr.fi

Suomesta löytyy osaamista ja oppilaitoksille virtuaalitodellisuuden sovelluksia tarjoavia 
yrityksiä. Ota siis rohkeasti yhteyttä ja miettikää yhdessä, mitä ovia virtuaalitodellisuus voisi 
avata teidän tapauksessanne. Jo muutamassa kuukaudessa voidaan rakentaa yksilöllisiin 
tarpeisiin sopiva virtuaaliympäristö. Valmiita suomalaisiakin sovelluksia on jo tarjolla.

Opetusala, erityisesti Suomen huippuosaava opetusala, voi todellakin olla tulevaisuuden 
suunnannäyttäjä virtuaalitodellisuuden hyödyntämisessä.

Sanastoa

XR = Extended Reality, kattokäsite kaikille ilmentymille
VR = Virtual Reality, virtuaalitodellisuus
AV = Augmented Virtuality, lisätty virtuaalisuus
AR = Augmented Reality, lisätty todellisuus
MR = Mixed Reality, yhdistetty tai sekoitettu todellisuus
MUVE = Multi-User Virtual Environment, monen käyttäjän virtuaaliympäristö
HMD = Head-mounted Display, silmikko, VR-lasit
Immersio = uppoutuminen
Haptinen = tuntoaistiin perustuva
Flow = virtauskokemus

https://grib3d.com/
https://quivervision.com/
https://arvr.google.com/earth/
https://store.steampowered.com/vr/
https://helsinkixrcenter.com/hub/
https://helsinkixrcenter.com/
http://www.eduxr.fi
http://www.fivr.fi
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