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Tässä esityksessä
• Esittely ja taustaani
• Oikeutta erilaisille aivoille!
• Etäopetuksen keinot
• Mitä etäopetuksen jälkeen? Mitä on opittu?
• Optimaali vireystila ja turvallisuus verkossa
• Pohdintatehtävä
• Digioppimisen suuntaviivat
• Verkko-oppimisen edellytyksiä
• Kokemuksien ja ideoiden jakamista
• Opettajan selviytymisen tärkeimmät tekijät
• Eläköön moninaisuus

Keskeyttäminen ja kysyminen suotavaa!







Digitaalinen saavutettavuus
Saavutettava tieto- ja viestintäympäristö - STIVI

• Verkkomaailman esteettömyyttä
• Tavoite: mahdollisimman moni ihminen voi käyttää verkkopalveluja mahdollisimman 

helposti –Erilaisista kyvyistä, taidoista ja tilanteista riippumatta
• Yhdenvertaisuutta digitalisoituvassa yhteiskunnassa
• Parantaa osallisuutta ja mahdollisuuksia itsenäiseen asiointiin
•
• https://saavutettavuusdirektiivi.fi/
• http://www.saavutettavuusvaatimukset.fi
• https://www.saavutettavasti.fi/

https://saavutettavuusdirektiivi.fi/
http://www.saavutettavuusvaatimukset.fi/
https://www.saavutettavasti.fi/


Miksi aina meidän pitää muuttua? 
Miksi maailma ei muutu?
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Neuroepätyypilliset ja etäopetus
• Yhteiskuntatieteen professori Krista Lagus on kertonut havainnoista, että 

itseasiassa etäopetus on mahdollista ja tietyt neuroepätyypilliset oppijat 
pärjäävät paremmin. 

• (Etäopetuksessa) rauhoittuminen oppimiseen toteutuu paremmin. 
• Esimerkiksi ADHD- ja autismikirjon opiskelijoille on syntynyt myös hyviä 

opetuksen toteutustapoja.
Näitä opetuksen toteutustapoja ja oppimista tulee jatkaa, vahvistaa ja 

kehittää edelleen.



Oppaan historia: Oppaan laatimisen 
käynnisti IT-kouluttajat ry Tarmo 
Toikkasen aloitteesta 14.3.2020. 
Työstetty 18.3.2020 klo 14-16 
videoneuvottelun aikana (200 
osallistujaa, 100 kirjoittajaa). 
Jatkotyöstöä itsenäisesti ja 
pienryhmissä seuraavien päivien 
aikana.

Lyhytlinkki: http://okf.fi/etaopetuks
ennaytonpaikka

https://www.google.com/url?q=https://www.google.com/url?q%3Dhttp://okf.fi/etaopetuksennaytonpaikka%26amp;sa%3DD%26amp;source%3Deditors%26amp;ust%3D1664282786931128%26amp;usg%3DAOvVaw3LgRF2zd1p1guOXk5SLMtP&sa=D&source=docs&ust=1664282787078603&usg=AOvVaw2SPjo6Wao8jSNcwqOkihSb








Etäopetus ei ole lähiopetusta etänä. (Sosiaalipsykologi Janne Martikainen 2020)

Covid-19 -pandemian 
aikana tehdyt 

siirtymiset
etäopetukseen eivät

ole olleet 
pedagogisia päätöksiä!
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Pandemiasta eteenpäin
• Yksilöiden, parisuhteiden ja perheiden erilaiset tilanteet ja selviämisen 

mahdollisuudet
• Sosiologi ja katastrofien tutkija Wolf Dombrowsky (2020): 

”Yhteiskunnan stressitesti tapahtuu kunnolla vasta silloin kun ihmiset 
ymmärtävät kuinka korona vaikuttaa taloudelliseen elämään ja 
toimeentuloon.” https://www.welt.de/politik/deutschland/plus207087229/Corona-Krise-Dann-kann-die-Stimmung-schnell-umschlagen.html

• Oppimisen tuen puutteiden ja oppimisen aukkojen paikkaaminen lähi- tai 
etäopetuksessa

• Psykososiaalinen tuki, yhteisöllisyys, osallisuus

• Mistä opettaja ammentaa palautumista, hyvinvointia ja toivon elementtejä?

https://www.welt.de/politik/deutschland/plus207087229/Corona-Krise-Dann-kann-die-Stimmung-schnell-umschlagen.html


Verkossa opiskelu voidaan jakaa synkroniseen ja asynkroniseen oppimiseen.
• Synkroninen oppiminen verkossa tarkoittaa samanaikaista oppimista 

ryhmässä. Samanaikaisuus tarjoaa mahdollisuuden luontevaan keskusteluun, 
asioiden syventämiseen ja yhteisen näkemyksen rakentamiseen. Sekä opiskelija 
että opettaja voivat tehdä tarkentavia kysymyksiä ja avata näkökulmiaan. Lisäksi 
tarvittavat dokumentit – tekstit, kuvat, videot, sovellukset – ovat kummankin 
nähtävissä ja käytössä tarpeen tullen.

• Asynkroninen oppiminen verkossa: tällöin opettaja työstää palautteet omaan 
tahtiinsa joko kirjallisesti, suullisesti, videona tai kuvina, jakaa ne verkon avulla, ja 
opiskelija puolestaan ottaa palautteen vastaan omaan tahtiinsa. Jokainen 
opiskelija voi valita työskentelyn ajan ja paikan ja edetä haluamassaan rytmissä eri 
tehtävien parissa. (Maunonen – Eskelinen & Aksovaara 2015)



Optimaali vireystila verkossa?
• Vireystila on tärkein jaksavuuteen ja toiminnan tehokkuuteen vaikuttava tekijä. 

Optimaalinen vireystila on tarkkaavuuden ja tiedonkäsittelyn sujumisen kannalta 
tärkeä. Jos vireystila heikkenee, toimintamme muuttuu tehottomaksi. 
Huomiokykymme ja myös esimerkiksi muistin toiminta kadottaa väsyneenä 
tehoaan. 

• Alivireystila näyttäytyy keskittymisen vaikeuksina, toiminnan hidastumisena ja ja
virhealttiutena. Tällöin tarkkaavuus herpaantuu herkästi, toiminta tuntuu 
tahmealta ja siinä on vaikea edetä. 

• Ylivireystila taas kaventaa tarkkaavuutta, lisää virhealttiutta ja heikentää 
keskittymistä tavoitteen mukaiseen toimintaan



• Sietoikkunassa on kyse omasta vireystilasta. Sen avulla voi tunnistaa omaa 
kehon ja mielen tilaa sekä havainnoida vireystilan vaikutusta omaan 
käyttäytymiseen.

• Silloin kun emme ole vahvasti yli- tai alivireystilassa olo on turvallinen 
voimme esim. oikeasti oppia uusia asioita. (Geneesi 2019)



Stressitilanteessa virittyy sympaattinen hermosto

• jonka rooli on ”taistele ja pakene”
• keho valmistautuu reagoimaan nopeasti ja hormonitoiminnassa tapahtuu 

muutoksia, sydämen syke kiihtyy ja hengitystiheys kasvaa. Vaikka tämä 
reaktio on tiedostamaton, on hengitystä kuitenkin mahdollista rauhoittaa 
itse tahdonalaisia lihaksia säätelemällä.

• Hengitystä on mahdollisuus tiedostaa, ja se voi auttaa rentoutumaan sekä 
fyysisen rauhoittamisen kautta että myös psyykkisen komponentin kautta, 
sillä henkilö voi saada kokemuksen siitä, että henkilö pystyy itse 
säätelemään ja rauhoittamaan tilannetta.

• Sen lisäksi, että hengitysharjoitukset toimivat rentouttavina, ne myös 
vahvistavat uskoa omaan selviytymiseen. (Hutri & Kataja 2014.)

Jaksaminen



←Lähde ja kuva: Kirsi Törmi, Avoin 
yhtiö Törmi&Törmi

Myös
optimaali
verkossa oppiminen 
tapahtuu pääosin 
sietoikkunan
perustasossa toimien, 
välillä käyden 
ylivireydessä, josta 
palataan perustasoon.



Turvallinen oppimisympäristö verkossa

Psyykkinen turvallisuus Sosiaalinen turvallisuus

Pedagoginen turvallisuus

Fyysinen turvallisuus

(Rikander & Hyyti 2019)



Pohdittavaksi ja keskusteluun

Turvallinen 
oppimisympäristö
etäopetuksessa?



Miksi tietoa oppijoiden tuen tarpeista tarvitaan?

Oppija
• epäonnistumisten

ennaltaehkäisy
• onnistumisen mahdollistaminen
• parempi motivaatio
• sopiva tavoitetaso sekä 

opiskelua  tukevat menetelmät 
ja muut  tukimuodot 
mahdollista toteuttaa

• keskeyttämisen ennaltaehkäisy
• riski: tiedon väärinkäyttö ja

leimautuminen

Opettaja
• oppilastuntemus lisääntyy
• onnistuneita

opetustilanteita:
sopiva tavoitetaso ja
menetelmät

• ongelmien ennaltaehkäisy
• yhteistyön

mahdollistuminen
• työssäjaksamisen

parantuminen
• opettajan etiikka



OKM strategia 2030: Sivistystä tiedolla, taidolla ja tunteella (linkki)

Varhaiskaskasvatus, koulutus, tiede, taide ja kulttuuri, liikunta ja 
nuorisotyö ylläpitävät ja luovat sivistystä sekä uudistavat yhteiskuntaa.
Sivistys näkyy ja vaikuttaa yhteiskunnassamme osaamisena, luovuutena,
osallisuutena, globaalina ja yhteiskunnallisena vastuuna, 
kansainvälisyytenä, moninaisuuden ymmärtämisenä, toisista 
välittämisenä ja hyvinvointina. Sivistynyt ihminen kokee elämän 
merkityksellisenä, ja merkityksellisyyden kokemus lisää luottamusta 
yhteiskuntaan ja yhteiskunnassa.

http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/161521/OKM12.pdf


OKM jatkoa









”Mikään ulkoa tuleva paine ei vaikuta kuitenkaan 
mekaanisesti tai muuta suoraviivaisesti 
toimintajärjestelmää. 
Esimerkiksi uudet lait, säädökset ja budjetti vaikuttavat 
työpaikalla siten, että niille annetaan työpaikalla ensin 
omat paikalliset tulkinnat ja niitä ryhdytään 
soveltamaan työpaikan omina, sisäisinä sääntöinä.”            

Työtoimintalähtöisten menetelmien menetelmäopas                                                            
työterveyshuoltoon Jorma Mäkitalo (toim.), Työterveyslaitos. 

-





Yksilöllinen tapa käsitellä tietoa
Meillä kaikilla on oma persoonallinen tapamme käsitellä tietoa

• Tämä perustuu aivojen toiminnan yksilöllisyyteen ja kokemusten ja 
opittujen asioiden ainutkertaiseen kokonaisuuteen

Jos lähiopetus = normaalitilanne: nämä erot eivät tuota vaikeutta 
selviytymiseen

• Oppimisvaikeuksissa on usein kyse siitä, että kykyprofiili on epätasainen
• Näyttäytyvät uudessa, vaativammassa tilanteessa/ympäristössä
• Näissä tilanteissa vaikeuksia on usein havaittavissa niin oppimisessa kuin 

arkiselviytymisessäkin

Entä kun etäopetus = normaalitilanne?



Toiminnanohjaustaidot
• Tarkkaavaisuus
• Muisti
• Organisointitaidot
• Suunnittelu
• Hillitseminen ja aloitteisuus
• Joustavuus ja siirtyminen asiasta toiseen
• Käyttäytymisen ja tunteiden hallinta
• Tavoitteet

On opittava tarkastelemaan, kuinka oppija käyttää tarkkaavaisuuttaan. 
Kuinka tämä tehdään etäopetuksessa ja sitä suunniteltaessa?



• Ymmärrettävyys (Ymmärtääkö oppija, mitä häneltä odotetaan? 

Ymmärtääkö järjestyksen? Ovatko odotukset selkeät?)

• Merkityksellisyys (Onko oppiminen kiinnostavaa tai merkityksellistä? 

Pitääkö oppija oppimiskokemusta ponnistelun arvoisena?)

• Hallittavuus (Uskooko oppija, että hänellä on tarvittavat taidot, kyvyt ja 

tuki oppimiseen? Kokeeko oppimisympäristön hallittavana?)



Strukturoitu opetus

• Systemaattista, tarkkaan suunniteltua opetusta, jossa usein korostuu
jonkun yksittäisen taidon oppiminen tietyssä tilanteessa.

• Lähtökohtana tavallisesti tehtäväanalyysi, johon opetusohjelma 
perustuu

• Usein esitetään myös suoriutumiskriteeri

Fyysinen 
struktuuri

Aikastruktuuri
Henkilöstruktuuri





Kokemuksien ja ideoiden jakamista
• Kokemuksia siitä, miten oppilaita voisi aktivoida ja heidän 

itseohjautuvuuttaan lisätä? 
• Ovatko/ Voivatko oppilaat olla rakentamassa verkko-oppimisympäristöä 

yhteistyössä opettajien kanssa?
• Kuinka lisätä oppilaiden osallistumista ja vaikuttamismahdollisuuksia? 
• Mikä on opettajan rooli tiedon jakamisessa?
• Millaista vuorovaikutusta ja kontaktia tavoitellaan? 



Kullaslahti ja muut (2021) ovat tutkineet 
ammattikorkeakouluopettajien kokemuksia etäopetuksesta. 

Tutkimustulokset osoittavat, että kollegat ja heidän kanssaan tehty 
yhteistyö ovat tärkeitä tukia, kun kehitetään ja toteutetaan verkko-opetusta.

Opettajat jakavat vinkkejä ja kokemuksia muille riippumatta siitä,
kuinka paljon aiempaa kokemuksista opettajilla oli verkko-opetuksesta. 
Opettajat, joilla on vähän tai ei lainkaan aiempaa verkko-opetuskokemusta
ovat kokeneet saaneensa eniten uusia verkkotyökaluja. (Kullaslahti ja muut 2021) 



Ihmiset on erilaisia… Miehiä
Naisia 

Lihavia 
Solakoita
Filosofeja 
Rosvoja 

Hyviä 
Pahoja

”Olis kiva jos ymmärtäisit 
ja juttelemaan jäisit…” 

(Jukka Virtanen: Kapteeni koukun pieni filosofinen laulu. 
℗ 1985 Finnlevy)
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