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Oman äidinkielen etäopetusta 

videoneuvottelulaitteistolla 2000-luvun alussa



Etäopetus verkkokokousjärjestelmällä aloitettiin 

VIRTA-hankkeen käynnistämänä vuonna 2008. 

Kuvassa ranskanopettaja Anita Zenger.



Nykyisin etäopetus on Turussa 

osa peruskoulun normaalia toimintaa
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Yleistä
etäopetuksesta



Etäopetuksen määritelmät

• Etäopetus tarkoittaa opetusta, jossa oppilas ja opettaja 
ovat fyysisesti eri paikassa.

• Monimuoto-opetus voidaan etäopetuksen yhteydessä
käsittää opetuksena, joka yhdistelee etä- ja 
lähiopetuksen eri muotoja.

• Reaaliaikainen etäopetus on riippuvainen ajasta mutta 
ei paikasta. Vuorovaikutus voi olla hyvin monipuolista.

• Eriaikainen etäopetus (esim. verkkokurssit) ei ole 
riippuvainen ajasta eikä paikasta. Vuorovaikutus on 
rajoittuneempaa.



Selvitys etäopetuksen 
käytöstä
Peruskoulun ja lukion opettajaa vastaajina

• 17% (n=415) käyttänyt etäopetusta opetuksessaan

• 83% (n=1985) ei ollut käyttänyt etäopetusta opetuksessaan
1. Monipuolisempi opetustarjonta

2. Oma kehittyminen

3. Vapaampi oppimisympäristö 

4. Yhteistyö ja verkostoituminen

5. Taloudelliset hyödyt

6. Vaihtelua työhön

Lähde: Oppimisympäristöjen tutkimus - Etäopetus Suomessa
© Minna Nummenmaa, Turun yliopisto  2011

”Toivon etten siihen (etäopetukseen) 
koskaan joudu. Teen töitä IHMISTEN 

kanssa.”

”Sellaista sujuvaa toimintaa, että etäopetus 
tuntuisi lähes lähiopetukselta!”

”Sellaista, että laitteet toimisivat niin 
moitteettomasti ja vaivattomasti, että voisi 

unohtaa etäisyyden.”



Kansainvälinen 
kirjallisuuskatsaus

• Laajat tutkimukset ovat häivyttäneet sen pelon, että 
etäopetus johtaisi oppimistulosten merkittävään 
heikentymiseen

• Etäopetuksen laatuun vaikuttavista tekijöistä tärkeimmäksi 
nousee aktiivinen vuorovaikutus opettajan ja opiskelijan sekä 
opiskelijoiden välillä

• Kansainvälinen kirjallisuuskatsaus antaa tukea sille, että on 
järkevää ottaa käyttöön etäopetuksen tarjoamat 
mahdollisuudet suomalaista kouluopetusta kehitettäessä

Lähde: Etäopetuksen lumo: kansainvälinen kirjallisuuskatsaus
© Erno Lehinen ja Minna Nummenmaa, Turun yliopisto  2012



Etäopetus erityistilanteissa

• Erityistilanteissa oppilas on poissa tavanomaisesta koulu-
opetuksesta esim. sairastumisen tai ulkomailla asumisen vuoksi

• Huoltajat näkivät etäopetuksen tärkeäksi oppimisen ja 
sosiaalisten suhteiden kannalta

• Turhauttavaksi koetun itsenäisen
opiskelun sijaan lapsi pystyy 
etäopetuksessa opiskelemaan 
muun luokan tahdissa.

Lähde: Kouluun läheltä ja kaukaa - etäopetus erityistilanteissa
© Tarja-Riitta Hurme, Turun yliopisto  2013

”Skypen merkitys oli suurin. Kaverit 

näkivät ja kuulivat toisensa. Poika kuului 

ryhmään, vaikka ei ollut paikan päällä. 

Muiden oli helpompi ymmärtää

ja nähdä poikaa, joka oli sairas. 

Uskalsivat reilusti puhua sairaudesta 

keskenään.”

”Hyvä tuki äidinkielen 

ylläpitämiselle ja

kehittymiselle.”



Etäopetus perusasteella



Perusopetuslaki

• Perusopetuslaki ei ole erityistä mainintaa etäopetuksen 
käyttämisestä oppivelvollisten perusopetuksessa.

• Perusopetuslain 29 § takaa oppilaalle oikeuden turvalliseen 
opiskeluympäristöön.

• Tulkinta: perusopetuksen oppilaan luona on aina oltava valvova 
aikuinen. Jos valvoja on koulunkäynnin ohjaaja, vastuu oppilaan 
hyvinvoinnista on viime kädessä koulun rehtorilla (poikkeus 
sopimuksella mahdollinen?).



POPS 2014: 
Etäyhteyksiä hyödyntävä opetus

Perusopetuksessa voidaan hyödyntää etäyhteyden kautta tapahtuvaa opetusta ja näin täydentää opetusta 
sekä tarjota monipuolisia opiskelumahdollisuuksia eri oppiaineisiin. Etäyhteyden kautta annettavasta 
opetuksesta vastaa aina perusopetuksen järjestämisluvan saanut opetuksen järjestäjä. Opetustavan 
soveltuvuutta pohditaan erityisesti oppilaiden iän ja edellytysten näkökulmasta.

Etäyhteyksillä voidaan tukea erityisesti harvemmin opiskeltujen kielten ja uskontojen sekä valinnaisten 
aineiden opetusta. Etäyhteyksiä hyödyntävällä opetuksella edistetään oppilaiden yhdenvertaisia 
mahdollisuuksia monipuoliseen ja laadukkaaseen perusopetukseen koulun koosta ja sijainnista 
riippumatta. Etäyhteyksien käyttö lisää osaltaan koulun toiminnan ekologista kestävyyttä. Etäyhteyksiä 
hyödyntämällä opetusta voidaan sekä eriyttää että eheyttää. Opetuksella voidaan vastata oppilaiden 
yksilöllisiin tarpeisiin - tarjota erityislahjakkuuden kehittymistä tukevaa opetusta, syventää koulun 
tarjoamaa oppimisen ja koulunkäynnin tukea tai huolehtia opetuksesta joissakin poikkeustilanteissa, 
esimerkiksi oppilaan pitkän sairausjakson aikana. Etäyhteyksien ja erilaisten opetusteknologioiden käyttö 
monipuolistavat oppimisympäristöjä. Tällöin voidaan käyttää eri opettajien osaamista sekä koulun 
yhteistyökumppaneiden ja mahdollisten kansainvälisten verkostojen asiantuntemusta oppilaiden tarpeiden 
ja opetuksen tavoitteiden mukaisesti.

Oppimisympäristön turvallisuudesta sekä oppilaiden valvonnasta ja ohjauksesta huolehditaan samojen 
periaatteiden mukaisesti kuin muissakin opetustilanteissa. Opetusryhmällä tulee olla turvallisuudesta ja 
hyvinvoinnista vastaava opettaja ja oppilaiden mahdollisuudet oppimista edistävään vuorovaikutukseen 
tulee turvata. Oppilaiden tarpeet huomioonottavalla ja opetusteknologian mahdollisuuksia hyödyntävällä 
pedagogisella suunnittelulla varmistetaan opetuksen laadukas toteuttaminen. Tekijänoikeuksia koskevan 
lainsäädännön toteutumiseen kiinnitetään erityistä huomiota. 



Tekijänoikeuskysymykset

• Jos oppitunti tallennetaan, on kaikkeen tallenteessa 
esiintyvään aineistoon oltava tallennusoikeudet. 
Lähtökohtaisesti opetuksessa ei ole mitään lupia. 

• Erilaisen opetusmateriaalin käytön osalta 
etäopetuksen tekijänoikeuskysymykset ovat epäselvät 
ja riippuvat lain tulkinnasta. 

• Keskustelu ja epävarmuus tekijänoikeuksista 
opetuksessa jatkuu.

Lähde: Tarmo Toikkanen

• Opetushallituksen kustantamissa oppimateriaaleissa 
vapaammat käyttöoikeudet opetustarkoitukseen.



Sijaisjärjestelyt

• Etäopettajan sijaisena toimiminen edellyttää tavallista 
enemmän teknisiä valmiuksia ja ainakin lyhyttä 
perehtymistä käytettäviin ohjelmiin.

• Etäopetusta aloitettaessa hyvä käytäntö on kartoittaa 
mahdolliset sijaisopettajat ja kouluttaa heitä 
varsinaisten etäopettajien tavoin ohjelmistojen ja 
laitteiden käyttöön. 

• Sijainen pystyy hoitamaan etätunnin perustason 
tietoteknisellä osaamisella ja ennakkoluulottomalla 
asenteella.



Etäopetuksen avustajat

• Avustajien tehtävä perustuu lain vaatimuksiin.

• Avustajat tarvitsevat koulutusta etäoppilaiden 
tukena toimimiseen sekä omien työtehtäviensä 
selkiyttämiseen. 

• Avustajien vaihtuvuus huomioitava 
mahdollisuuksien mukaan.



Etäopetuksen avustaja 
oppitunnilla

Ennen tunnin alkua

• Tarkista, että tietokoneet yms. laitteet ovat toimintakunnossa

• Tarkista, onko opettaja pyytänyt valmistautumaan tuntiin jotenkin

(tulosteet, värikynät tms.) 

Tunnin alussa / aikana

• Katso, että oppilaat pääsevät etätunnille ja tekniikka toimii

• Ilmoita opettajalle poissaoloista, teknisistä ongelmista tms.

• Auta oppilaita tarvittaessa

• Valvo yleistä järjestystä, puutu häiritsevästi käyttäytyvän oppilaan toimintaan.

• Seuraa mahdollisuuksien mukaan tunnin kulkua omalta tietokoneelta.

• Kerää koepaperit oppilailta ja lähetä ne etäopettajalle ohjeiden mukaan.

• Jaa oppilaille etäopettajan lähettämät varatehtävät ja valvoa tunnin kulkua silloin, 

kun etätuntia ei jostain syystä voida pitää normaalisti.

Tunnin lopussa

• Sulje kaikki avoinna olevat käyttöjärjestelmän ikkunat 

(tai koulun käytännöstä riippen sulje tietokoneet / kirjaudu ulos)



Laitteet

• Etäopetuksen osallistuva oppilas tarvitsee
• Tietokoneen nettiyhteydellä
• Kuulokemikrofonin (headset)
• Web-kameran

• Ryhmäratkaisussa oppilasryhmä tarvitsee
• Tietokoneen nettiyhteydellä
• Pöytämikrofonin
• Web-kameran

• Etäopetuksen opettaja tarvitsee
• Tietokoneen nettiyhteydellä
• Kuulokemikrofonin (headset) tai pöytämikrofonin
• Web-kameran

• Laitteilla edulliset yksikkökustannukset



Käyttöönottoprosessi

• Riittävä koulutus
• Opettajat (sijaiset mahdollisuuksien mukaan)
• Avustajat (perehdytys)
• Oppilaat (tutustumista, aikaa varattava ensimmäisten tuntien aikana)

• Avustajaresurssit

• Tilaresurssit

• Etäyhteyksien käyttö arjessa tutustuttaa koulujen henkilökuntaa 

niiden käyttöön

• Etäopetukseen liittyvien tahojen informointi
• Opettajat, oppilaat ja avustajat
• Vanhemmat
• Koulujen rehtorit sekä opetustoimen päättäjät
• Saattaa myös kiinnostaa mediaa

• Lähitunnit lukuvuoden alussa ja tarpeen mukaan



Hyödyt ja haasteet

• Etäopetuksesta hyötyvät
• Pienryhmäisiä oppiaineita opiskelevat
• Pitkien välimatkojen päässä opiskelevat
• Ajallisesti vapaampia opintoja tarvitsevat

• Haasteina

• Valvontaan liittyvät ongelmat 

• Palkkaukseen vaikuttavat tekijät

• Opettajien ja oppilaiden TVT-osaaminen 

• Teknisen tuen järjestäminen

• Koulun sisäinen ja koulujen välinen viestintä, 
etäopetuksen marginalisointi

• Kustannusten, hyötyjen ja säästöjen vertailu vaikeaa



Etäopetus Turussa



Etäopetus Turun peruskouluissa

• Adobe Connect –
verkkokousohjelma

• Pienryhmäisten uskontojen 
etäopetus lisääntyy, 
valinnaiskielten etäopetus 
hiipuu

• Kuntarajat ylittyvät entistä 
useammin

• Reaaliaikaisen 
etäopetuksen TVA-lisä 
(min. 2 viikkotuntia)

5 opettajaa

36 oppituntia viikossa

3 opetuskuntaa

1.-9. luokille

Tiedot lukuvuodelta 2017-2018



© Google Maps





Monenlaista etätoimintaa

Etäopetuksen 
laitteita käytetty 
mm. etävierailuihin 
ja –kyselytunteihin.



www.turku.fi/etaopetus
(myös edu.turku.fi => Etäopetus)

http://www.turku.fi/etaopetus


Ohjeita ja vinkkejä



Vinkkejä opettajille

• Hyödynnä netin muut mahdollisuudet, kokeile ennakkoluulottomasti!
• Sähköisiä kokeita

• Moodle / O365 / GAFE

• Etävieraat

• Opetusryhmän yhteinen blogi

• Podcastit ja muu opetusta tukeva avoin (lisä)materiaali
• Mm. Deutche Welle –podcastit: http://www.dw.de => Media center => Podcasts

• Jaetut dokumentit, miellekartat yms.

• Järjestä lähitunteja tarvittaessa

• Pidä yhteyttä etäkoulujen avustajiin, oppilaiden omiin opettajiin ja 
tarvittaessa rehtoreihin (selvitä vaivattomimmat yhteydenpitotavat)

• Etäryhmien Wilmaan liittyvät asiat kannattaa mahdollisuuksien mukaan 
selvittää

• Tekniikka mahdollistaa jonkin verran rajoituksia oppilaiden oikeuksiin 
ongelmatilanteissa

• Varaudu etukäteen tilanteeseen, jossa esimerkiksi verkkoyhteydet eivät 
toimi (tehtävät, verkkomateriaali, video yms.)

http://www.dw.de/


Vinkkejä rehtoreille

• Opettajakunnan ja kotien informointi: 
etäopetus on oikeaa opetusta, etäopetuksen 
aseman selventäminen

• Rehtorin tutustuttava itse ohjelmaan

• Markkinointi kotien suuntaan - valitsevatko 
oikeat oppilaat etäopetuksen

• Henkilökohtaiset yhteydenotot koteihin, jos 
murheita valintojen osalta tai opiskelussa -
opettajan tukena toimiminen

• Vastuu avustajista

• Opettajarekrytointi - valittava oikea 
opettaja oikeaan tehtävään

• Rehtori usein käytännössä itse 
vastuuopettaja

• Henkinen innostus ja sitoutuminen asiaan

• Laite- ja ohjelmistomurheet kulkevat usein 
rehtorin kautta - kannusta opettajia 
kärsivällisyyteen

Lähde: Erkki Matilainen

• Palautekeskustelut huoltajien kanssa 
(aloitusvuosi ja 6. luokan keväällä jatkon 
osalta)

• Työjärjestyksen palkitukset eri koulujen 
välillä järjestettävä

• Yksi nimetty vastuurehtori lukuvuoden 
suunnitteluvaiheessa suositeltavaa

• Wilman arviointikirjat kuntoon koulujen 
välillä (koulusihteeri)

• Mahdollinen todistusten erilaisuus ja 
eriaikaisuus koulujen arvioinneissa 
selvitettävä

• Opsit (kuka tekee, mistä apua) koulun opsiin

• Hallittava paine koulun sisältä, jos muutama 
oppilas käyttää ja varaa atk-luokkaa

• Tukiopetuksen järjestäminen, jos opettaja 
pääosin toisessa koulussa

• Lähiopetuksen taksituksista huolehtiminen



Vinkkejä avustajalle

• Pidä avustajaohje tulostettuna etäopetustilassa

• Jaa tietosi mahdollisille sijaisillesi

• Jos mahdollista, osallistu etätunnille omalta 
tietokoneelta

• Kirjaudu vieraana, esim. ”Antti (avustaja), Vasaramäki”

• Oman koneen ja langattomien kuulokkeiden käyttö
• Pystyt seuraamaan etätuntia vaikka liikkuisit oppilaiden 

seassa

• Ole aktiivinen opettajan suuntaan
• Kerro poissaolot ja koulun/oppilaiden poikkeustilanteet 

(retket yms.)

• Anna myönteistä / kielteistä palautetta



Ongelmatilanteisiin 
varautuminen

Avustajille

• Jakakaa opettajan yhteystiedot 
ensimmäisellä etätunnilla

• Opettajien yhteystiedot oltava saatavilla 
myös esim. kunnan verkkosivuilla

Opettajille

• Teknisen tuen järjestäminen, 
yhteystiedot ja saatavuus oltava selvillä

• Yhteiset tapaamiset tms. muiden 
etäopettajien kanssa

Etäopetukseen, oppilaisiin ja 

yhteysongelmiin liittyvät asiat 

• Etäopettaja

Laiteongelmat

• Koulun teknisistä asioista 

vastaava henkilö

• Etäopetuksen tekninen tuki

Opetusjärjestelyt

• Oman kunnan yhteyshenkilöt



Etäopetusvälineiden
muu käyttö



Etävieraat ja -vierailut

• Etävieras tulee luokkaan käyttäen reaaliaikaista video- ja 
ääniyhteyttä. Myös luokasta voidaan lähettää kuvaa ja ääntä tai 
keskustella vieraan kanssa tekstillä.

• Etäkyselytuntien aikana yhteys otetaan useaan luokkaan 
samanaikaisesti ja tavoitetaan näin kerralla suuri määrä 
kuulijoita. Luokista voidaan kysyä ja kommentoida tekstillä. 















Etäopetus erityistilanteissa

• Pitkäaikaissairaat oppilaat

• Muut poikkeustilanteet



Etäopetuksen menetelmien avulla voidaan 

opettaa lähes kaikkia perusopetuksen 

oppiaineita – etäisyydestä riippumatta.



Etäopetusvälineillä voidaan tukea 

pitkäaikaissairaiden lasten koulunkäyntiä ja 

sosiaalisten suhteiden ylläpitoa.



Etäkerhot

• Etäopetusvälineiden hyödyntäminen 
kerhotoiminnassa



Kiinankerhossa oli mukana kerholaisia 

Raisiosta ja Kokkolasta.



Kiinankerhossa oli mukana kerholaisia 

Raisiosta ja Kokkolasta.



Oppituntien ja opetus-
tuokioiden tallentaminen

• Kaiken AC:lla tehtävän toiminnan voi tallentaa
• Oppitunnit
• Opetustuokiot (flipped classroom)

• Tallenteita voidaan käyttää monin tavoin
• opetuksen osana
• tukiopetuksessa
• asioiden kertaamiseen
• kokeisiin valmistautuessa
• suullisen kielitaidon arvioinnissa





Adobe Connect



Yleistä AC:stä

• Verkkokokousohjelma

• Omalla tai vuokrapalvelimella

• Flash-pohjainen 
=> saattaa aiheuttaa ongelmia 
eri selainten kanssa

• Adobe Connect –sovelluksen 
käyttäminen ohittaa selaimiin 
liittyvät ongelmat

• Ohjelma-asennukset eivät 
oppilaalle välttämättömiä, 
opettajalle Adobe Connect –
sovellus

• Monipuolinen



Etähuoneet ja oikeudet

• Etähuoneilla oma www-osoite

• Host (opettaja)
Presenter (oppilaat)
Participant (ei käytössä)

• Vaihtoehtoisesti oppilaat 
voivat olla Participant-
roolissa, jolloin opettaja 
määrittelee oikeudet 
yksityiskohtaisesti

• Etähuoneessa oltava ainakin 
yksi käyttäjä, jolla on 
maksullinen lisenssi



Tärkeimpiä ominaisuuksia

• Video- ja ääniyhteys

• Chat

• Tekstityökalu

• Ruudun- ja dokumentinjako

• Yhteinen piirtoalusta

• Ryhmätyötilat



Etäyhteyden avaaminen

• Mene selaimella oman kuntasi ”etäopetussivulle” ja 
valitse oikean etäopetushuoneen linkki

• Oppilaat
• Valitse Enter as a Guest
• Kirjoita oma nimesi
• Paina Enter Room
• Avaa video- ja ääniyhteys

• Opettaja
• Valitse Enter with your Login and Password
• Kirjoita käyttäjätunnuksesi ja salasanasi
• Paina Enter Room
• Avaa video- ja ääniyhteys
• (Avaa tarvittavat materiaalit)
• (Hyväksy oppilaiden ja avustajien tulo etähuoneeseen)



www.turku.fi/etaopetus





Kaiutin

Muiden äänet minulle päin

(oletuksena päällä)

Mikrofoni

Oma ääni muille päin

(päälle / pois)

Web-kamera

Oma videokuvan näyttö

(päälle / pois, muista esikatselu)

Statuspainike

”Viittausnappi”

(myös muita statuksia)

Mikrofonin valinta

Videokuvan aloittaminen







7.3.2012







Yhteystiedot

Antti Huttunen
050 347 4243
Turun kaupunki, sivistystoimiala
Asiantuntija, etäopetuksen tuki
antti.huttunen@turku.fi

www.turku.fi/etaopetus
www.etaopetus.fi

mailto:antti.huttunen@turku.fi
http://www.turku.fi/etaopetus
http://www.etaopetus.fi/

