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Etäopetus 
Suomessa 01 



• Etäopetus ei ole terminä vakiintunut 

• Etäopetus vs. monimuoto-opetus 

• Yksittäisten koulujen järjestelyistä on mahdotonta pitää kirjaa 

• Etäopetus ei edellytä erillisten rekisterien tms. pitämistä 

• Kattavia tutkimuksia asiasta on tehty hyvin vähän 

Etäopetustiedon saanti vaikeaa 



Etäopetuksen käytön yleisyys 

Etäopetuksen koordinointihanke / Oppimisympäristöjen tutkimus - Etäopetus Suomessa 
© Minna Nummenmaa, Turun yliopisto  2011 

Käyttänyt 
etäopetusta; 

415; 17 % 

Ei ole 
käyttänyt 

etäopetusta; 
1985; 83 % 

Peruskoulun ja lukion opettajat, n=2493  

 



• Pienryhmäiset uskontojen opetuksen järjestäminen 

• Opetustarjonnan laajentaminen 

• Opetus pitkien välimatkojen päähän 

• Pätevän opettajan järjestäminen 

• Verkko- ja monimuotokurssit 

• Luokkaopetuksen monipuolistaminen 

• Opiskelijat, joilla on paljon pitkiä poissaoloja 

• Opiskelijat, jotka eivät pysty osallistumaan luokkaopetukseen 

• Käänteisen opetuksen tuki 

 

Etäopetustilanteita 



• Turvallisesta oppimisympäristöstä huolehdittava 

o Etäopetuksen oltava reaaliaikaista 

o Oppilaan luona on oltava valvova aikuinen 

• Valvova aikuinen on usein koulunkäynninohjaaja: tällöin vastuu 
oppilaasta on kyseisen koulun rehtorilla. 

• Uudet opetussuunnitelman perusteet kannustavat! 

• Peruskoulussa etäopetusta käytetään pääasiassa  
pienryhmäisten uskontojen sekä valinnaiskielten opetuksessa 

• Vähentää usein yhdysluokkia 

• Kustannusten, hyötyjen ja säästöjen vertailu vaikeaa 

 

Etäopetus peruskoulussa 



© Google Maps 

Etäopetusryhmän muodostaminen 



© Google Maps 

Etäopetusryhmän muodostaminen 





 



• Perusopetuksen jälkeisissä opinnoissa ei valvontavelvollisuutta 

• Kaikki ohjelmistot, verkkopalvelut ja välineet käytettävissä 

• Opetus voidaan järjestää kokonaan tai osittain etäopetuksena, 
esimerkkinä lukion verkkokurssit 

• Lukiopuolella erilaisia yhteistyöverkostoja eri puolilla Suomea 

• Ammatillisen koulutuksen tuleva reformi saattaa aktivoida 
etäopetuksen käyttöä 

• Erilaisten kokeilujen määrä mm. työväenopistoissa lisääntynyt 

Etäopetus peruskoulun jälkeen 









• Pitkiä poissaoloja aiheuttavia erityistilanteita 

- Oppilaan vakava sairastuminen 

- Oppilaan asuminen ulkomailla 

- Muut tilanteet kuten tapaturmat, koulupudokkaat, 
sisäilmaongelmat 

• Etäopetusratkaisut päätettävä tilannekohtaisesti 

• Vastuukysymykset selvitettävä 

• Etäopetus voi toimia muun opetuksen tukena tai pääasiallisena 
opetusmuotona 

Etäopetus erityistilanteissa 









Sosiaalinen media ja etäopetus 

• Esimerkkejä somen opetuskäytöstä 

- Blogien käyttö oppimispäiväkirjana tai oppilaiden töiden 
julkaisupaikkana 

- Facebook-ryhmät tai esim. yhteys ystävyyskouluun 

- Googlen työkalujen käyttö yhteisöllisessä tiedon tuottamisessa ja 
jakamisessa 

- WhatsApp nopean ja reaaliaikaisen palautteen antamiseen oppilaalle 

- Padlet ryhmätöiden tekemiseen ja jakamiseen 



Lähde: conversationprism.com 

 



Tutkimustietoa 
etäopetuksesta 02 



• 2493 peruskoulun ja lukion opettajaa vastaajina 

 

• Syitä etäopetuksen käyttöön 

- Monipuolisempi opetustarjonta 

- Oma kehittyminen 

- Vapaampi oppimisympäristö  

- Yhteistyö ja verkostoituminen 

- Taloudelliset hyödyt 

- Vaihtelua työhön 

 

Selvitys etäopetuksen hyödyistä 

Etäopetuksen koordinointihanke / Oppimisympäristöjen tutkimus - Etäopetus Suomessa 
© Minna Nummenmaa, Turun yliopisto  2011 

Käyttänyt 
etäopetust
a; 415; 17 % 

Ei ole 
käyttänyt 

etäopetust
a; 1985; 83 

% 



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

 

”Vuorovaikutus opettajan ja oppilaan 
välillä olisi rehellistä ja hedelmällistä ja 

motivoivaa ja molemminpuolista 
oppimista ja kehittymistä!” 

”Sellaista, että laitteet toimisivat 
niin moitteettomasti ja 

vaivattomasti, että voisi unohtaa 
etäisyyden.” 

”Sellaista sujuvaa toimintaa, että 
etäopetus tuntuisi lähes 

lähiopetukselta!” 

Etäopetuksen koordinointihanke / Valtakunnallisen etäopetustutkimuksen tuloksia 
© Minna Nummenmaa, Turun yliopisto  2011 



• Menetelmällä (lähi-/etäopetus) ei ratkaisevaa merkitystä 
oppimistuloksiin 

• Oppimisympäristöjen erilaisuus vaikeuttaa vertailua 

• Vuorovaikutuksella suuri merkitys oppimiseen 

• Etäopiskelu edellyttää 

- Uskoa oman toiminnan vaikuttavuuteen 

- Vastuunottoa omasta oppimisesta 

- Itsesäätelytaitoja 

- Tieto- ja viestintätekniikan taitoja 

Kansainvälinen kirjallisuuskatsaus 

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



• Tekniset ongelmat häiritsivät vaihtelevasti, ääniongelmat eniten 

• Opetussuunnitelman kieltenopetuksen tavoitteet toteutuvat 
pääsääntöisesti hyvin 

• Vieraan kielen (puheen) tuottaminen liian vähäistä 

• Kuitenkin: kieltenopetusta voidaan onnistuneesti toteuttaa myös 
etäopetuksena 

 

 

 

Pro gradu kielten etäopetuksesta 

A2-kielten etäopetus Turun opetustoimen VIRTA-hankkeessa oppilaiden ja opettajien kokemana 
Katriina Mäki, Annukka Saranpää, Pro gradu, Turun yliopisto 2011 



• 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. 

Etäopetus erityistilanteissa 

Etäopetuksen koordinointihanke / 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.” 

Etäopetuksen koordinointihanke / Kouluun läheltä ja kaukaa - etäopetus erityistilanteissa 
© Tarja-Riitta Hurme, Turun yliopisto  2013 



Etäopetuksen 
hyödyt ja haasteet 03 



• Etäopetuksesta hyötyvät 

- Pitkien välimatkojen päässä opiskelevat 

- Ajallisesti vapaampia opintoja tarvitsevat 

- Pienryhmäisiä oppiaineita opiskelevat 

• Monimuoto-opetuksen hyödyt kaikkien saatavilla 

Etäopetuksen hyödyt 



• Haasteina mm.  

- Valvonta 

- Laiteresurssit 

- Palkkaus 

- Opettajien ja oppilaiden TVT-osaaminen 

- Tekninen tuki 

- Ennakkoluulot 

• Kustannusten, hyötyjen ja säästöjen vertailu vaikeaa 

Etäopetuksen haasteet 



Etäyhteyksien 
muu hyödyntäminen 04 



Etäideoita 
• Etävieraat ja –vierailut 

• Etäkyselytunnit 

• Etäkerhot 

• Yhteydet ystävyyskouluihin 

• Pitkäaikaissairaiden lasten 
opetuksen tuki 

• Asiantuntijoita koulutuksiin, 
vanhempainiltoihin yms. 

• Aamunavaukset 

• Koulun tilaisuuksien välittäminen 
verkkoon 
 

 

 



Kuvia ja linkkejä 
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1. Etävierailu: Turun eläinhoitola – Kähärin koulu 
http://opetus.adobeconnect.com/p892yppcgx1/ 

 

2. Etäkyselytunti: Turun eläinhoitola 
http://opetus.adobeconnect.com/p6xl1cfc4fr/ 

3. Etäkyselytunti: Poliisin valistustunti 
http://opetus.adobeconnect.com/p2mcu2ryoki/ 

 

4. Poliisin aamunavaus 
http://opetus.adobeconnect.com/p9klozb2rzc/ 

5. Ahtisaari-päivän tilaisuus Puolalan koulussa 
http://opetus.adobeconnect.com/p3zmboo8qfe/ 
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Antti Huttunen 

asiantuntija, etäopetuksen tuki 

Turun kaupunki, sivistystoimiala 

antti.huttunen@turku.fi 

 

Kiitos mielenkiinnosta… 

www.etaopetus.fi 


